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Rusko není jednoduché téma. Nejen 
proto, že se v posledních zhruba 
šesti letech (po rocích nezájmu) 

stalo tématem vysoce zpolitizovaným a 
polarizovaným. Je to paradoxní, protože 
právě Rusku jako mnohokulturní, mno-
honárodní a mnohokonfesionální zemi 
a kultuře černá a bílá vyloženě nesluší. 
Černá a bílá, zlo a dobro ale ani „naše“ 
a „jejich“ nejsou dostatečné nástroje  
k jeho popsání a chápání. Rusko je země, 
kultura a podle některých i svébytná civi-
lizace, která představuje pro své studenty 
celoživotní práci. Ostatně jako jakékoliv 
jiné téma studia, ke kterému přistupujeme 
s respektem, zájmem a starostí o poznání.  
Jsem přesvědčena, že mým úkolem při po-
pisování současného Ruska a Ruska minu-
losti je snažit se předat znalosti, informace 
a samozřejmě i na nich postavená hod-
nocení širší veřejnosti. Mým úkolem není 
bojovat současné konflikty, politizovat a 
vystavovat na odiv moje osobní politická či 
jiná přesvědčení. Rusko pro mě není akti-
vistickým tématem.

Rusko provokuje, Rusko znechucuje, Rus-
ko dovede nadchnout, přitahuje i odpuzuje. 
Velmi často se jedná o pocity nebo dojmy, 
které přichází zároveň, najednou. Mnozí 
lidé na podobné ambivalence neznají lep-
ší odpověď, než se uchýlit k černé a bílé, 
která jim vrací pocit kontroly a řádu. Věci 
dostávají jasnější rysy, pokud je dovedeme 
jasně kategorizovat, zaškatulkovat či zhod-

Předmluva autorky

notit. Pokud se k této tendenci lidského myš-
lení přidá ještě konflikt nebo konfrontační 
rámec, který posiluje dynamiku vztahu „my“ 
a „oni“, mobilizuje „proti“ a skloňuje pojmy 
„nepřátelství“ a „hrozeb“, stává se studium 
předmětu ještě složitější. To se bohužel stalo 
problémem v posledních letech.

Tato knížka je výběrem komentářů, esejí 
a analýz, které vznikaly v uplynulých třech 
letech a objevovaly se na stránkách !Argu-
mentu. Snažila jsem se v nich sledovat jak 
ad hoc události, tak trendy, širší události a 
problémy, které se týkaly zahraniční politiky 
Ruska a vývoje v ruské společnosti a politi-
ce. Některé z nich možná nevydržely zkoušku 
času, většina z nich jsou ale stále platné a 
relevantní. Knížku jsem nazvala „Ruská mo-
zaika“, proto abych tak vyjádřila různost, ba-
revnost a složitost současného Ruska, ale i 
proto abych tak naznačila, že moje texty jsou 
jedním ze střípků složité, barevné a fascinu-
jící mozaiky zvané Rusko. 

Ráda bych podělovala panu Patricku Mar-
kovi, přednímu českému fotografovi, za to, 
že mi poskytl autorské fotografie z ruského 
Novosibirsku, které tuto publikaci doplňují a 
obohacují.

Velký a upřímný dík patří všem čtenářům a 
předplatitelům !Argumentu za jejich podpo-
ru a zájem. Last but not least patří autorčino 
velké poděkování  paní Mirce a paní Sabině, 
které se podílely na jazykové úpravě textů. 
Tato e-kniha je naším kolektivním a sdíle-
ným dílem. 
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1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA

ČÁST PRVNÍ: ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Obrysy Macronovy nové 
politiky vůči Rusku jsou zlým 
snem pro všechny rusofoby

Komentář

Když někdo před pěti lety hovořil o multipolarismu v zahra-
niční politice, byl pomalu považován za druhého Alexan-
dra Dugina či agenta Kremlu. Dnes se ovšem slovo stále 

častěji skloňuje v ústech západních odborníků, zatímco Dugin 
fakticky zajímá jen pár marginálů v Evropě i doma v Rusku. Zá-
padní odborníci přiznávají, že multipolarismus se už utváří a 
stane se postupně realitou mezinárodních vztahů. V posledním 
vydání Foreign Affairs (vydání September/October 2019) v člán-
ku Odda Arneho Westada se například píše: „Svět se dnes stává 
více multipolárním než bipolárním. Tento proces je prostupný a 
dá se jen těžko pochybovat o tom, že je skutečný.“

Do ranku „tabu“ také patřilo říkat nahlas, že vylučování Ruska 
z Evropy je hrubá strategická chyba, která není v zájmu Evropy a 
Evropské unie. Či to, že bez Ruska se nedá počítat s bezpečným 
evropským kontinentem. Či to, že posouvání Ruska k rostoucí 
Číně je další strategický omyl – tady se mávlo rukou, prý jsou 
to autoritáři, tak k sobě patří. Ani varování, že Evropa riskuje, 
že se dostane pod tlak dvou soupeřících rivalů – USA a Ruska, 
nedošla sluchu a byla považována za kacířství. Skoro všichni 
si to s Ruskem chtěli vyřídit, neustále varovali před jednáním 
a diplomacií (ta se prý rovná appeasementu Hitlera na konci  
30. let) – jediným řešením je ukázat Rusku sílu, militarizovat 

Multipolarismus – uspo-
řádání mezinárodních 
vztahů, ve kterém je více 
mocenských center (pólů). 
Opakem je unipolarismus, 
kde se jedná o jedno mo-
censké centrum a je často 
spojován s prvními roky po 
skončení studené války a 
postavením USA (tzv. „uni-
polární moment“).  Doba 
studené války byla naopak 
charakteristická bipola-
rismem, uspořádáním se 
dvěma mocenskými centry 
(USA a SSSR).
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hranice, dát další miliardy na zbrojení, postavit ploty na hrani-
cích s Ruskou federací, chystat se na válku a případně vyvěšo-
vat po českých městech plakáty s „Putlerem“.

Emmanuel Macron, vzorový liberál a naděje proti vlně (Rus-
kem placených) populistů v EU, se minulý týden sešel na další 
schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přes jas-
né neshody byl výsledek jednání hmatatelný: průlom ohledně 
výměny ukrajinských a ruských zajatců 33 za 33, která se mě-
síce nehýbala z místa, a perspektiva nového jednání v rámci 
„normandského formátu“ o řešení ukrajinského problému. 
Francouzský lídr pak na Facebooku prohlásil Rusko za „hluboce 
evropskou zemi“, postoval v ruštině, že „Věříme v Evropu od 
Lisabonu po Vladivostok“ a zdůraznil nutnost vybudovat bez-
pečnostní architekturu mezi Ruskem a EU. Následně Macron 
řekl, že by podpořil návrat Ruska do skupiny G7, v čemž se ku-
podivu shodnul s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 
Po skončení summitu skupiny G7 potom Macron v projevu řekl,  
že „vylučování Ruska z Evropy“ je hrubá strategická chyba, va-
roval, že by se Evropa mohla stát centrem nové studené války, 
odmítl další sankce proti Rusku jako něco, co není v zájmu Ev-
ropy a zopakoval, že vztahy s Ruskem jsou klíčem k bezpečné-
mu kontinentu. Uvedl také, že v důsledku této chybné evropské 
politiky se Rusko posunulo k Číně. Citujme  ještě: „Nemůžeme 
obnovit Evropu bez obnovení spojení s Ruskem, jinak se Rusko 
posune blíže jiným velmocem.“ A dále pak: „Rusko má stejné 
HDP jako Španělsko, a jeho populace klesá. Myslíte si, že to ně-
kdo vydrží? Potřebujeme této zemi (tj. Rusku – VSS) nabídnout 
strategickou volbu, kterou nevyhnutelně potřebuje.“

Shrnuto, Macron řekl to, co v českém případě roky zůstáva-
lo na okraji diskuze a bylo dokonce považováno za „proruský“ 
postoj. Autorka těchto řádků některé tyto myšlenky načrtla již 
v závěru své monografie o Putinově Rusku, řadu z nich opako-
vala na stránkách našeho webu i v několika článcích pro za-
hraniční média o nutnosti vybudovat inkluzivní bezpečnostní 
systém spolu s Ruskem s důrazem na to, že bezpečnost nemá 
ideologická přízviska. Jiný náš autor, profesor Oskar Krejčí, na 

1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/photos/a.1536815099884404/2508681362697768/%3Ftype%3D3%26theater
http://casopisargument.cz/2019/08/28/macron-obraci-evropa-musi-najit-cestu-k-rusku/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/frances-macron-makes-russia-a-top-diplomatic-priority/
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mnohé z nich upozorňoval ve svých komentářích a článcích, i  
v knize Geopolitika Ruska. Nyní tedy stejné myšlenky formulo-
val od řečnického pultu francouzský prezident.

Jak této změně či posunu Macronova uvažování nejspíš rozu-
mět?

Za prvé, Macron je nepochybně ambiciózní politik, chtěl by 
ukázat jasné diplomatické úspěchy a posílit tak vliv Francie, 
která se v poslední dekádě ocitá v oslabující pozici – především 
vůči Německu. (Zde by měla zpozornět česká diplomacie).

Za druhé, pět let patové situace, kdy se vztahy s Ruskem  
v podstatě ocitly v zajetí negativní dynamiky, už zřejmě stačí, 
dosavadní politika izolace a trestání Ruska k ničemu podstat-
nému nevedla. Změna vlády v Kyjevě i to, že Angela Merkelová 
už nepředstavuje silnou lídryni Německa, dávají šanci na obno-
vení jednání a nalezení nového kompromisu. Protože od Ukraji-
ny se musí nyní začít.

Za třetí, Macron nemluvil jako naivka. V jeho slovech zazněly 
pojmy jako „vyrovnávat“ ruské globální ambice (nikoliv ale zadr-
žovat) či „strategická volba“ pro Rusko, což odpovídá realistič-
tějšímu vidění mezinárodní politiky a naznačuje, že si Macron 
uvědomuje, že má tu čest se světovou velmocí, a ne s dědeč-
kem Mrazíčkem.

Za čtvrté, svoji roli bude zřejmě hrát reflexe toho, jak se dál vy-
víjí bezpečnostní situace mezi USA a Ruskem, tj. rozpad dohody 
INF, která regulovala strategické jaderné zbraně a už nyní jasně 
ukazuje svoje negativní důsledky nejen pro Evropu.

Za páté, s odchodem Velké Británie se změní situace v Evrop-
ské unii a bude se hrát o její modifikovanou podobu. Podle Politi-
co už Macron vytváří vlastní aliance na východním křídle EU, což 
je svého druhu návrat Francie do pozic po první světové válce.  
I když tradiční rusofobie (tj. disproporční strach z Ruska, který má 
kulturní a ideologický podtext, slovo nepoužívám jako nadávku a 
odlišuji jeho význam i využití od rétoriky samotného Ruska) zdej-
ších elit může být pro Macrona problém právě ve vztahu k Rusku.

Za šesté, Trumpova politika vůči spojencům v NATO nepochyb-
ně přispěla k tomu, že se ve Francii v nové formě oživuje gaul-

1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA
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listická tradice – posun ke kontinentalismu (Evropa od Lisa-
bonu po Vladivostok). Tento trend ještě posílí odchod Británie  
z Evropské unie – Macron už formuluje základy jakési evropské 
bezpečnosti mimo NATO, nebo paralelně s ním. Nicméně posun 
ke kontinentalismu musí každopádně zahrnovat nové uspořá-
dání vztahů mezi EU a Ruskem, které sice neodstraní všechny 
rivality, ale nebude už veskrze konfliktní.

Za sedmé, zdá se, že Macronovi někdo vysvětlil, že udržení 
Ruska v západním orbitu představuje nejen ekonomicky výhod-
nou cestu, ale i cestu k Rusku, které se bude úspěšně moder-
nizovat, i když to nebude znamenat westernizaci. Ta ostatně 
už není na pořadu dne vzhledem k relativnímu úpadku ekono-
mické, demografické a politické moci Západu, USA i Evropské 
unie. Jeho reflexe by měla vést k většímu pragmatismu tváří 
tvář multipolaritě a diverzitě, kterou přináší. Západ by se měl 
snažit vytvořit takový systém multipolárních vztahů, ve kterém 
si udrží vlastní slovo a identitu. Na hru s nulovým součtem už 
asi nemá…

Trendy v mezinárodních vztazích, které jsem tu načrtla, nej-
sou samozřejmě přímočaré a jejich prosazení do reality bude 
dost komplikované. Scénář dalšího vývoje rozhodně ještě není 
napsán, o významný posun se ale jedná. Prvním náznakem 
toho, jestli má Emmanuel Macron šanci prosadit nový kurz vůči 
Rusku, bude zářijové jednání v rámci normandského formátu. 
Zde můžeme být zatím jen velmi opatrnými optimisty. Ostat-
ně, John Bolton, poradce amerického prezidenta pro národní 
bezpečnost, je právě ve chvíli psaní těchto řádků na jednání  
v Kyjevě.

29. 8. 2019

1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Kontinentalismus – uspo-
řádání mezinárodních 
vztahů v Evropě, ve kterém 
hrají menší roli zámořské 
země, konkrétně USA a 
Velká Británie. Odráží ur-
čité pojetí Evropy, které se 
liší od atlantismu, se kte-
rým je spojena například 
organizace NATO. Konti-
nentální tradici prosazoval 
například prezident Fran-
cie Charles de Gaulle.

Westernizace – česky po-
západnění. Mocenská pra-
xe přejímání nebo prosa-
zování západních hodnot, 
stylu života a kulturní pra-
xe v nezápadních společ-
nostech.
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1. ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Komentář

Jak Putin zrcadlil Macronovu 
„novou“ politiku vůči Rusku

Vystoupení Vladimira Putina na Valdajském mezinárod-
ním fóru 3.října 2019 se věnovalo především postavení 
Asie („Východu“) ve světových záležitostech a světovému 

pořádku, což odpovídalo zadání letošního jednání Valdajského 
klubu. Takže je nutné hned na začátku dodat, že Evropě, Evrop-
ské unii a Macronovi se vystoupení (a diskuze) věnovala jenom 
velmi okrajově.

Hitem projevu ruského prezidenta se stala jeho slova o tom, 
že Rusko a Čína spolupracují na vytvoření čínského protirake-
tového systému, což potenciálně může značně narušit rovno-
váhu hrozeb v dnešním světě. Putinova slova o této spoluprá-
ci vyvolala dokonce spekulace, že by se Rusko a Čína nakonec 
mohly stát formálními spojenci. Kolem této otázky ale panuje 
více otazníků než jistot, ovšem vyloučit ji úplně nelze – ostatně 
koordinace a spolupráce obou zemí je patrná a posiluje.

Putin byl v projevu velice konzistentní. Jednak znovu zdůraznil 
důležitost mírového pořádku jako systému, jehož opakem by byl 
riskantní chaos. Ruský prezident zdůraznil, že pořádek se sice 
proměňuje, to ovšem nic nemění na významu jeho existence. 
Putin hovořil o multipolaritě a zdůraznil význam vzestupu Asie 
pro její zformování a význam „systému“ (tj. řádu či uspořádání) 
pro její zvládání. Multipolarita znamená složitější svět.

Do putinské zahraniční politiky také plně zapadla otázka uni-
verzalismu, který Putin znovu odmítl jako axiom. Podle něj je 
funkční ten model, který si dovede poradit s odlišnostmi hod-
not a zájmů a stojí na respektu, pragmatismu, mezinárodním 
právu (což je ovšem velmi „kluzký“ pojem) a dostatečné flexibi-
litě – to je vlastnost, kterou Putin popsal i mezinárodní pořádek 
(systém).
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Také prezidentův odkaz ke koncertu velmocí v 19. století byl 
velice konzistentní s jeho dřívějšími myšlenkami. V předcho-
zích valdajských projevech ostatně tyto historické odkazy za-
znívaly opakovaně. Dnes podle Putina potřebuje svět „globální 
koncert“, který zřejmě souvisí s již zmíněnou otázkou multipo-
larity. Putin dal zkrátka najevo, že Rusko neodmítá pořádek per 
se (protože jako jeho opak vidí chaos nebo katastrofu, což je  
v ostrém rozporu s putinskou filosofií), ale o jeho uspořádání 
má vlastní představy, které předpokládají i vlastní zájmy (a re-
spekt k nim ze strany druhých) a kalkulují nejen podle západní 
aritmetiky. Opět to není novinka – i když ke sluchu mnohých na 
západ od Ruska se dostává jenom velmi pomalu.

Téma konference nenabízelo příliš velký prostor pro řešení 
vztahů se Západem, přesto několikrát toto téma v Putinově vy-
stoupení zaznělo, a to v pragmatickém tónu, který v případě 
Ukrajiny přešel do určité vstřícnosti. A v žádném případě se ne-
jednalo o náhodu nebo nějakou Putinovu náladu. Jednalo se  
o určitý signál, který je vždy v těchto vystoupeních obsažen už 
jen díky moderované diskuzi.

V současnosti sledujeme setrvačné pokračování latentního 
konfliktu mezi Západem a Ruskem. V oblasti vojenské i bez-
pečnostní k nějakým pozitivnějším posunům nedošlo, naopak 
se objevily další prvky napětí (viz zde ). Na druhou stranu  
v diplomacii k posunům došlo, a to především díky iniciativě 
Emmanuela Macrona. Macron se snaží o strategické sbližování 
s Ruskem, které zřejmě jednak slouží francouzským ambicím, 
jednak posílení role země v EU (tváří tvář Německu) a také jako 
strategická kalkulace vůči Číně, kterou spolupráce s Ruskem 
nepochybně globálně posiluje a EU na ní nepochybně tratí.

Ostatně, jestli Macron Putinův projev poslouchal, muselo mu 
být jasné, co perspektiva spolupráce Rusko-Čína v oblasti proti-
raketového systému (který umožní mimo jiné napadenému od-
povědět na případný jaderný útok) znamená pro další potenciál 
Číny.

Přes tuto mocenskou matematiku to ovšem Macron nebude 
mít jednoduché. Jednak už nyní čelí opozici „rusofobních“ členů 
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Evropské unie, především Polska, Pobaltí a Rumunska (kde už 
díky tomu USA umístily systém Aegis jako součást svého proti-
raketového štítu, Polsko je druhé na řadě). Tyto země na Macro-
novu iniciativu reagují „zmateně“, což zřejmě brzy přejde ve vý-
slovný odpor. Ostatně, země V4 už prý zvažují pozvání Donalda 
Trumpa do Varšavy, což ukazuje, že pro tyto země je nastupující 
multipolarita naprosto nesrozumitelný pojem.

Problémem je složitá situace na Ukrajině, od které se Macron 
(s Putinem) evidentně snaží začít. Jak už jsem psala, pozitivní 
posuny lze sledovat, ale celkové řešení je zatím dost kompliko-
vané, což momentálně spíše znemožňuje jednání v normand-
ském formátu. Putin o Ukrajině v rámci valdajské diskuze ho-
vořil, a nutno dodat, že signalizoval změnu dosavadní rétoriky.

Na prvním místě se ruský prezident velmi příznivě vyjádřil  
o prezidentu Volodymyrovi Zelenském, když hovořil o otázce do-
sažení míru na Donbase: „Lidé očekávají, že se tato otázka vyře-
ší. A jestli mu (Zelenskému – pozn. aut.) bude stačit politická od-
vaha a síla dotáhnout to do konce, myslím si, že se potvrdí jako 
čestný politik, statečný a schopný dosáhnout přijatých rozhodnu-
tí. Myslím si, že se o to upřímně snaží, je to jeho upřímné pře-
svědčení, v každém případě směřování. Jestli to dokáže, nebo 
ne, jestli se dokáže postavit těm, kteří jsou proti tomuto procesu, 
nedovedu nyní říci, ale vidíme samozřejmě i konkrétní kolísání.“ 
Na adresu tohoto kolísání pak Putin doplnil, že Zelenskij musí 
pochopitelně hledat kompromis v ukrajinské společnosti.

Druhým Putinovým signálem k ukrajinskému tématu byla slo-
va o tom, že ruské (státní) televizní kanály (které, jak tvrdil, mají 
na státu nezávislou redakční politiku) skutečně líčí Ukrajince a 
Ukrajinu v negativním světle. To je podle Putina chybné. Kritika 
vlády se nesmí zaměňovat s celým národem a zemí; ruská mé-
dia tak fakticky dostala shora „stopku“ na negativní kampaň 
vůči Ukrajině – jako další gesto dobré vůle.

Poněkud bizarním způsobem se na přetřes dostal i sám Em-
manuel Macron. V dotazu prezidentu Putinovu zaznělo, že v ne-
dávném projevu si Macron stěžoval, že francouzský „deep sta-
te“ narušuje jeho snahy o nové vztahy s Ruskem.
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Putinova odpověď byla putinská: „Tak kdo je prezidentem 
Francie – já, nebo Macron. Ať si udělá pořádek. Na co se mě 
to ptají? Za prvé, neslyšel jsem to, co řekl, nevím. Ale pokud 
tam někdo z podřízených narušuje práci, je třeba mu ukázat jeho 
místo. Nebo ho vyměnit. Vezmi si pak do administrativy svoje lidi 
a lidi se stejným míněním a všechno bude fungovat jako jeden 
tým s velkými výsledky.“ Další vzkaz. A docela jasný.

Kritika vůči Západu se tak nakonec ve vystoupení dotkla je-
nom dvou otázek: jednak politiky USA v oblasti jaderné bezpeč-
nosti, kde Putin kritizoval odchod USA z dohody INF a vzápětí 
následující test amerických raket středního doletu. A na mís-
tě druhém: snaha Evropského parlamentu o nový výklad druhé 
světové války, dle kterého ji měl rozpoutat spolu s nacistickým 
Německem i SSSR. Vynechám nyní toto téma (které je na něko-
likastránkový rozbor) a jenom dodám, že Putinova reakce byla 
nepřekvapivě odmítavá.

Ruský zahraničněpolitický odborník Andrej Kortunov si na 
Putinově projevu všiml jedné věci. Projev postrádal, jak míní, 
prvky ruského resentimentu (pozůstatku dřívějších křivd), který 
Kortunov označuje za „obvyklý akcent v ruském narativu (vy-
právění)“ – především ve vztahu k USA a Evropské unii. Rusko 
řadí k zemím s největším resentimentem, který směřuje k Zápa-
du. Pro Kortunova je to špatná i dobrá zpráva. Špatná proto, že 
resentiment je „nejpřímější formou respektu“. Takže pokud už 
skutečně Rusko nic takového k Západu necítí, odmítá si Západu 
vážit. Což by ovšem nebylo pro budoucí vzájemné vztahy ničím 
pozitivním.

Na druhou stranu resentiment není v mezinárodních vzta-
zích konstruktivním pocitem a jeho absence by mohla napo-
moci pragmatické spolupráci a zhodnocení vzájemných vztahů.  
V tomto smyslu je absence resentimentu vůči Západu v Puti-
nově projevu podle Kortunova krokem správným směrem. Do-
dejme, že krokem, který sice velmi minimalisticky (a opatrně) 
sladil noty se snahami francouzského lídra. Aspoň prozatím.

10. 10. 2019
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Komentář

Rusko už skupinu G7 nepotřebuje, 
sází na multipolaritu

Návrh Donalda Trumpa a Emmanuela Macrona vrátit Rusko 
do skupiny G7, tedy vrátit se k formátu G8, který existoval 
v letech 1995 (a formálně pak 1998) až 2014, nepřekvapivě 

vzbudil negativní reakce mezi členy uskupení. Návrh ale nebyl 
s nějakými ovacemi přivítán ani v Rusku. Zaznělo jen zdrženlivé 
tvrzení Kremlu, že Rusko se nebrání žádné formě (a formátu) 
spolupráce s partnery, i Lavrovova slova, že samo Rusko zájem  
o opětovné členství neprojevilo. I když vyloučit Trumpovo pozvá-
ní Putina jako hosta summitu v roce 2020 nyní nelze. Důvody 
pro tyto odmítavé postoje však nespočívají jen v tom, že se si-
tuace kolem Ukrajiny od roku 2014 nijak nevyřešila, jsou o dost 
širší.

Formát G7 se v posledních letech ocitá ve stále viditelněj-
ší krizi. Ta se projevuje dysfunkčností a viditelnými neshoda-
mi, které letos stvrzuje neexistence společného komuniké su-
mmitu. Jednoduše proto, že se na něm není možné shodnout. 
Důvodem je jednak politika a nevyzpytatelnost amerického 
prezidenta Donalda Trumpa, jednak i řada problémů mezi jed-
notlivými členskými zeměmi. Nad tím vším se pak tyčí velká 
otázka postupného přechodu od západní (americké) hegemonie 
k multipolarismu.

Jen namátkou: USA se se členy skupiny shodnou jen na málo 
věcech, neshodnou se na principiálních otázkách. Sporné body 
jsou závažné: protekcionismus, obchodní politika, klimatická 
změna i dílčí otázky jako například dohoda s Íránem či politika 
vůči Číně (pozvání Ruska do G7), které se ovšem týkají obec-
nějších otázek multilaterální spolupráce a bezpečnosti. Itálie 
má (zatím) populistickou vládu, která se v řadě věcí odchyluje 
(nebo by alespoň chtěla) od bruselské disciplíny. Velká Britá-
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nie si nejen odhlasovala odchod z Evropské unie, ale nejspíš 
z ní odejde bez dohody. Není tak jasné, jak se budou formovat 
další vztahy mezi Londýnem a Bruselem. Londýn přitom sází na 
Trumpovy Spojené státy, což nejspíš povede k posílení závislos-
ti Británie na USA s důsledky pro evropskou politiku. Evropská 
unie, která je členem nečlenem uskupení, se zatím nedostala  
z krize identity (a integrace). Vztahy mezi USA a EU jsou přinej-
menším napjaté. A tak bychom mohli pokračovat.

V uplynulých letech značně posílila úloha jiného, širšího 
formátu, který už není jenom západní, a to skupiny G20. Prá-
vě tento formát Rusko v posledních letech výrazně akcentuje 
vzhledem k jeho větší diverzitě – už jen proto, že nejde výlučně  
o spolek spojenců USA jako v případě G7.

Vyhazov Ruska ze skupiny G8 dával smysl, návrat Ruska do 
skupiny naopak v nynějších podmínkách moc velký smysl ne-
dává.

Především, ukrajinská krize je důsledkem, nikoliv příčinou, šir-
ších problémů ve vztazích mezi USA, jejich západními spojenci 
(což jsou vlastně všichni členové G7) a Ruskem po konci stude-
né války. Ideologický výklad samozřejmě bude zdůrazňovat, že 
Rusko je autoritářské, a proto zabralo Krym a vměšovalo se na 
Ukrajině. Proto také nemá patřit do skupiny „demokracií“, jak 
se G7 definuje. Tento výklad nebude konflikt mezi Ruskem a 
západem (nejen o Ukrajinu) chápat jako důsledek dysbalance a 
problémů, které se nakumulovaly ve struktuře mezinárodních 
vztahů po skončení studené války.

Jenže přesně tady jsou kořeny krize: Rusko se stalo členem 
skupiny G7 na základě iniciativy prezidenta Billa Clintona, který 
se tak snažil neutralizovat ruský odpor k východnímu rozšiřo-
vání NATO. Jak naznačují archivní záznamy, jednalo se o určitý 
typ obchodu, který v případě Borise Jelcina zahrnoval také ame-
rickou pomoc s jeho volební kampaní v roce 1996 (v době, kdy 
Jelcinovi reálně hrozilo, že nebude zvolen). Mimochodem, tato 
volební kampaň by se z dnešního hlediska dala považovat za 
vměšování do ruské domácí politiky na základě „tajné dohody“ 
mezi Jelcinem a Clintonem. Ovšem, to by se nesmělo považovat 
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jedno vměšování za blahodárné a druhé za škodlivé… Nemělo 
by nám ale uniknout jedno: členství Ruska ve skupině G7 bylo 
spojeno s dobou celkově oslabeného Ruska, kdežto Rusko za 
Vladimira Putina na mezinárodní scéně svoje postavení posíli-
lo – posílilo a zaujalo asertivní (podle kritiků agresivní) postoj.

Jestli poslední roky něco ukázaly, tak kumulaci problémů 
kolem rozšiřování NATO směrem k ruským hranicím spojenou 
s kroky, jakými bylo americké vypovězení dohody ABM v roce 
2001 a vznik Národního protiraketového systému USA s globál-
ním rozsahem. Ovšem západní země budou trvat na tom, že 
rozšíření NATO nebylo problémem a ruské chování dokázalo, 
že bylo naprosto správné. Když problém není ani identifikován 
jako problém a rozšiřování je dokonce prohlašováno za řešení, 
současný pat ve vztazích se asi dá rozlousknout jen velmi těžko.

V roce 2014 se „ucho utrhlo“ a Rusko bylo ze skupiny G8 ná-
sledkem toho „za trest“ vyloučeno, podobně jako byla poza-
stavena (na čas) činnost Rady NATO-Rusko. Naznačuje to, že  
v případě problémů západní země upřednostnily vyloučení,  
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i když jejich vlastní minulé akce v jiných případech zdaleka 
nebyly košer (jistě ale porušovaly mezinárodní právo v zájmu 
demokracie a celého lidstva, takže je to něco jiného). Na rus-
ké straně tak nepochybně posílil dojem, že západ má zájem  
o „spolupráci“ s Ruskem, jen když je Rusko slabé a závislé. Ov-
šem z hlediska strukturálních problémů bylo vyloučení Ruska 
ze skupiny G8 naprosto logické: členství Ruska ve skupině stálo 
na snaze neutralizovat ruský odpor proti rozšíření NATO na vý-
chod. Ten mezi roky 1998 až 2014 narůstal bez ohledu na člen-
ství Ruska ve skupině G8, až se neutralizační efekt vyčerpal, jak 
ukázal vývoj kolem Ukrajiny. Agenda dalších společných zájmů 
skupiny i Ruska byla obětována.

Nejde však jenom o omezený horizont vztahu mezi Ruskem 
a západními zeměmi v rámci rozšiřování NATO. Výraznou roli 
strukturálního driveru sehrála Velká recese a její důsledky pro 
Západ i pro americké postavení ve světě. Tato krize posílila 
globální posun ke skupině G20, kde Rusko aktivně působí, a 
také přispěla ke vzniku celé škály neshod, které skupinu G7 dál 
oslabují a jen odrážejí relativní úpadek moci Spojených států  
v globálním měřítku. Ten nyní korunuje Trumpova politika, kte-
rá se paradoxně podílí na likvidaci řady institucionálních pilířů 
americké moci, a tím i dosavadní nadvlády Západu ve světě. 
Náhradou za ně má být zatím dost neuchopitelná transakční 
diplomacie na dvojstranné bázi.

Rusko po roce 2014 vsadilo na multipolaritu, na vznik nového, 
diverzního uspořádání mezinárodních vztahů s více regionál-
ními centry moci, které je samozřejmě otázkou budoucnosti. 
Ovšem současnost k jejímu formování už přispívá. Skupina G7 
takovou multipolaritu nereprezentuje, je to spolek spojenců 
USA, který si ji nejspíš ani nepřeje, a zároveň už není schopna 
zformulovat společnou platformu k udržení či snad posílení zá-
padní hegemonie. Skupina G7 tak představuje stále víc relikt 
minulosti, o kterou Rusko nemá očividně zájem, protože z jeho 
pohledu více či méně ignorovala ruské zájmy. Návrat do sku-
piny v jejím současném složení by byl pro Moskvu fakticky už 
zbytečný, a navíc mu brání objektivní okolnosti. Vyloučení ze 
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skupiny signalizovalo totiž jednak vyčerpání politiky západních 
zemí vůči Rusku (na Ukrajině tvrdě narazila na svoje limity), 
jednak další oslabování západní (americké) nadvlády ve světě. 
A to je trend, který bude podle prognóz v následujících letech 
pokračovat.

27. 8. 2019
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Komentář

Izolace Ruska? Zapomeňte

Celkem 13 schůzek prezidenta Vladimira Putina na summitu 
skupiny G20 v japonské Ósace dokazuje nejenom to, že 
dvoustranná jednání jsou v současnosti ve flóru, ale i sku-

tečnost, že mezinárodní izolace Ruska není a nebude na pořadu 
dne. To platí i navzdory tomu, že Rusko je stále na seznamu 
řady sankcí ze strany Evropské unie, USA, Kanady a Japonska.

Vladimir Putin zahájil svůj pobyt v Japonsku jednáním s lídry 
skupiny BRICS, prezidenty Brazílie, Číny a Jižní Afriky a premié-
rem Indie. Po společném jednání se pak sešel soukromě na dvoj-
stranné jednání s prezidentem Jižní Afriky Cyrilem Ramafosou a 
následně jednal společně s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem 
a premiérem Indie Nárendrou Módím, tedy ve formátu RIC. Dá 
se tak konstatovat, že Brazílie poněkud zaostala za ostatními 
členy – s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem se už Pu-
tin na dalším jednání nesešel. Signál je to výmluvný (ovšem 
ne neočekávaný). Formát RIC tak zřejmě bude v nejbližší době 
funkčnější – i když se tak fakticky omezuje jen na oblast Eurasie.

Z blízkovýchodní oblasti, která je pro Rusko významná z hle-
diska energetické geopolitiky i z hlediska snahy balancovat 
zde destruktivní vliv USA, se Putin sešel v rámcích summitu se 
saúdským princem Mohammadem bin Salmanem (a tématem 
byla mimo jiné dohoda OPEC+) a s egyptským prezidentem Abd 
al-Fattáhem as-Sísím, který patří mezi další ruské spojence (zde 
má Rusko zájmy energetické i bezpečnostní). A konečně s tu-
reckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem nepochyb-
ně probral řadu aktuálních témat počínaje nákupem systému 
S-400 a napětím kolem syrského Idlíbu konče. Ovšem stranou 
nemohla zůstat ani otázka Íránu, i když o konkrétních výstu-
pech nemáme zprávy.

Zahraničněpolitickou osou samou o sobě byla samozřejmě 
očekávaná schůzka s americkým prezidentem Donaldem Trum-
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pem. Od posledního setkání v Helsinkách uplynul skoro rok a 
vztahy mezi USA a Ruskem se od té doby rozhodně nezlepšily. 
Naopak se napětí spíše stupňovalo spolu s novými americkými 
sankcemi vůči Rusku. Tentokrát ovšem Trump jednání nezru-
šil a ke schůzce došlo (přestože původní Trumpova podmínka,  
tj. propuštění ukrajinských námořníků, nebyla splněna). O kon-
krétních výsledcích se dá jenom spekulovat, nicméně hlavní 
informací bylo zahájení konzultací o obnovení dohody Nový 
START, která se týká omezení strategických ofenzivních zbraní 
jaderného charakteru. Dohoda omezuje počet umístěných ra-
ket, bombardérů a jaderných hlavic a také celkový počet odpa-
lovacích zařízení pro oba signatáře. Platí do roku 2021, takže její 
nové vyjednání je na pořadu dne. I když mnohem akutnější se 
nyní jeví to, jak bude Rusko postupovat ohledně vypovězení do-
hody INF. K tomuto tématu z Ósaky nic konkrétního nezaznělo 
i proto, že Vladimir Putin se před jednáním s Trumpem nechal 
slyšet, že USA z dohody INF „fakticky odešly“. Další signál, že 
Rusko asi nebude tou stranou, která INF „zachrání“…

Putin si pro jednání s Trumpem předem připravil půdu roz-
hovorem s deníkem Financial Times, kde kritizoval „libera-
lismus“, multikulturalismus a „liberální“ migrační politiku, 
Trumpa pak chválil jako nekariérního politika, který „cítí, co 
volič potřebuje“. Velmi konvenční kritika liberalismu, mimo-
chodem velmi konzistentní, z úst ruského prezidenta vzbudila 
poprask. A samozřejmě o dost větší než například to, jak se 
Putin na okraj summitu G20 vyjádřil o potřebě boje proti kli-
matické změně, který Rusko podporuje, takže bude plnit Paříž-
skou dohodu. „Chci připomenout, že podle informací Rosgidro-
metcentra je oteplování v Rusku dva a půl krát rychlejší než 
celkově na planetě. To je pro nás velmi vážná výzva. Musíme 
tomu porozumět. Zde tkví příčiny povodní či tání permafrostu, 
na kterém máme sídla s dost velkým počtem obyvatel. Musí-
me pochopit, jak reagovat na změnu, která se tam odehrává.“ 
Vedle například situace kolem Íránu je klimatická otázka dal-
ším konstruktivním bodem ruské zahraniční politiky ve vztahu 
k EU a dalším západním zemím.
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S Vladimirem Putinem jednali potom také představitelé tří 
velkých evropských velmocí – Angela Merkelová za Německo, 
Emmanuel Macron za Francii a Theresa Mayová za Velkou Britá-
nii. Poslední schůzka byla podle očekávání nejnapjatější vzhle-
dem k aféře Skripalových. Podle všeho byla britská premiérka  
v postoji vůči Putinovi tvrdá a Putin měl na její požadavky podle 
slov svého mluvčího „dostatečně hlasitě“ odpovědět. Ohledně 
celé kauzy k žádným posunům samozřejmě nedošlo. Britové tr-
vají na ruské vině, Rusové ji odmítají. Atmosféře jednání obou 
státníků nepomohl zřejmě ani už zmíněný rozhovor s Financial 
Times, který problém kauzy Skripal znovu „rozvířil“.

Na okraj jednání, během tiskové konference k summitu, ov-
šem Putin uvedl pozoruhodný „jinotaj“, který si zaslouží ocitovat  
v plném znění, neboť o atmosféře jednání s britskou premiér-
kou (která schopnost hrát diplomatický poker moc neprojevila) 
svědčí dostatečně: „Chtěl bych vás upozornit, že naše kroky ve 
vztahu k partnerům budou vždy zrcadlové. Tak jak se chovají oni 
k nám, tak se my budeme chovat k nim. Chci, aby si to všichni 
pamatovali.“

S Angelou Merkelovou měl Putin hovořit především o Ukra-
jině a o tom, zda bude pokračovat normandský formát. Ovšem  
v pozadí byly samozřejmě i ekonomické zájmy – plynovod Sever-
ní proud 2, který je silně kritizován Spojenými státy (zajímavé 
je, že na otázku, zda o Severním proudu s Trumpem jednal, Pu-
tin neodpověděl). Ukrajina a normandský formát byly i téma-
ty jednání s Emmanuelem Macronem, kterého ovšem zajímalo 
také téma Íránu a Sýrie. Minimálně v tom prvním (Írán a jaderná 
dohoda JCPOA) jsou Rusko a západní země spojenci, nikoliv na-
opak. Téma budoucnosti normanského formátu se bude podle 
všeho těžko řešit před parlamentními volbami na Ukrajině.

Ovšem nejde si nevšimnout, že v kalendáři ruského prezidenta 
chyběla jednání s představiteli Evropské komise a EU. Je možné 
spekulovat, zda proto, že jsou na odchodu (což je ale Theresa 
Mayová také), nebo spíše proto, že ruská strana dala přednost 
pro sebe výhodnější velmocenské dvojstranné hře s tradičními 
partnery v rámci Evropy…
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Konečně nezanedbal Vladimir Putin ani asijskou osu. Jednal 
pochopitelně s hostitelem summitu japonským premiérem Šin-
zó Abem a jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Mimocho-
dem, jednání s Abem bylo jediným jednáním Putina, po kterém 
následoval briefing obou státníků. Tématy jednání byly nejmé-
ně tři okruhy: další hospodářská spolupráce Ruska a Japonska, 
problém mírové dohody a situace na Korejském poloostrově. 
Podle všeho v případě mírové dohody a územního vyrovnání 
(otázka Kurilských ostrovů) k novému posunu nedošlo, jedná-
ní dál pokračují. Hospodářská spolupráce a Severní Korea se 
projednávaly i na jednání s jihokorejských prezidentem. Putin 
se snažil zužitkovat svoje jednání s Kim Čong-unem v dubnu le-
tošního roku, které se – když už nic jiného – snažilo udržet větší 
ruskou účast ve hře o Severní Koreu.

Ovšem určitou informací je samozřejmě i to, s kým se v rámci 
summitu G20 Vladimir Putin na dvojstranným jednání z nejrůz-
nějších důvodů nesetkal. Bylo to celkem 7 zemí – vedle před-
stavitelů EU se jednalo o Argentinu, Austrálii, Mexiko, Itálii, In-
donésii a Kanadu.

Izolace Ruska tedy stále není na pořadu dne, i když by se to 
zarytým „rusobijcům“ nepochybně zamlouvalo. Ukazuje se mi-
nimálně to, že vnitřní diverzita skupiny G20 současnému Rusku 
s jeho rozkročenými zájmy a aktivní mnohasměrnou zahraniční 
politikou skutečně vyhovuje mnohem více, než tomu bylo v pří-
padě dřívější skupiny G8. Už jen proto, že skupina G20 mnohem 
spíše odpovídá změnám v globálních mezinárodních vztazích a 
ekonomice za posledních 30 let.

2. 7. 2019
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Analytická studie

Ambivalence vzájemných 
vztahů mezi Ruskem a Čínou  
v postsovětském prostoru

Úvodem

Vztahy mezi Ruskem a Čínou prošly významnou transfor-
mací v důsledku rozpadu SSSR v roce 1991. Ruská fede-
race jako následnický stát SSSR zdědila řadu problémů 

minulosti, které podle očekávání měly představovat velkou 
zátěž do budoucnosti. Posledních více než 25 let ale ukázalo, 
že obě země, které po staletí představovaly „přirozené“ rivaly, 
dokázaly naleznout kompromisní způsoby soužití a dlouhodobě 
udržitelné podoby spolupráce. K tvrdému střetu, jaký sledujeme 
nyní mezi Ruskem a USA i Čínou a USA, nedošlo. Dnes strate-
gické partnerství mezi Ruskem a Čínou výrazněji posiluje, a to 
jen částečně jako odpověď na zhoršení vztahů obou zemí s USA, 
jako stále ještě lídrem západního světa.

Nejenom v českém prostředí se velmi často traduje mylné 
chápání pojmu „postsovětský“. Tento pojem neoznačuje všech-
ny země bývalého sovětského bloku. Je po politicko-zeměpisná 
kategorie, která zahrnuje všechny země, které byly do roku 1991 
součástí Sovětského svazu, tj. jde o bývalé svazové republiky. 
Tím pádem sem samozřejmě nepatří země, jako je Česko, Slo-
vensko nebo Polsko, protože tyto země nebyly nikdy svazovými 
republikami. Postsovětský prostor je také z hlediska zeměpisu 
(a s výjimkou Finska a Mongolska) nejbližším sousedstvím Rus-
ké federace, a to z velké části přímo, částečně pak sekundár-
ně. Přičemž už od doby Borise Jelcina je tento prostor ruskou 
stranou definován jako prostor „životních zájmů“ Ruska, což je 
nejvyšším forma „národního zájmu“. Rusko přitom zdůrazňuje 
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hlavně a na prvním místě bezpečnostní a politické otázky, až 
za nimi pak ekonomické či kulturní (např. teze o ruském světě). 
Toto chápání postsovětského prostoru vede tedy k představě 
zvláštního významu pro Rusko, které je nutné brát v potaz. (Tre-
nin 2001, Trenin 2011)

Rozpad SSSR znamenal nejenom vznik řady nových, nezá-
vislých států, ale také faktické oslabení Ruské federace jako 
nástupnického státu SSSR z hlediska zahraničněpolitického 
vlivu, významu a samozřejmě z pohledu ekonomiky a sociální-
ho rozvoje. Z perspektivy geopolitických součtů tento prostor 
slouží jako určitá záruka ruské hegemonie v regionu severní 
Eurasie, a tím pádem i podmínka ruského postavení jako vel-
moci s globálnějším dosahem. To také vede k tomu, že si Rusko 
snaží střežit svoje sousedství a reaguje přecitlivěle na konku-
renci dalších, z jeho pohledu, vnějších rivalů. Pro postsovětský 
prostor ovšem znamenal rozpad SSSR zahraničněpolitickou di-
verzifikaci; vedle Ruska sem vstupují další velmoci či regionální 
bloky – Evropská unie, Spojené státy, Turecko a Čína. Přičemž 
tato diverzifikace je typická nejenom nespoléháním se pouze 
na Rusko, ale také různými akcenty či dokonce snahou o vy-
tlačení Ruska. Například země jako Ukrajina nebo Gruzie mají 
výraznou prozápadní vertikálu s relativně silným protiruským 
akcentem. Naopak například středoasijské republiky, nejvýraz-
něji Kazachstán, se snaží o klasické hledání rovnováhy mezi 
Ruskem, USA a Čínou. Pobaltské republiky se staly plnohodnot-
nými členy Evropské unie a NATO, takže představují nejen pro-
tiruskou zahraniční politiku, ale jsou také prostorově výspami 
Západu v postsovětském prostoru. Nyní hostí vojenské základ-
ny NATO u ruských hranic, což přispívá k vojenské konfrontaci  
s Ruskem. Bělorusko naopak staví na proruském vektoru, i když 
se pokouší o hledání balancujících partnerů (EU a Čína) aspoň 
v určitých oblastech. Důsledkem tohoto vývoje je potom nepo-
chybně fragmentace postsovětského prostoru z pohledu Ruska 
jako regionální velmoci, která si snaží uchovat si v této oblasti 
vliv a status velmoci. Vyvrcholením fragmentace byla ukrajin-
ská krize, která pro postsovětský prostor znamenala na prvním 
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místě posílení konfliktní dynamiky a geopolitickou polarizaci 
(buď – nebo), a také faktickou institucionální paralýzu Spole-
čenství nezávislých států.

Z hlediska rusko-čínských vztahů nás bude nejvíce zajímat 
prostor střední Asie, který tvoří pět postsovětských republik, 
ležících v prostoru mezi Ruskem na severu, Afghánistánem a 
Indií na jihu a Čínou na východě a Íránem na západě. Etnicky, 
nábožensky i civilizačně se jedná o velice diverzní prostor, který 
vždy představoval křižovatku vlivů, a to kulturně a samozřej-
mě politicky. Po rozpadu SSSR šlo také o prostor, kterému se 
nevyhnuly konflikty (občanská válka) a také potenciál pro me-
zietnické konflikty (o hranice), pro islámský extrémismus, tero-
rismus a konečně také organizovaný zločin (v podobě obchodu  
s drogami).  Jednalo se tedy o prostor se zvýšeným rizikem ztrá-
ty stability, popřípadě jejího přenosu dále za hranice regionu, 
což je zvláště patrné například ve srovnání s jinými oblastmi 
postsovětského prostoru (Pobaltí).

Válka proti teroru po roce 2001 posílila význam celého středo-
asijského regionu pro USA a NATO. Tento prostor se načas stal 
dokonce místem spolupráce mezi Ruskem a USA v rámci „boje 
proti terorismu“. Tento proces vzájemného sblížení ale nevydr-
žel dlouho. Mnohem spíše se střední Asie stala místem určité 
spolupráce Ruska a Číny.

Rusko, Čína a břemena minulosti
Vztahy mezi Ruskem a Čínou nebyly historicky nikdy růžové a 
doprovázel je obvykle nejenom konflikt, ale také značná asyme-
trie. Rusko v rámci svojí expanze pronikalo nejméně od 17. sto-
letí do prostoru, který byl považován sice ne za kulturně čínský, 
ale přesto čínský z hlediska vlivu a zájmů. Jednalo se především 
o oblast ruského Dálného východu a později Mandžuska. Na 
konci 17. století dohoda z Nerčinsku (1689) určila hranici mezi 
Ruskem a Říší středu a fakticky zabránila (díky tomu, že Čína 
byla silnější a slabší Rusko zdůrazňovalo význam západního, ev-
ropského vektoru expanze) pokračování ruské expanze. Ve dru-
hé polovině 19. století se karty obrátily. Rusko představovalo 
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silnější velmoc, což vedlo k rozšiřování jeho území a k čínským 
ústupkům. Výsledkem této asymetrie potom byla sporná hrani-
ce mezi oběma zeměmi a také určité pocity nespravedlnosti a 
ponížení z hlediska čínské strany, která byla zvyklá na roli nad-
řízeného a silnějšího. (Lukin 2013)

Spory o hranice z minulosti zdědily také vlády SSSR a Čín-
ské lidové republiky po skončení druhé světové války. Na konci  
60. let 20. století se vztahy obou východních sousedů a ideolo-
gických příbuzných značně zhoršily, ve skutečnosti toto zhorše-
ní znamenalo silnou a politickou rivalitu v rámci socialistického 
bloku (či tak zvaného „druhého světa). Dřívější souputníci se 
nejenom vojensky střetli ve sporech o určení společné hranice, 
ale čínská strana se dokonce přiklonila ke Spojeným státům, 
které novou spoluprací sledovaly jasný cíl, kterým bylo osla-
bení sovětského bloku a SSSR. I když SSSR i ČLR sdílely stej-
nou ideologii a politickou filozofii, staly se z nich paradoxně 
rivalové, ne spojenci. Zkrátka, zátěž rusko-čínských vztahů byla  
v momentě rozpadu SSSR značná, takže se mnoho pozorova-
telů obávalo toho, že rozpad SSSR povede k posílení negativní 
dynamiky mezi Ruskem a Čínou. Přičemž hlavními problémy se 
beze sporu stala otázka hranic a potom klasický problém geo-
politického vakua a jeho zaplnění (hlavně v případě už zmíněné 
střední Asie). Navíc, někdy mezi roky 1991-95 Ruská federace 
představovala zahraniční politiku, která stavěla na západních 
modelech – včetně důrazu na západní univerzalismus, lidská 
práva a desuverenizaci, což na začátku 90. let v Pekingu způso-
bilo při nejmenším určité zmatení ve vztahu k formulování poli-
tiky vůči prozápadnímu Jelcinově Rusku. Ovšem ruské flirtování 
se Západem netrvalo, jak známo, dlouho. Moskva se obrátila 
k regionálně vyrovnanější primakovské zahraniční politice. Už 
ve druhé polovině 90. let se obě strany dohodly na sporných 
otázkách společné hranice, a to včetně územních ústupků ruské 
strany Číně. Podařilo se tak odstranit relativně palčivý problém 
a vedle toho také normalizovat asi 4200 km dlouhou hranici 
mezi oběma zeměmi, která představuje jednu z nejstrategičtěj-
ších hranic v globálním měřítku.
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Tři rozměry regionální spolupráce ve střední Asii
V prostoru střední Asie k velmocenskému přetahování mezi 
Ruskem a Čínou také nedošlo. Obě země zde přitom vytvořily na 
konci 90. let šanghajskou skupinu, která byla v roce 2001 pový-
šena na Šanghajskou organizaci spolupráce, formální uskupe-
ní Ruska, středoasijských republik a Číny, které bylo inspirované 
hlavně snahou o zajištění bezpečnosti a stability v regionu, se 
kterým obě velmoci sousedí. Dnes se tato organizace rozšířila 
o další dva významné regionální aktéry – Indii a Pákistán (myš-
lenku prosazovalo Rusku) a v souvislosti s tím hledá v daný 
moment svoji novou agendu. Nicméně ŠOS i nadále předsta-
vuje významnou platformu pro rusko-čínskou spolupráci nejen  
v postsovětské střední Asii, ale i s přesahem.

Střední Asie na mapě
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Organizaci se ale nevyhnuly určité neshody nebo rozdílné po-
hledy (a zájmy) obou zemí, i když samotná organizace je nepo-
chybně výsledkem společných zájmů Ruska a Číny. Rusko tra-
dičně klade důraz na bezpečnost a politický vliv, zatímco Čína 
mnohem více, právě od počátku 21. století, zdůrazňuje problém 
pragmatické hospodářské spolupráce. Čínské pokusy o to, uči-
nit ze ŠOS prostor volného obchodu, Rusko odmítlo, zřejmě pro-
tože si je vědomo vlastní ekonomické slabosti tváří tvář Číně  
s její dynamickou ekonomikou. To také znamenalo určitou změ-
nu akcentu z čínské i ruské strany a rovněž vznik dalších dvou 
odlišných dimenzí vzájemných vztahů nejen ve středoasijském 
regionu. (Kaczmarski 2018, Grace 2018, Sidle 2018)

V roce 2011 oznámil Vladimir Putin vznik eurasijského inte-
gračního projektu jako pilíře Velké Evropy, od Lisabonu pro Vla-
divostok. (Putin 2011) Středoasijský Kazachstán se stal jedním 
ze zakládajících členů projektu – ostatně kazašský prezident 
Nursultan Nazarbajev se počítá za původního autora eurasijské 
integrace. Eurasijská unie měla být komplementární s EU, od 
které přejímala celou řadu inspirací. Zároveň měla garantovat 
„přitažlivost“ Moskvy jako regionálního centra v postsovětském 
sousedství, tj. prostřednictvím imitování a přijetí západních in-
strumentů měla Rusku umožnit zůstat regionální velmocí. Zá-
pad ovšem reagoval negativně, jako příklad uveďme slova teh-
dejší ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové, která mluvila 
o „resovětizaci“. Projekt narazil, a to tvrdě, jak se dalo sledovat 
v případě ukrajinské krize, jejímž hlavním geopolitickým podtex-
tem byl podpis na Asociační dohodě mezi Ukrajinou a EU, kte-
rá v podstatě znamenala konec možnosti ukrajinského členství  
v ruském projektu. Přičemž Asociační dohoda nebyla jediným 
evropským projektem pro postsovětský prostor – tím dalším 
byla polsko-švédská (sic!) iniciativa Východní partnerství vyhlá-
šená už v roce 2008 a zahájená v roce 2009 v Praze.

Ukrajinská krize a ruské připojení Krymu nepochybně poško-
dilo celý projekt, a to nejenom proto, že EAEU přišla o Ukrajinu 
jako jednoho z významných členů-pilířů. Jednalo se také o to, 
že Krym vyvolal mezi sousedy Ruska obavy z etnicky legitimi-
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zované územní expanze (které se ovšem zatím nijak nepotvrdi-
la). Mnohem faktičtější byla ale pokračující hospodářská krize 
a stagnace Ruska, kterou navíc posílily západní sankce v dů-
sledku připojení Krymu. Rozchod se Západem také vedl k tomu, 
že Rusko začalo tento svůj projekt obracet poněkud jiným smě-
rem, než byla spolupráce Západ/Evropa a Rusko, ve které by 
panoval klasický model – západní technologie a modernizační 
know-how za ruské suroviny. Moskva začala výrazně definovat 
svůj „obrat na Východ“. (Dragneva-Volczuk 2017, Klimov-Leksin-
-Shvetsov 2012)

Jen zhruba rok po Putinově vyhlášení eurasijské ekonomic-
ké integrace zformuloval nový ekonomický projekt také Peking. 
Prezident Si Ťin-pching představil ve svém projevu v kazašské 
Astaně projekt nové Hedvábné stezky, nazývaný potom Jedno 
pásmo, jedna stezka. (Dutkiewicz 2018, Sarker-Hossin, – Xiao-
hua-Kamruzzaman 2018, Cai 2017) Střední Asie byla prvotním 
těžištěm tohoto nyní už globálního, nikoliv jen eurasijského 
projektu Pekingu. Důvodů pro to je několik. Na prvním místě 
je to zeměpis, ve kterém střední Asie představuje přirozenou 
vstupní bránu západní směrem, jak ostatně dosvědčuje histo-
rie. Původní Hedvábná stezka vedla touto oblastí. Dále je to ne-
rostné bohatství regionu, který je bohatý mimo jiné (vedle např. 
uhlí nebo uranu) na zemní plyn a ropu, obojí představuje stra-
tegické suroviny důležité pro další rozvoj Číny, a to především 
jejího problematického severozápadního regionu Sin-ťiangu  
v sousedství se střední Asií, tj. Tádžikistánem, Kyrgyzstánem a 
Kazachstánem. Sin-ťiang představuje přitom region s výraznou 
nečínskou většinou – kromě Ujgurů se jedná také o Kazachy, 
Kyrgyzy a další etnické skupiny, vedle Chanů (většinové čínské 
etnikum). Je to také region s 58% většinou muslimského vy-
znání. Tato konstelace vede Peking nutně k zajištění stability 
střední Asie, protože nestabilita či nárůst náboženského extré-
mismu ve střední Asii by se nepochybně dotkl této ne příliš 
klidné provincie Číny se zkušeností se separatismem, podobně 
jako by se taková nestabilita přelila do severněji ležícího Ruska.
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Čínský projekt ale také naznačoval odhodlání Pekingu rozvíjet 
hospodářskou spolupráci s regionem střední Asie bez ohledu 
na Moskvu. Řadě pozorovatelů tento detail neunikl, když upo-
zorňovali na konfliktní potenciál čínského projektu v postso-
větské střední Asii. Nicméně, znovu bylo možné konstatovat, že 
ke konfliktu mezi oběma velmocemi nedošlo. V poslední době 
obě země hovoří o komplementaritě Jednoho pásma, jedné 
stezky a euroasijské ekonomické integrace a zároveň se rozví-
její další společné projekty strategického významu, například 
Severní mořská cesta.

Čínsko-ruský recept na relativní úspěch?
Příčin pro „relativní“ úspěch vzájemných vztahů je samozřejmě 
mnoho. Za zmínku stojí alespoň tři. Tou první je nepochybně 
fakt, že se Čína po roce 1991 nijak výrazně nepokusila o to, zne-
užít či využít celkové slabosti Ruska po rozpadu SSSR. Nedělala 
politiku, která by začala vylučovat Rusko z prostoru postsovět-

Hlavní koridory projektu Jednoho pásma a jedné stezky. Zdroj: 
Wikipedie
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ské střední Asie vznikem nějaké sinocentrické mezinárodní or-
ganizace bez účasti Ruska. Neumístila v oblasti čínské vojenské 
základny, i když by to odpovídalo jejím bezpečnostním zájmům. 
Obě země se snažily o budování přátelských vztahů, které od 
dobrého sousedství přešly ke strategickému partnerství (nao-
pak Evropská unie a Rusko se vydaly přesně opačným směrem). 
K nějakému formálnímu spojenectví mají jejich vztahy jistě da-
leko, protože obě země si cení jisté flexibility a prostoru pro 
manévrování, které odpovídá jejich pojetí zahraniční politiky. 
(Friedman 2018) Je nutno dodat, že i přes shora řečené existuje 
mezi oběma zeměmi řada mocenských asymetrií ve prospěch 
Číny a v neprospěch Ruska. Tento fakt není dobré ztrácet ze 
zřetele. V ruském prostředí nyní převládají pragmatické hlasy, 
ale jsou zde i takové, které Čínu vnímají jako hrozbu.

Na druhém místě k tomuto procesu přispěla poměrně vědomá 
politika balancování místních vlád ve střední Asii, které poměr-
ně obratně manévrovaly a manévrují mezi Ruskem, Čínou a Zá-
padem (EU/USA) bez toho, aby svoji politiku stavěly na předsta-
vě vytlačení Ruska jako aktéra v důsledku jeho nepochybného 
oslabení po rozpadu SSSR. Konečně, Rusko a Čínu spojují otázky 
konceptuální – na prvním místě snaha o to čelit unipolárnímu 
(americkému) pořádku prostřednictvím koncepce multipolari-
ty jako spravedlivějšího uspořádání mezinárodních vztahů (či 
pořádku), dalším je důraz na „vestfálský“ model suverenity, na 
nevměšování do vnitřních věcí států, a hlavně na odmítání ide-
ologizace zahraniční politiky (ani Rusko a ani Čína neprosazují 
politiku „vývozu“ vlastních/univerzálních modelů do jiných zemí 
à la „prosazování demokracie“). Zkrátka, obě země jsou různou 
měrou a s různými nuancemi zainteresovány v postzápadním 
světě, který multipolarita představuje. Jistě, že každá země 
tyto otázky interpretuje poněkud jinak v souladu s vlastními 
tradicemi a zájmy. Nutno dodat, že se nejedná o nerealistic-
ké hodnocení budoucnosti vzhledem k očividné strukturální a 
mnohočetné krizi Západu, kterou odhalila do morku kosti Velká 
recese a její důsledky. Odsud také vyplývají jejich rozdílné spory 
s dnešním Západem. V případě Ruska jde o geopolitický spor  
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o postavení Ruska v širší východní Evropě a potažmo na Balká-
ně v souvislosti s pokračující východní expanzí NATO (vlivová 
organizace USA v Evropě) a Evropské unie i evropských velmocí 
jako Německo a Francie. V případě Číny jde o obchodní spory  
s USA, jejichž cílem je revidovat aranžmá vztahů USA a Číny ve 
prospěch USA, ale také zadržet technologický rozvoj Číny a po-
silování jejího statusu v globálním měřítku, tedy ve zkratce jde  
o novou podobu globalizace. To je ostatně stále zřetelněji po-
litika Evropské unie vůči Číně s ohledem například na projekt 
Jednoho pásma, jedné stezky či ve vztahu k čínským investi-
cím v EU. Poměrně vypovídající jsou západoevropské „obavy“ 
o střední a východní Evropu a její, pravda zatím velmi slabě a 
nekoncepčně artikulované, snahy o to najít v Číně partnera pro 
rozvoj proti celkové periferizaci regionu, která se stala průvod-
ním jevem jeho integrace na Západ v rozporu s původními vy-
slovenými či nevyslovenými přísliby. Celková periferizace nyní 
představuje zátěž pro budoucí rozvoj regionu, včetně kvality de-
mokracie.

Je nepochybné, že budoucnost a udržitelnost vzájemných vzta-
hů mezi Ruskem a Čínou nejen v postsovětském prostoru bude 
určovat na prvním místě globální agenda, relativní (nicméně 
pozvolný) úpadek moci Západu a konkrétně USA jako světové-
ho hegemona a hledání postzápadní multipolarity v rámcích 
Šanghajské organizace spolupráce i seskupení RIC (vzhledem  
k ne moc pozitivním vyhlídkám BRICSu) a OSN. Na druhém místě 
bude potom určujícím faktorem také zvládnutí rostoucí mocen-
ské asymetrie mezi Ruskem a Čínou. (Diesen 2017) Toto zvlád-
nutí se mimo jiné stane dalším testem praktické schopnosti 
Číny jako nastupující velmoci překonat a překročit mantinely 
i svůdnou jednoduchost klasické eurocentrické geopolitiky, ve 
které prostě silnější vyhrává nad slabším.
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Komentář

Tisíc spekulací umořilo osla

Dnes si připomeneme deset let od vzniku rusko-gruzínské 
války, která se stala fakticky prvním náznakem toho, že ve 
vztazích mezi Ruskem a Západem (a jeho „proxy“ v post-

sovětském prostoru) není všechno v pořádku. Nebudu se ale 
věnovat obšírně tématu, které na našich stránkách už uchopili 
jiní. Jenom v souvislosti s ním připomenu jeden současný hy-
per-spekulativní trend.

V souvislosti se současnými značně napjatými vztahy s Rus-
kem si nejde nevšimnout toho, jak se celkově téma „Rusko a 
my“ mediálně zvládá. Teoreticky bychom mohli očekávat, že  
v době, kdy politici a vojáci dlouhodobě přispívají ke zvyšování 
napětí, slovně nebo činy, se budou média a odborníci snažit  
o vyrovnávací roli, tj. budou hledat objektivní pravdu, měřit jed-
ním metrem, vyhýbat se nadměrným spekulacím, hysterii a také 
se snažit neskočit do pasti válečného bubnování. (Pro všechny, 
kdo to potřebují slyšet explicitně: nic z řečeného neznamená 
nekritické pojetí Ruska, zákaz jeho kritiky.)

Opak je bohužel pravdou. Etablovaná západní média chrlí nej-
různější spekulativní zprávy, výklady či dokonce odborné názo-
ry o údajných záměrech Ruska. Rusko-gruzínská válka a také 
anexe Krymu například inspirovala natolik, že tyto dvě operace 
byly povýšeny na modus operandi Ruska. V rámci této logiky 
(Rusko opakuje jeden scénář a bude tak činit i nadále) se napří-
klad v průběhu Mistrovství světa ve fotbale objevily v ukrajin-
ských médiích  (ale i na českých sociálních sítích) a v západ-
ních odborných kruzích  názory, že Rusko by hned po ukončení 
MS mohlo napadnout Ukrajinu (nebo snad i napadne). Prostě  
v tandemu velké sportovní akce, do které navíc Rusko nalilo mi-
liardy, přichází (v ruském případě) možnost (či snad i konkrétní 
plán?) vojenské agrese. Namísto toho se Vladimir Putin sešel 
s americkým prezidentem Trumpem a ani po třech týdnech od 
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skončení mistrovství Rusko nikoho nenapadlo a žádnou operaci 
nepodniklo. Modus operandi byl jaksi porušen, zřejmě budeme 
muset počkat na další Olympijské hry, ale v médiích, sociálních 
sítích i v odborných kruzích se jede dál. Najde se další takový 
(samozřejmě agresivní) záměr Ruska, který znovu potvrdí nega-
tivní obraz „ruské hrozby“.

Je tu i další příklad. Minulý rok Rusko provádělo v rámci za-
strašovacího manévru (v západním slovníku „připravované agre-
se“) pravidelné vojenské cvičení „Zapad“. Protože část tohoto 
cvičení probíhala na území Běloruska, objevily se v médiích  a 
mezi odborníky  další spekulace o tom, že dojde v rámci cvi-
čení k okupaci  Běloruska či dokonce k nějakému útoku. Zase 
se počítalo  (viz také zde ) s pravidlem, že ruská vojenská 
cvičení jsou předehrami pro okupace. Podle všeho k tomu nedo-
šlo. Opět. Kauza vyšuměla a čestné výjimky  z pravidla (zde ) 
jen těžko celkový spekulativně-emotivní obraz Ruska zásadně 
ovlivní.

Faktem je, že rusko-gruzínská válka i operace na Krymu pře-
kvapila – v případě Krymu byl moment překvapení součástí 
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úspěchu operace. Rusko pracuje velmi dobře s nejistotou ohled-
ně svého jednání, což pozorovatele znervózňuje natolik, že se 
uchylují k analytickému „autismu“. Ve skutečnosti se nejspíš 
jedná o ruskou snahu prostřednictvím nejistoty kompenzovat 
handicapy, které vůči Západu má (tj. fakticky se jedná o ba-
lancování vůči hrozbě, protože Rusko má NATO za „vojenskou 
hrozbu“).  V rámci tohoto „autismu“ se rozdíl mezi záměry a 
možnostmi čtenářům a veřejnosti zásadně zamlčuje (tj. rozdíl 
mezi tím „co chce“ a „co by mohlo“). Zdá se, že časté spekula-
tivní strašení nejrůznějšími (vždy jen negativními a nepřátel-
skými) záměry Ruska a hledání souvislostí tam, kde se může 
jednat o náhodu či souhru okolností, je zřejmě komerčně i po-
liticky výhodný podnik. Strašení vynáší (kdo neklikne na zprávu 
„Rusko by mohlo napadnout“?) a disciplinuje zároveň. Pomáhá 
udržovat v informačním oběhu obrázek Ruska jako nebezpečí, 
a tím paralyzuje střízlivý pohled na současnou situaci i hledání 
východisek. Vtip je v tom, že takové spekulace spíše vypoví-
dají o stavu mínění o Rusku než o skutečném Rusku. Ostatně  
o operaci na Krymu jsme se dočetli z novin až potom, co se 
stala, a rozpad SSSR sovětology na Západě překvapil. A to se 
snažili sledovat každé šustnutí v chodbách Kremlu.

Ještě zajímavější je si tento spekulační trend dát do souvis-
lostí s dvěma problémy dneška, kterými je dvojí ztráta autority 
tradičních médií a odborníků. Není moc těžké si domyslet, že 
právě tato dlouhodobá praxe ke ztrátě autority vede. Čtenáři 
totiž nejsou hlupáci a mnoho z nich si je schopno všimnout 
chronických nekonzistencí v takto pojatém „informování“ veřej-
nosti a domyslet si o co tady vlastně jde. Tisíc spekulací umo-
řilo osla.

8. 8. 2019
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Komentář

Kerčský most zásadně proměnil 
geopolitiku Krymu

Rusko spojilo poloostrov Krym s ostatním územím Rus-
ka mostem přes asi 15 km dlouhý Kerčský průliv, vstup-
ní branou mezi Černým a Azovským mořem. V úterý nový 

most slavnostně otevřel ruský prezident Vladimir Putin. Most je 
dlouhý 19 kilometrů, jeho stavba stála přes 3 miliardy dolarů a 
jednalo se o technicky náročnou infrastrukturní stavbu, kterou 
Rusko zvládlo postavit za méně než dva roky.  Ruská Kubáň 
je nyní spojená mostem s poloostrovem, který byl v roce 2014 
připojený proti vůli Ukrajiny k Ruské federaci a stal se jablkem 
sporu mezi Západem a Ruskem.

V symbolické rovině bylo otevření mostu ukázkou úspěšného 
infrastrukturního projektu dnešního Ruska. Putin most otevřel, 
respektive jeho část pro automobilovou dopravu, „neformální“ 
projížďkou doma vyrobeným náklaďákem firmy KamAz, který ří-
dil v džínách a lehké sportovní bundě osobně.

Mapa Kerčského mostu 

(zdroj: Autor: Nzeemin, Wikicommons)
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Putinovu Rusku se tak podařilo realizovat stavbu, o které sni-
ly (nejen) v Rusku celé generace. Naposledy ještě v roce 2010 
podepsali prezidenti Dmitrij Medveděv a Viktor Jakunovyč de-
klaraci o stavbě krymském mostu mezi Ruskem a Ukrajinou, 
ale vývoj šel poněkud jiným směrem. Most přes Kerč plánovali 
postavit britští inženýři v 70. letech 19. století jako součást am-
biciózního železničního spojení mezi Británií a Indií. K realizaci 
těchto velkolepých plánů nikdy nedošlo. Později, v době druhé 
světové války, začali se stavbou Němci, ale i jejich pokus skon-
čil ze známých důvodů neúspěchem. Sověti se k mostu opako-
vaně vraceli – ve 30. letech a znovu v 50. letech 20. století. Také 
bez konkrétních výsledků. Podařilo se to až v roce 2018, a to pod 
„tlakem okolností“.

Slavnostní otevření a samotný projekt sloužily k opětovnému 
podtržení či jako předehra Putinovy nové (přislíbené) moder-
nizační politiky čtvrtého prezidentského období. Putin slibuje 
takových mega-projektů pro (zastaralou) infrastrukturu Ruska 
více a spolu s nimi také celkovou modernizací země. Symbolic-
ké spojitosti mezi inaugurací a otevřením mostu jsou nabíledni. 
K inauguraci Putina dovezla pro změnu nová ruská prezidentská 
limuzína Kortež, která nahradila dosavadní dovozový Mercedes. 
Rusko dnes klade důraz na domácí produkci či aspoň na lokali-
zaci výroby doma. Částečně v rámci svého konceptu o suvere-
nitě, částečně z donucení díky ekonomickým sankcím Západu.

Poloostrov Krym, 
Azovské moře, 
Kerčský průliv a 
Černé moře (zdroj: 
www.mapy.cz)
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Okolnosti realizace této stavby století činí z Krymského mos-
tu ještě významnější projekt. Most spojí komunikačně vlastní 
Rusko a poloostrov Krym, takže zcela obchází území Ukrajiny, 
které doposud sloužilo jako hlavní přístupový prostor na Krym. 
V době jednotného státu to nepředstavovalo problém, ale díky 
komplexnímu „rozvodu“ Ukrajiny a Ruska se situace změni-
la. Rusko most postavilo jako dovršení své faktické kontroly 
nad Krymem. Poloostrov byl v roce 2014 za nesouhlasu Ukra-
jiny a celé řady dalších zemí, připojen (či anektován) k Rusku  
z především strategických (a až potom nacionalistických či his-
torických) důvodů. Nyní ho spojuje pevná stavba, která umožní 
plynulý provoz mezi Krymem a Ruskem, včetně budoucí želez-
niční dopravy. Strategický význam poloostrova stojí především 
na tom, že město Sevastopol po staletí hostí ruskou černomoř-
skou flotilu, která zajištovala spolu s Baltem a Tichým oceánem 
na Dálném východě ruský (sovětský) přístup ke světovým mořím. 
Černé moře bylo pro Rusko významné v podstatě od středověku 
pro obchodní a kulturní výměnu s celým východním Středomo-
řím (a světem), později dostalo také vojenské a bezpečnostní 
rozměry, které má dodnes především kvůli námořní základně 
Sevastopolu. Vedle toho bylo Černé moře významnou dopravní 
tepnou ruských vývozů (například obilí). Z ekonomického hledis-
ka bude mít tato moderní infrastruktura nepochybně významný 
dopad pro hospodářství poloostrova.

Z bezpečnostního hlediska dostala oblast Azovského moře, 
vnitřního moře sdíleného Ukrajinou a Ruskem, a Kerčského prů-
livu nový smysl – most je klíčová infrastruktura, jejíž bezpečnost 
bude nutné dále zajistit. Na druhou stranu se snížil význam ob-
lastí východní a jihovýchodní Ukrajiny jako strategické oblasti 
přístupu na Krym po zemi. Rusko se může spoléhat na svoji 
vlastní infrastrukturu, kterou plně kontroluje a která integruje 
Krym a pozemní Rusko. Ne nadarmo mluvil Putin při otevření 
mostu o tom, že most má pro Rusy sbližující význam. Z hlediska 
přístupu Rusko ukrajinské území už nepotřebuje pro pozemní 
komunikaci, protože si ji zajišťuje na základě svých vlastních 
podmínek a infrastruktury. Geopolitika Krymu se prostě pod 
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ruskou taktovkou zásadně proměnila vznikem nové komunikač-
ní tepny. Most se tak stal potvrzením faktického (i když nikoliv 
mezinárodně právně uznaného) připojení Krymu k Rusku, ale 
také dalšího odcizení se sousední Ukrajinou. Ne všechny mosty 
jenom spojují.

17. 5. 2018
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Komentář

Putinovo „Rusko pro lidi“ jako 
„normální velmoc“?

Vladimir Putin byl inaugurován prezidentem Ruské fede-
race, a to už celkem po čtvrté. Při té příležitosti tradičně 
vystoupil s projevem, který měl vystihnout hlavní „téma“ 

jeho politiky na dalších šest let. Pro všechny ty, kdo pečlivě 
sledovali Putinův projev k Federálnímu shromáždění 1. března, 
nebyl inaugurační projev překvapením. Ukázalo se, že domácí a 
modernizační linka, která také odpovídá skutečným potřebám 
země, bude hlavním motivem čtvrtého prezidenství.

Putin v pondělním projevu hovořil o „moderním a dynamic-
kém Rusku“, o „otevřené společnosti“, která přijímá novinky,  
o svojí vizi „Ruska pro lidi“. Všechno signalizuje nový akcent na 
domácí rozvoj, protože koneckonců Rusko je zpátky na světové 
scéně a jeho bezpečnost je, jak Putin zmínil, „spolehlivě“ zabez-
pečena díky provedené vojenské modernizaci.

Poslední (2018) statistika SIPRI hovoří o tom, že Rusko už 
snížilo svoje výdaje na obranu, a to celkem prudce, o 20 %. Tato 
čísla jen doplňují skutečnost, že vojenské výdaje dosáhly svého 
zenitu a že paradoxně ta část březnového projevu, které mé-
dia a komentátoři věnovali největší díl pozornosti, neurčovala 
trend pro budoucích šest let. Z hlediska trendů tu jsou nové 
motivy i cíle, které více či méně odpovídají na poptávku doma.

Projev byl tak protnut více či méně modernizačním slovní-
kem, který chápe změnu pozitivně, orientuje se na budouc-
nost, mluví o pojmech jako pokrok, inovace, novinky nebo roz-
voj. Chápe technologie jako pozitivní jev a záruku budoucího 
rozvoje Ruska, skloňuje slova jako svobodná společnost, svo-
boda podnikání a vědy. Ve vztahu ke světu pak Putinův vzkaz 
zdůraznil hlavně „otevřenost“ a „dialog“. Naopak roli negativ-
ních jevů, které je třeba odstranit, mají v projevu „nespraved-
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livost“, „stagnace“, „zhuštěný konzervativismus“ nebo „byro-
kratické mrtvolno“.

Nicméně Putin byl také konzistentní s minulostí a snažil se 
vrátit do centristické pozice, někde mezi liberálním postojem 
a tím konzervativním. To se projevilo v jeho znova zopakované 
tezi, že Rusko může jít kupředu jenom pokud bude dobře ukot-
veno ve svých tradicích, bude si vážit vlastní svébytnosti, dějin 
a identity. Apel k tradicím tu zazněl v tomto případě a potom 
znova v případě „tradičních hodnot“, které ale dostaly poněkud 
pragmatickou podobu (mnohem spíš než tu čistě ideologickou) 
– zajistit Rusku demografickou budoucnost, tj. vyšší porodnost. 
Také zmínka o 90. letech jako o době těžkých zkoušek a ztrát, 
které dodnes nebyly všechny napraveny, byl konzistentní se 
současným kremelským viděním ruské transformace 90.let.

Celkovým motivem a orientačním bodem do budoucnosti byl 
pro Putina pojem „Rusko pro lidi“, který zdůraznil nový důraz 
na společnost a ekonomiku, na lidský kapitál, kvalitu života a 
sociální služby, vzdělání. Orientaci na budoucnost pak podtrh-
la přítomnost mladých dobrovolníků Putinovy kampaně, které 
Kreml na slavnostní ceremoniál pozval.

Samozřejmě, že tak Putin znovu otevřeně přiznal, že v těchto 
sférách na tom Rusko není vůbec dobře. Odsouvání těchto pro-
blémů souviselo nejen s krachem sovětské ekonomiky, špatně 
provedeným přechodem k trhu, ale také s jasnou prioritizací 
posledních let, která investovala do obrany, armády a zahra-
ničních operací, zatímco seškrtávala investice do sociální sféry, 
služeb a vzdělání. Následky se nutně v ruské společnosti mu-
sely nějakým způsobem projevit – a jejich sílu ještě umocnila 
zdlouhavá hospodářská stagnace, do které poslala zemi globál-
ní recese, pokles cen ropy a západní sankce, cena za ruský ná-
stup do aktivní pozice v zahraniční politice.

Kreml, který si velmi dobře uvědomuje, že sociální nespoko-
jenost není v dlouhodobém zájmu udržení mocenského statu 
quo, musel přijít s programem, který by minimálně takovému 
protestnímu scénáři předešel. Zahraničněpolitická ofenzíva 
Ruska, včetně jeho pivotu na Blízký východ, dlouhodobě stačit 
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nemohla. Ekonomika spolu se stavem společnosti je ruskou sla-
binou, Achillovou šlachou jeho velmocenských ambicí, tichou 
tikající bombou v jeho základech. Ignorovat vnitřní stav země, 
propadnout se do dlouhé společenské stagnace, a přitom roze-
hrát velkou a drahou geopolitickou hru hned na dvou frontách 
– v Evropě a na Blízkém východě –  by se Rusku nemuselo vypla-
tit. A kombinace vnitřní slabosti a vnější síly představuje také 
opakovanou lekci z jeho vlastních dějin.

Projev tak naznačoval obrácení zájmu o sebe, které slibuje 
modernizaci a pozitivní změny v podobě reforem zaměřených 
na společnost a lidský kapitál. Všechny tyto prvky naznačují, že 
se režim bude snažit překonat stagnaci, kterou přinesla nejen 
ekonomická krize, ale také jeho vlastní konzervativní politika 
bezpečnosti a stability. Hlavním hybatelem těchto změn je tra-
dičně stát, politika shora, i když Putin připustil, že k tomu, aby 
změny byly skutečné je třeba, aby se k nim přidala celá společ-
nost.

Nelze si nevšimnout, že tento nový národní projekt reforem 
má být proveden v kontextu velmi špatných vztahů se Zápa-
dem. Evropskou unii a obecněji Západ chápal jako zdroj moder-
nizace v letech 2008-2012 prezident Dmitrij Medveděv (a před 
ním řada ruských modernizátorů po roce 1991 i před rokem 1917 
– nemluvě o tom, že bolševický projekt byl ve své podstatě ra-
dikálním zapadnictvím). Jenže to už vztahy s EU a USA směřo-
valy ke krizi. Mimochodem, stojí za to si srovnat motivy Medve-
děvova programového článku z roku 2009 „Rusko, kupředu!“  
s rétoricky umírněnějším projevem Putina při inauguraci i proje-
vem Putina v březnu 2018, abychom našli po deseti letech řadu 
společných motivů, návrhů a rétorických obratů. Tento projekt 
dostal politickou stopku v roce 2011 ve spojení se zimními pro-
testy a návratem Putina do úřadu prezidenta. Putin se k němu 
nyní fakticky v nové verzi vrátil, i když je nyní s otazníkem jakou 
roli v ní sehraje Západ a jakou Čína, se kterou se Rusko skuteč-
ně intenzívně sbližuje.

Pokud hlavní obrysy Putinova projevu zní sympaticky a od-
povídají skutečným potřebám ruské společnosti, potom otaz-
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níkem bude jejich provedení v praxi a v konkrétních podmín-
kách ruského politického systému i vztahů k Západu. V roce 
2018 ale platí pořád slova ruského premiéra cara Mikuláše II. 
Vladimira Kokolcova „Rusko nemůže být velmocí s ekonomikou  
v troskách“. A jak sdělil ve svém inauguračním projevu sám Pu-
tin, „Rusko nemá čas nazbyt“.

10. 5. 2018
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Komentář

Peskovat a trestat aneb Rusko a my

V    Rusku (v SSSR) narozený a do normalizačního Českoslo-
venska se přestěhovavší Alexandr Mitrofanov dal České-
mu rozhlasu rozhovor, ve kterém se svěřil mimo s tím, že 

v něm dnešní Rusko budí odpor, doslovně „Rusko mě odpuzuje“, 
a že tam nejezdí, protože „co by tam dělal“.  Na povrch se prý vy-
dralo to „nejodpudivější“ co v ruském národě je, což Mitrofanov 
vidí z dálek českých luhů a hájů. Jako osobní názor to plně chá-
pu, nicméně váhám, jestli je něco takového hodné výroků novi-
náře, který se o Rusku autoritativně vyjadřuje pro veřejnost. Je 
odpudivost informace a má vysvětlující smysl? Nebo je to zase 
další hodnotový soud? Tak či onak, skutečností je, že takové vý-
roky mnohem více informovaly posluchače o českém mediálním 
diskurzu než o samotném Rusku.

Bez hněvu a předsudků?
Sine ira et studio je zásada, kterou aktivistická žurnalistika za-
vrhla a netýká se to jenom současného Ruska a bohužel už jen 
novinářů.  Místo toho novináři i někteří odborníci svorně bojují 
politické bitvy, ve kterých si vybírají ty „správné“ strany a pro-
dají to jako boj za univerzální ideál (nebo už jen fatu morganu?) 
liberální demokracie.

Přitom na povrch vycházejí stále větší rozpory liberálního (ne-
oliberální je asi přesnější) diskurzu, který na jedné straně ruší 
jinakost některých menšin, na druhé má ty nejhorší předsudky 
k jinakosti Ruska, a umím si představit, že i k jiným nezápadním 
společnostem. S eurocentrismem se v Česku prostě nebojuje.

Jedním dechem se odmítá rasismus a xenofobie vůči islámu 
a západní orientalismus. Konfliktní dějiny vztahů s islámským 
světem se hází do koše jako historické mýty a předsudky, kte-
rých se je třeba zbavit. Na druhou se Rusko stalo terčem ori-
entalizujících hodnocení ba předsudků, kde dějiny vzájemného 

Eurocentrismus – po-
jem označuje myšlenkové 
zkreslení, které automatic-
ky chápe evropskou zkuše-
nost, dějiny, pojmosloví či 
hodnoty jako univerzálně 
platnou. K předním kriti-
kům eurocentrismu patřil 
například sociolog Imma-
nuel Wallerstein.

Orientalismus – orienta-
lismus představuje západ-
ní koncepci Orientu nebo 
Východu, která vychází  
z eurocentrismu a odráží 
mocenské vztahy vzniklé 
především koloniální zku-
šeností. Orientalismus je 
tak mocenským nástro-
jem Západu k udržení jeho 
nadvlády. Orientalismus 
vesměs vidí Orient nejen 
jako „jiný“ ale i jako pod-
řadný.  Za autora moderní 
užívání pojmu orientalis-
mus je považován Edward 
Said.
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soupeření jsou adekvátním důkazem toho, že Rusko patří za 
novou evropsko-hodnotovou železnou oponu jako „odporný“, a 
hlavně nebezpečný soused, se kterým žádné soužití není možné 
(i když je z hlediska zeměpisu nutné). V případě vztahů k islá-
mu a muslimskému světu napravujeme naše „chyby“, v případě 
Ruska k žádným chybám nikdy nedošlo. Pochopili jsme ho dobře 
a víme. Odkud se tahle očividná kognitivní disonance bere?

Odpověď je samozřejmě složitá (a dlouhá). Pokud zjednodu-
šeně vyberu jeden moment, je to otázka moci či lépe panství. 
Muslimský uprchlík se za současných okolností stal obrazem, 
který pomáhá udržovat příběh o tom, že liberální Západ je glo-
balizované a univerzální místo, které ze své vůle zrušilo myto-
logie, narativy, hranice politických společenství a další omezení 
sociálních konstruktů. Je stejně odtržené od místa a času jako 
je nomádský kapitál, který tu slouží jako nevědomá předloha.

Na druhou stranu Rusko je spíš místem krachu neoliberál-
ních reforem v 90. letech, neúspěchem pozápadňujícího dovozu 
neoliberálního kapitalismu/demokracie a dnes už zemí, která 
aspoň rétoricky a symbolicky odmítá západní hegemonii. Rus-
ko tvrdí, že (zjednodušeně) Západ nepotřebuje (zatímco uprch-
lík ho z definice potřebuje). Konzervativní a zároveň rebelující 
Rusko prostě není potvrzujícím zrcadlem, ale tím otevřeně zpo-
chybňujícím.

Současná angažovaná liberální kritika se dá jen těžko chápat 
jinak než neskrývané pokračování politiky jinými prostředky. To 
je samozřejmě nakonec každá informace či vědění, nicméně 
tato verze otevřeně upřednostňuje černobílý kýč, hru na dobro 
a zlo, utváření nepřítele, ostentativní bytí na „správné straně“, 
které odmítá sebereflexi a tváří se přitom „objektivně“. Potla-
čuje tím pádem všechny nesoulady, dilemata, protiřeči, proti-
klady i vnitřní konflikty subjektu, za který ve skutečnosti mluví. 
O poznání tu vlastně ani nejde.

Od hodnotových soudů k antropologii
Americký antropolog Clifford Geertz vypracoval dva pojmy, kte-
ré měly pomoci při poznávání cizí kultury. Geertz mluví o emic-
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kém (emic) a etickém (etic) popisu. Ten první je popisem zevnitř 
kultury a ten druhý zvnějšku. Oba jsou důležité. První pohled je 
snažením se na jinou kulturu podívat jejíma očima, prostřednic-
tvím významů pro jejího aktéra. Na druhé straně etický popis je 
popisem či studiem jiné kultury a společnosti na základě me-
zikulturního srovnání pomocí univerzální typologie kultur. Sou-
časný převládající liberálně-kritický výklad Ruska je jednoznač-
ně etnocentrickým a axiologickým popisem – takovým, který 
povyšuje pozitivní hodnoty o nás samých za základní hodnotící 
měřítko a jejich (zdánlivou či skutečnou) absenci za nedosta-
tečnost či důvod k odpornosti těch druhých. Argentinský histo-
rik Ezequiel Adamovsky si všiml toho,  že Rusko je v liberálním 
pojetí fakticky „zemí absence“ či nedostatečnosti. Stále jí něco 
chybí. A problémem liberální kritiky je, že staví svoje hodnoty 
na univerzální piedestal. Jenže hodnoty západoevropské spo-
lečnosti prostě nejsou univerzální, což je něco, co postmoderna 
přijala za své. V případě Ruska to ale neplatí.

Ona nedostatečnost může být důsledkem naší vlastní „nedo-
statečnosti“ – potlačení jakéhokoliv antropologického přístupu 
při hodnocení Ruska. Tedy takového, které by se snažilo o to, 
aby Rusko mělo jako objekt zájmu svojí autonomii a kde by se 
nekladl důraz jenom na absenci pozitivních hodnot liberální-
ho pohledu. Nebo o to, aby informování nebylo ideologickou 
rozcvičkou ale konkrétním a pokud možno objektivním pozná-
váním. Mitrofanov krásně ukázal, že ho Rusko jako aktér nezají-
má: co by tam dělal? On přece i bez toho ví, jak to s Ruskem je 
a o žádnou autenticitu mu nejde. On Rusko reprezentuje takří-
kajíc bez Ruska. Což je letitá mocenská praxe Západu: brát jiným 
jejich vlastní hlas a mluvit za ně. Dělal to lidem jiné barvy pleti, 
jiného náboženství, národům „bez dějin“ i ženám…

Postmoderní liberální diskurzy brojí proti normativitě většino-
vé společnosti, ale co si počít s normativou liberální demokra-
cie v kulturně různorodém světě? Jde dělat jedno bez druhého? 
Pokud Rusko nedostojí našim představám o dobré společnosti a 
smysluplném řádu věcí veřejných co s ním? A co když Rusko ne-
potřebuje liberální demokracii a samo pro sebe si vytváří vlast-

Axiologie – česky filosofie 
hodnot, součást filosofie, 
která se zabývá hodnoce-
ním a hodnotami.
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ní koktejl, vzory si prostě autonomně „lokalizuje“? To, že takový 
koktejl nechceme pít je celkem pochopitelné. Jak se nakonec 
říká právě v Rusku, Что русскому хорошо, то немцу — смерть. 
Co je pro Rusa dobré, je pro Němce smrt. Právě tady by měla 
vést jasná hranice, kterou bohužel nekritický obdiv (založený 
na negaci jednostranného mediálního diskurzu) často naivně 
narušuje.

Peskovat a trestat
Převládající řešení tohoto dilematu je prozatím hlavně peskovat 
a trestat. To první je v českém prostředí mimo jiné projevem psy-
chologické kompenzace. Bývalý hegemon je terčem hyperkritiky, 
která jakoby mimochodem ustanovuje naší vlastní liberálně-de-
mokratickou a západní příslušnost. Figurativně se stáváme Zápa-
dem aspoň v našich očích, i když posilováním konfliktu s Ruskem 
si fakticky řežeme větev, na které sedíme. Naopak to „zlé“ v nás 
je residuem minulosti („bolševismu v nás“) či dílem ruského „vli-
vu“, který se skrývá za snad jakýmkoliv jiným názorem.

Trestání je nástrojem nadvlády a jejím dalším potvrzením zá-
padní moci, i když se jedná do značné míry o rituály moci. Rebe-
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lující Rusku je za svoje absence trestáno, slovně i skutky (sank-
ce), protože je jako každá anomálie (jinakost) výzvou „řádu“. 
Čím méně spravedlivý takový řád je, tím spíš je nutné trestat 
výjimky a udržet jednotnou linii.

Shora řečené neznamená, že Rusko není možné vidět kriticky. 
Kritika se nerovná peskování, ponižování či potvrzování ideolo-
gických předsudků, které bohužel dnes ulehčují práci noviná-
řům a dobře se prodávají v rámci infotainmentu.

V dnešních vztazích mezi Ruskem a Západem se odhaluje 
nedemokratická a neliberální podstata mezinárodních vztahů, 
kterou se česká mediální scéna snaží líčit jako hru na „hodné“ a 
„zlé“ velmoci. Tato angažovanost není angažovaností za mírové 
soužití a hledání rovnováhy nebo za demokracii v mezinárod-
ních vztazích. Nejde tu ani o to demaskovat velmocenský kon-
flikt, popsat jeho projevy a varovat před jeho důsledky (Ukrajina 
budiž příkladem). Je to angažovanost za konflikt, který se scho-
vává za nebezpečný obraz „hodné velmoci“, zosobňující hodno-
ty, které sdílíme.  Také proto se tak velký důraz klade na „otázku 
režimu“ v dnešním Rusku, která umožňuje popírat oprávněnost 
v podstatě jakýchkoliv zájmů Ruska pro jeho neliberální charak-
ter.

Nakonec, poznávání je dnes až moc často degradováno na něco 
jako souhlas s Hitlerem. Nevadí, že Vladimir Putin má k Hitlerovi 
daleko a ruský politický chameleon je na hony vzdálený fašistic-
kým předlohám ze 30. let 20. století. Za to takové přirovnání za-
betonuje spolehlivě jakékoliv možnosti dalšího porozumění a pro 
některé je rovnou příčinou pro třetí tažení z Evropy na Rus.

Nevím, jestli je dnes ještě možné se aspoň trochu snažit o hle-
dání pravdy, stavění mostů, weberovské verstehen spolu s geer-
tzovským emickým/etickým popisem. Přestat se sebepotvrzovat 
a místo toho víc naslouchat. Pohled nejen na česká média a na 
jejich „kotvy“, ale také na jejich šklebící se „děti“ v podobě někte-
rých „mediálních alternativ“, zatím o něčem takovém nesvědčí.

16. 8. 2017
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Analýza

Rusko, Nová Hedvábná stezka  
a Velká Eurasie

Ruský prezident Vladimir Putin patřil mezi výrazné hosty 
summitu Nové Hedvábní stezky v Pekingu, který se konal 
v květnu 2017. Nejde o náhodu, ale o dlouhodobou součást 

dvoustranné ruské a čínské strategie eurasijského partnerství, 
kterou posílila krize vztahů Západ-Rusko po roce 2013. V rus-
kém případě se také jedná o další projev ruského zahraničně-
politického obratu na východ, kterým země postupně prochází.

Rusko, SSSR a Čína v minulosti
Rusko a Čína nikdy neměly ideální vztahy. Od 16. století Rusko 
či moskevský stát pronikal za Ural, což dříve nebo později zna-
menalo střet s Číňany v oblastech jihovýchodní Sibiře a ruského 
Dálného východu v rámci formování rusko-čínské hranice.

Nicméně od 16. do 19. století byly obě země spíše v omezeném 
kontaktu, ve kterém do 19. století hrála prim císařská Čína. Od 
60. let 19. století až do roku 1991 získalo silnější postavení Rus-
ko a jeho dnešní předchůdce SSSR. Právě v této epoše se také 
formovaly některé problémy rusko-čínských vztahů – hlavně 
otázka hranice a územních nároků obou zemí na některá území 
na Amuru či Mandžusku, ale také na ruském Dálném východě.

Ani společný ideologický základ po druhé světové válce ne-
znamenal bezproblémové vztahy. SSSR a Čína se po roce 1955 
rozešly a v roce 1968 mezi nimi dokonce hrozil vznik vojenského 
konfliktu. Roky 1955 až 1980 charakterizovala různě silná vzá-
jemná konfrontace.

Rozpad SSSR nechal Rusko oslabené a odkryl strategické ne-
dostatky sovětské sociální a ekonomické politiky na Dálném 
východě. Naopak Čína byla v roce 1991 zemí v rozletu. Pravda, 
za neoliberální recepty, které byly jádrem čínských reforem po 
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roce 1979, zaplatila vysokou sociální a také ekologickou cenu. 
Do vztahů mezi postsovětských Ruskem tak vstoupila nová asy-
metrie. A také obavy Moskvy z čínského vlivu na Dálném výcho-
dě, z pronikání čínských peněz ale také lidí do těchto demogra-
ficky i ekonomicky slabých oblastí Ruska.

Právě kvůli zmíněné asymetrii se Moskva za Vladimira Pu-
tina snažila učinit konec územním sporům. Rusko šlo s Čínou 
na kompromis a vzdalo se některých sporných území, tak aby 
se čtyři tisíce dlouhá rusko-čínská hranice dohodami ustálila.  
V roce 2001 byla podepsána dohoda o strategickém partnerství 
s Čínou.

Ukrajinský přelom roku 2013
Do přelomu 2013-14 byla obsahově různým ale prioritním vek-
torem ruské politiky stará ruská strategie: Rusko mělo být stra-
tegickým partnerem Evropské unie na základě modelu výměny 
evropské technologie a inovace (investice) za ruské nerostné 
zdroje. Z ruské perspektivy podmínkou nicméně byla vnitřní au-
tonomie Ruska a rovný vztah „já pán, ty pán“. Západní země a 
EU hájily upgradovanou koncepci „civilizační misie“ (či model 
učitel-učeň). Navíc, EU se ve svém vidění kontinentu od Ruska 
odlišovala. Její atlantismus znamenal orientaci na zámořské 
USA, nikoliv na Rusko, se kterým nicméně osudově sdílí kon-
tinent.

Souběžně s tím Rusko plánovalo nový integrační projekt,  
v mnohém inspirovaný EU, Eurasijskou ekonomickou unii. EAEU 
měla sjednotit pod ruským vedením postsovětský prostor. Mělo 
jít o nástroj, jak dosáhnout rovnoprávného postavení s EU, na-
vázat na myšlenky jednoho spojeného prostoru od Lisabonu po 
Vladivostok („evropský dům“) a jistě také zaručit Rusku prim  
v prostoru jeho „životních zájmů“ (formulace z doby Borise Jel-
cina). Tedy, nejednalo se o úvahy bez bezpečnostních rozměrů.

Tato strategie pohořela na Ukrajině kvůli exkluzivnímu vstupu 
země do evropského orbitu a následně do bezpečnostního orbi-
tu NATO a USA. Další vývoj už je dobře známý: krvavý konflikt na 
východní Ukrajině, Krym a výrazné zhoršení vzájemných vztahů 
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mezi EU a Ruskem, včetně uvalení západních sankcí a ruských 
protisankcí, nárůstu vzájemné nedůvěry a spirály bezpečnostní-
ho dilematu na hranicích s Ruskem (NATO-Rusko).

Ukrajinská krize ale fakticky (což bylo zřejmě cílem) oslabila 
Rusko. K tomu se přidaly ekonomické problémy spojené s dopa-
dy Velké recese, poklesu cen ropy a také částečně sankcí, které 
vedly také k menší přitažlivosti Ruska ekonomicky. V politické 
oblasti narostla nedůvěra k Rusku v celém postsovětském pro-
storu díky jeho krokům vůči Ukrajině.

Obrat na východ
Podobně jako po krymské válce (1853-56) Rusko reagovalo na 
komplikace na evropské vertikále obratem na východ a také 
velmocenským nástupem na Blízkém východě, v Sýrii. Ukrajin-
ská krize znamenala vyostření konkurence mezi EU a Ruskem 
ve východní Evropě, v meziprostoru mezi EU a Ruskem (Ukraji-
na, Bělorusko, Gruzie), a také posílení východního křídla NATO  
v přímém sousedství Ruska a na ose Baltské moře – Černé moře. 
Rusko se tak muselo odklonit od myšlenky Velké Evropy se dvě-
ma póly a situovalo se více na primakovskou (podle ministra 
zahraničí Jevgenije Primakova) strategickou osu v Eurasii.

V rámci toho se Moskva pokusila posílit svoje vztahy v rámci 
BRICSu (Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika), vztahy s Tureckem 
a s Čínou uvnitř Šanghajské organizace spolupráce a také bi-
laterálně.  Ve vztahu k Číně se nejednalo o stavbu na zelené 
louce, protože už před tím obě země spolupracovaly ekonomiky 
i vojensky (Rusko je dlouhodobě významným dovozcem zbraní 
do Číny) v roli „strategických partnerů“. Nutno dodat, že ruská 
strana k Číně přese všechno přistupuje s opatrností, která má 
nejen historický rozměr, ale také odkazuje na asymetrie obou 
zemí. Rusko je sice jaderná supervelmoc, ale Čína je vedle něj 
ekonomická supervelmoc.

Čína je dnes jedním z nejvýznamnějších ekonomických part-
nerů Ruska. Právě Velká recese se stala určitým předělem, což 
ukazuje, že se nejednalo jen o úzce geopolitickou reakci na 
ukrajinskou krizi, ale na širší procesy. Statistiky čínských inves-
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tic jsou pro nedostatek průhledných informací oříšek. Dá se 
tak konstatovat, že odkladem v roce 2016 činily snad až kolem 
32-33 miliardy dolarů, což by ze země dělalo největšího investo-
ra v Rusku. Z hlediska trendu obchodní výměny se s jistotou dá 
říct, že obchod mezi Ruskem a EU padá a ten mezi Ruskem a 
Čínou roste.

Partnerství společných zájmů
Rusko a Čínu spojují některé zájmy, na kterých v podstatě už od 
90. let obě země postupně budují partnerství. Vedle stability 
prostoru severovýchodní Asie, situace kolem Severní Koreji či 
ekonomických otázek jsou důležitá širší témata. Obě země jsou 
v zásadě spokojeny s poválečnou architekturou mezinárodních 
vztahů, nicméně odmítají hegemonii jedné země a upřednost-
ňují to, co se nazývá jako mnohopolární svět.

Zároveň obě země odmítají vytvoření vojenské aliance jako 
protivníka západního NATO. Nesouhlasí ale se západní norma-
tivní mocí (učitel-učeň) a často jednají koordinovaně v rámci 
jednání Rady bezpečnosti OSN. Nicméně v některých otázkách 
uchovávají neutralitu. Kupříkladu Čína neuznala připojení či 
anexi Krymu, Rusko se drží zpátky v otázce Jihočínského moře.

Hlavní nosníky strategického partnerství
Prvním nosníkem se po roce 2013 stalo alespoň v symbolic-
ké rovině přiblížení ruského projektu euroasijské integrace 
a Nové Hedvábné stezky (2015). Tato iniciativa se objevi-
la pod novou metaforou spojeného ekonomického prostoru 
„od Petrohradu do Hongkongu“. Moskva tím naznačila, že 
myšlenku Velké Evropy prozatím pohřbila a přeorientova-
la se jiným směrem. Nicméně tento obrat se materializuje 
pomalu a zatím spíš skromně. V Rusku sice dostal široký 
ohlas v symbolickém smyslu i ve veřejném prostoru. Logic-
ky, vzhledem k tomu, že krach „evropské“ politiky a „válka“ 
o Ukrajinu se dotknul vlastní národní identity Rusů a geopo-
litické identity země. V Číně ale Rusko jako partner nehraje 
tak stěžejní roli.
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Pohled na mapu Hedvábné stezky ukazuje,  že Rusko se do 
ní zapojuje zeměpisně oblastmi v evropské části Ruska – tam, 
kde je největší koncentrace obyvatel, průmyslové a další výroby 
a nejhustší síť dopravy. Z hlediska ruského Dálného východu je 
čínský projekt pro Rusko zatím spíše sekundární. Alespoň pro 
zatím a s jednou výjimkou. Tou činí čínské investice via fond 
Hedvábné stezky do ruských plynovodů Jamal SPG a Síla Sibi-
ře a do dalších ropných a plynových projektů. Moskva se tento 
deficit snaží nezávisle řešit lákáním dalších zahraničních in-
vestic, projektem Vladivostoku jako otevřeného přístavu nebo 
stolypinským hektarem (rozdáváním půdy státem soukromým 
osobám). Je to staré téma Ruska: rozvoj a modernizace jeho 
asijských částí ve vztahu k vnitřním nerovnováhám Ruska jako 
země (a tím ve vztahu k jednotě).

V červnu 2016 Vladimir Putin navštívil Čínu a přivezl odsud 
konkrétní výsledky: vedle dvanácti miliardové investice do Ja-
mal SPG, dohodu o spolupráci nad novým širokotrupým leta-
dlem a těžkým vrtulníkem, dohody o kosmickém programu (čili 
technologická spolupráce) a dále obrysy spolupráce v oblasti 
dovozu plynu, dovozu a zpracování ropy a konečně také posun 
v otázkách investic a realizace dopravního projektu magistrály 
Moskva-Kazaň. Pekingský summit ukáže, jestli se dlouhodobá 
vyjednávání mezi Čínou a Ruskem pohnuly dalším směrem. Pro-
zatím na něm Putin ukázal v nedělním projevu gesto směrem 
k „Velké Eurasii“ jako civilizačnímu prostoru budoucnosti, který 
změní „geopolitickou krajinu.“

Střední Asie i severní mořská cesta
Druhým nosníkem rusko-čínské spolupráce je Šanghajská orga-
nizace spolupráce, která se snaží utvářet a koordinovat politiku 
obou zemí v prostoru střední Asie. Po roce 1991 zde potenci-
álně vznikla hlavní rizika konfliktu o vliv nad regionem, který 
má strategický význam. A to z hlediska bezpečnosti (hlavně pro 
Rusko, ale i pro USA a Čínu) a také z hlediska bohatých pří-
rodních zdrojů (pro Čínu). Doposavad se formát uskupení Čína-
-Rusko a země regionu plus sousedi relativně osvědčil, i když 
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ne vždy byla čínská strana spokojená s aktivností Moskvy v or-
ganizaci. „Jeden pás, jedna cesta“ se středoasijským regionem 
významně počítá, protože jedním z cílů projektu je modernizace 
severozápadní Číny čili regionů hlavně v sousedství Kazachstá-
nu, který je také členem Euroasijské ekonomické unie. Ta měla 
pomoci Rusku k návratu do tohoto prostoru. Faktem ale zůstá-
vá, že Rusko nemůže Číně hospodářsky konkurovat a jeho vliv 
ve Střední Asii od roku 1991 poklesl.

Třetím nosníkem se může stát další iniciativa Ruska po-
sledních let – tzv. severní mořská cesta, kterou v neděli Putin 
jmenoval jako součást eurasijské infrastrukturní „revoluce“. 
Severní mořská cesta souvisí s dalšími ambicemi Ruska v Ark-
tidě a s posílením komunikace mezi evropskou částí Ruska a 
Dálným východem (východní Sibiří) po severním obvodu Ruska 
či od Murmanska až po Vladivostok. V posledních pěti letech 
objemy dopravy po této cestě narůstají.

Rusko jako most?
Ruský obrat na východ nebyl jenom bezprostřední reakcí na 
zhoršení vztahů se Západem a kolem Ukrajiny. Z hlediska země-
pisné rozkročenosti Ruska dává smysl sám o sobě. A dává smysl 
i proto, že Čína se za posledních třicet let stala hospodářským 
motorem nejen značné části Asie, ale také v globálním měřítku. 
Dobrý stratég takovou informaci může těžko ignorovat.

Sám projekt „Jednoho pásma a jedné stezky“ by mohl Rusku 
pomoci řešit poměrně palčivé problémy zastaralé infrastruktu-
ry a její modernizace. Konečně je tu jeden problém, který souvi-
sí jak se zeměpisem, tak s dějinami.  Rusko má všechny dispo-
zice k tomu mít ve Velké Eurasii významnou roli geopolitického 
mostu mezi Asii (Čínou) a Evropou ve vysoce propojeném svě-
tě. K tomu ale musí být napřed odstraněny nové zdi nedůvěry, 
které se staví na jeho západních hranicích s pomocí strachu a 
ideologií.

15. 5. 2017
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Komentář

„Jiné světy“. Proč se Rusko  
a Západ stále neshodnou?

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil na Mnichov-
ské bezpečností konferenci také letos. Ruský šéfdiplomat 
ve svém projevu v podstatě zopakoval hlavní teze ruské 

zahraniční politiky posledních let. Ta se v současnosti ocitá na 
štíru především se západními zeměmi a s jejich pohledem na 
mezinárodní vztahy. A bylo to znovu znát.

Na začátku projevu Lavrov nezapomenul připomenout deseti-
leté výročí známého projevu Vladimira Putina z roku 2007. Ten 
poprvé od roku 1989 hodil rukavici uspořádání od konce stude-
né války, ve kterém převládala unilaterální politika USA, které 
více či méně asistovali další atlantičtí spojenci v rámci atmo-
sféry vítězství studené války a takzvaného „konce dějin“. Putin 
tehdy varoval Západ před jeho snahami o to, zabránit vzniku 
mnohopolárního světa a kritizoval americký demokratický či 
liberální intervencionismus. Ten se bohužel stal jedním z hlav-
ních rysů liberálního řádu po konci studené války a také jeho 
smutným hrobařem.

Svět na křižovatce
Lavrov označil současnost jako moment, ve které se mezinárod-
ní společenství ocitlo na křižovatce. Podle něj je stále jasnější, 
že instituce studené války postrádají schopnost adaptovat se 
na současné, složité výzvy. V tom se ostatně shoduje s dalšími 
názory západních komentátorů, politiků a specialistů. Jen je ten 
ruský pohled poněkud jiný.

Poselství ruského ministra zahraničí se tak neslo v duchu pře-
konání studenoválečného uspořádání, které Rusku nevyhovuje. 
NATO bylo tím pádem nepřehlédnutelným tématem Lavrovovy 
řeči, a to zcela jinak než v řečech jeho západních kolegů, včetně 

Liberální intervencionis-
mus – pod tímto pojmem 
se především míní politika 
„prosazování demokracie“ 
jako součásti mezinárod-
ních vztahů, která stála na 
odmítání národní suvere-
nity ve vztahu k domácímu 
politickému uspořádání. 
Liberální intervencionalis-
mus odmítl vestfálské po-
jetí suverenity.
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ministra obrany USA Jamese Mattise, který mluvil o NATO jako 
o nejdůležitější transatlantické bezpečnostní instituci.

Lavrov dále řekl, že přes snahy posledních dvaceti let o vy-
tvoření společné platformy mezi NATO a Ruskem, se tento cíl 
nezdařil.  Válka, jak řekl, začíná v hlavách lidí, což také zname-
ná, že mír musí vznikat tamtéž. Rusko vidí NATO jako instituci 
minulosti, která jenom reprodukuje myšlení studené války. Do-
dejme, že v tomto názoru je Moskva, soudě podle projevů jejích 
západních kolegů, sama.

Post-západní světový pořádek
Moskva se nesnaží rozbít to, co Lavrov pojmenoval jako „libe-
rální světový řád“ v uvozovkách. Ovšem z jeho projevu bylo zce-
la jasné, že se chce posunout „za“ tento řád a budovat to, co 
pojmenoval sám Lavrov jako „post-západní světový pořádek“.  
V kritice současného uspořádání byl Lavrov dost jasný: liberální 
řád byl podle něj odsouzen ke krachu, protože sloužil „primár-
ně k ujištění růstu pro elitní klub zemí a jejich nadvládě nad 
ostatními“. Jinými slovy, západocentrická globalizace nebyla 
výhrou pro všechny na světě a Rusko chce proměnu dosavadní 
distribuce moci. Nerovnosti jsou vnitřně spjaté s liberálním po-
řádkem a jsou zdrojem jeho kritiky.

Post-západní pořádek by měl být podle Lavrova demokratický 
a spravedlivý. Jeho základním kamenem by měla být suverenita 
zemí v rámci mezinárodního práva. To je stará ruská teze, kte-
rá jde vědomě především proti intervenčním politikám Západu  
v uplynulých letech. Tyto demokratické nebo humanitární in-
tervence byly vedeny ve jménu lidských práv a liberálně-demo-
kratických hodnot. Bylo to znovu uchopené téma Putinovy řeči 
z roku 2007. Ne nadarmo Lavrov zdůraznil, že součástí takového 
řádu má být respekt ke kulturní, historické a civilizační identitě 
jednotlivých zemí. Což je další ruský argument spojený s myš-
lenkou práva na autonomii (či jinak řečeno, právo na jinakost). 
Rusko humanitárně definované vměšování dlouhodobě odmí-
tá jako porušení suverenity země. Nicméně dodejme, že tento 
návrat k suverenitě ve vestfálském pojetí může být těžko jedi-
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nou odpovědí na problémy dnešního světa a také to, že sama 
Moskva k různým druhům velmocenského vměšování nebyla 
imunní.

Rusko Lavrov definoval jako „eurasijskou zemi“, kde žije mno-
ho kultur a etnik. Odsud pak vedl evropskou linku, když mluvil  
o tom, že Rusko je „součástí jednoho kontinentu, psali jsme 
dějiny dohromady.“ Nejslabším bodem jeho projevu bylo tvrze-
ní, že Rusko je zemí, která má dobré přátelské vztahy se svými 
sousedy. Dobré sousedské vztahy měly být jeho slovy inherent-
ní pro ruskou politiku, což je ale spíše přání než skutečnost 
posledních dvaceti let. Je pro to jistě vícero příčin, a ne všech-
ny závisely jenom na Rusku. Dost zlé krve do sousedství Rus-
ka vnesli další mezinárodní aktéři a také fakt, že mnoho zemí  
v okolí Ruska si stavělo novou politickou a státní identitu na 
protiruské vlně – to platí pro Pobaltí, nyní pro Ukrajinu a čás-
tečně také pro Gruzii hlavně v době M. Saakašviliho. Nicméně 
Rusko tu dodnes nebylo schopné najít postimperiální model 
vztahů, často reaguje silově a bez citlivosti ke zkušenosti ma-
lých a nesamozřejmých národů ve svém nejbližším sousedství.

Rusko a Evropa po x-té
Napětí, které vzniklo mezi Amerikou, Ruskem a Evropou ozna-
čil Lavrov za „nepřirozené“. Mluvil v této souvislosti o ruských 
snahách, o tom, vytvořit společný prostor bezpečnosti, dobrého 
sousedství a rozvoje od Vancouveru k Vladivostoku. Ten nicmé-
ně nemá na Západě odezvu.

Ruský ministr zahraničních věcí zajímavě skloňoval slova 
Evropa a Evropská unie, a to tak, že jejich odlišení nebylo ku-
podivu jasné. Jasnější ale bylo, když publiku sdělil doslova, že 
Moskva „byla zděšena“ z toho, že EU nebyla schopna najít sílu 
pro pokračování své ruské politiky a namísto toho obětovala 
pragmatické zájmy tomu, co nazval rusofóbními spekulacemi. 
Jinými slovy, Lavrov tu diplomaticky zapochyboval o autonom-
nosti řešení EU ve vztahu k Rusku.

Sergej Lavrov mluvil už obligatorně o tom, že současné kon-
flikty, ať ty na Blízkém východě a v severní Africe, či ten na 
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východní Ukrajině nemají jiné než politické řešení. To lze pova-
žovat zatím jenom za opakovanou deklaraci, vzhledem k tomu, 
že vojenská forma přese všechno převládá a zatím nevede  
k politickému řešení.  (Ne že by se o něj Moskva nepokoušela). 
A je to rovněž Rusko, které se významně podílelo na vojenském 
rozměru konfliktu v Sýrii (na straně prezidenta Asada) i východ-
ní Ukrajině (na straně doněckých a luganských rebelů.)

Zájem a pragmatismus
Mimo pojmů suverenity a kulturní autonomie Lavrovův projev 
skloňoval třetí pilíř ruské zahraniční politiky, kterým je pojem 
zájmu a pragmatismu. V této souvislosti ruský šéfdiplomat zo-
pakoval, že Rusko nevyhledává konflikt, ale bude připraveno 
hájit svoje zájmy.

Nicméně nelze si nevšimnout, že zájem se tu skloňoval v sou-
vislosti s pragmatismem a také s politikou hledání kompromisu 
jako základu kooperace. Rusko chce, aby byl jeho hlas slyšet a 
jeho zájmy se staly součástí širší rovnice světového pořádku: 
k nim patří zcela jasně vznik jiné bezpečnostní instituce než 
NATO a mnohopolární uspořádání více center globálního vlivu, 
a tím odklon od západocentrického modelu. Z ruského hledis-
ka ale „neexistují tak odlišné zájmy, aby je nedokázalo usmířit 
nadšení a těžká práce v duchu spravedlnosti a umírněnosti“, 
citoval Lavrov Alexandra Gorčakova, letitého ministra zahraničí 
Ruska v polovině 19. století (tj. ministra zahraničí liberálního 
cara Alexandra II.).

Jiné světy
Západní trend je ovšem od toho ruského vzdálený. Zájem, su-
verenita a autonomie jsou tu pojmy stojící proti pojmům jako 
globální veřejné statky, transnacionální problémy jako je tero-
rismus, kyberprostorová bezpečnost a samozřejmě ekologie a 
její dopady na lidská společenství všude na světě. Lavrov na-
opak projevil ruskou citlivost k zeměpisu, když mluvil o tom, 
že Rusko a USA odděluje jen cca 80 km Beringova zálivu. Tu 
často západní kolegové postrádají a vidí svět už jen jako virtu-
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álně propojený svět, ve kterém technologie překonaly zeměpis 
s jeho omezeními. Současné Rusko stále přemýšlí spíš v geopo-
litických rozměrech.

Sergej Lavrov zdůraznil nerovné uspořádání mezinárodních 
vztahů po roce 1989 s jasnou citlivostí k mocenským nerovnos-
tem (které jsou pro Rusko nevýhodné). Tyto nerovnosti, ať eko-
nomického nebo vojenského či kulturního a ideologického cha-
rakteru, nepochybně stále utvářejí současný světový pořádek. 
Je tak celkem logické, že stávající dělení moci je kritizováno a 
také vyzýváno.

Je tu tak jeden zásadní kontrast. Západní země, jejich politici, 
odborníci i komentátoři především mluví o nových výzvách nad-
národního a přeshraničního typu – odpovědi na ně mají být ade-
kvátním způsobem adaptace. Na druhé straně Rusko, ač není 
necitlivé k těmto problémům, vidí jako neadekvátní dělbu moci 
tak, jak je ukotvena v současném západocentrickém systému. 
Obě strany se tak těžko můžou shodnout a najít společnou řeč.

Pozornému čtenáři pak neunikne, že odlišnosti akcentů obou 
stran zase a znovu zrcadlí na prvním místě jejich odlišné mo-
censké postavení…

24. 2. 2017
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Analýza

Rusofobie a další zkreslení aneb 
Jak (ne)porozumět Rusku

Poslední tři roky se kolem veřejného, medializovaného vidě-
ní Ruska skloňoval pojem rusofobie. Bohužel ve veřejném 
prostoru to byla spíše obecná nálepka než smysluplný po-

jem, který by pomohl umožnit se ptát po tom, jestli je s naším 
porozuměním Rusku všechno v pořádku?

Podobné nálepkování vede nutně ke kontaminaci slov – vět-
šinou pejorativním směrem. Nálepkování se snaží především 
o znevěrohodnění vysloveného a zpochybnění mluvčího. A tak 
máme na obou stranách současné barikády (na straně naší i  
v Rusku) rusofoby, rusofily a Putinovi apologety nebo tzv. „Pu-
tinversteher“ (německý pojem pro „omlouvače“ Putina). Na to, 
do jak slepé uličky se veřejná a mediální debata o dnešním 
Rusku posunula, ukazuje právě německý pojem „Putinverste-
her“. Už od dob německého sociologa Maxe Webera se vers-
tehen (česky rozumět) chápe jako součást (nejen) vědeckého 
vysvětlení pojmu, jevu nebo osobnosti. Toto verstehen nezna-
mená omlouvání ve stylu – „chápu tě, i když jsi udělal/a něco 
špatného“ (čili „omluvu“ skrze pochopení). Je to nástroj, jak vy-
světlované uchopit a vysvětlit, i když se nám vůbec nemusí líbit. 
Taková metoda neznamená v žádném případě rezignaci na kri-
tiku a na snahu o objektivitu. Naopak, rezignace na verstehen 
neznamená nic jiného, než se dát do služeb demagogie.

Co je vlastně rusofobie
V našem chápání je rusofobie – podobně jako například orien-
talismus či ruský protizápadní sentiment (ruský strach nebo 
nenávist k Západu) – sociální a kulturní jev s důležitými politic-
kými důsledky. Označuje strach z Ruska, který je utkvělý, dlou-
hotrvající a často vede ke ztrátě smyslu pro proporce. Rusofobie 
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jako převládající pohled na Rusko prostě a jednoduše neobstojí. 
Naopak může vést k problematickým závěrům a jako vodítko pro 
politiku je dokonce nebezpečná.  Jako všechno ve společnosti 
také rusofobie odráží a utváří mocenské vztahy. Jako způsob 
nahlížení na Rusko byla po skoro dvě poslední století součástí 
různě silného soupeření Ruska s jinými, zvláště pak západními 
velmocemi.

V českém případě je Rusko takřka vždy vnímáno jako nega-
tivní příklad velmoci kvůli její moci. Zatímco moc a mocenské 
zájmy těch západních „hodných“ velmocí jsou často skryté či 
nevyslovené/ignorované. Jsou tu ovšem také systémové mo-
censké nerovnosti: okrajovost (ekonomická i kulturní) Ruska či 
(mezi jiným) naše vlastní provinciálnost vedoucí k jevům jako 
jsou imitace (nápodoby) a mimikry Západu, pro které je Rusko 
vhodným polem realizace. Rusko jsme mohli vidět jako nástroj 
k stimulování a simulování hesel jako „Patříme na Západ“, kte-
rá tak krásně česky ignorují, že na Západě od nás v to moc lidí 
nevěří…

Rusofobie úplně stejně jako ruský antiamerikanismus či proti-
západní sentiment (fobie ze Západu) staví na konstrukci obrazu 
nepřítele. Takové obrazy se často, jak ukázala studená válka, 
doplňují navzájem a potřebují navzájem. Ostatně pro pozoro-
vatele podoby ukrajinské krize v Rusku a v západních médiích, 
bylo možné sledovat, jak se tyto dvě linie navzájem doplňují a 
reprodukují dál.

Dalším stavebním prvkem rusofobie jsou (asi dost nepřekva-
pivě) předsudky, apriorní soudy a názory, které zastiňují fakta a 
pak z pravidla neumožňují složitější nečernobílé vidění Ruska. 
Dodejme, že toto platí i pro opačný „rusofilský“ pohled. Pro něj 
je typické potlačování negativního či jeho ignorování.

Podobně jako v případě orientalismu (západní pojetí Výcho-
du či Orientu, které podle Edwarda Saida odráží západní nad-
vládu) je také rusofobní vidění postavené na esencialismu a na 
zobecňování. Esencialismus znamená důraz na údajnou obecně 
platnou (neměnnou) podstatu či charakteristiku Ruska jako stá-
tu, kultury nebo civilizace. Jeden prvek – řekněme autoritářství 
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doma a agrese navenek – je chápán jako vypovídající o podstatě 
Ruska mimo čas a prostor.

Bohužel se bylo možné vícekrát, a to nejen v českém případě, 
přesvědčit o tom, že rusofobii není cizí ani rasismus – ten sice 
není přímo otázkou barvy kůže, ale projevuje se nadřazeností 
toho našeho nad tím ruským či přímo označováním Rusů za 
„primitivní“ či za „kruté Asiaty“ a „barbary“.

Kulturní překlady
Jakékoliv „komunikování“ Ruska znamená mezikulturní přenos, 
nebo přesněji, překlad. Jinak řečeno, je to cesta z jedné kultury 
do druhé. Také proto, a nevyhnutelně, se jedním z dalších spo-
jenců rusofobie a vůbec zkreslených obrazů Ruska stává etno-
centrismus. Ten je na prvním místě náhledem na svět očima 
vlastní, mojí kultury a jejích hodnot.  Naše je tu norma, jejich 
je odchylka. Proto si společnost (v teorii) vychovává odborníky 
– tedy rusisty – aby tento přenos z jedné kultury do druhé umož-
nili, a to co nejvíce autenticky.

Nadstavbou etnocentrismu je eurocentrismus, který byl z běž-
ného antropologického jevu povýšen na nástroj západní nadvlá-
dy. Je to pohled na svět očima západní Evropy, který se ale scho-
val za zdánlivou objektivitu a nestrannost. O to je eurocentrismus 
nebezpečnější, – protože je nereflektovaný a „vědecky“ podlože-
ný. Eurocentrismus se tváří, že není kulturně ukotvený (že není 
postavený na zkušenostech a hodnotách západní Evropy).

Podle některých teoretiků je eurocentrismus postavený na 
bodě, který prohlásil ve skutečnosti evropský pohled na svět za 
objektivní, jakoby božský (ve smyslu shora, z výšin). Tím dostává 
pojem objektivita nový význam – je to mnohem spíš snaha o dia-
log různých názorů a různých interpretací faktů, hledání pravdy, 
nikoliv na ničem (tj. na vlastní kultuře a místě) nezávislá pravda.

Obchodníci se strachem
Je nicméně očividné, že rusofobie je v řadě případů na prvním 
místě politický, a nikoliv čistě kulturní jev. Víme velmi dobře, 
že strach se dobře politicky prodává. Dnes v době chronické a 
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rostoucí nejistoty se prodává v podobě řečí o bezpečnosti ještě 
lépe. Političtí podnikatelé se strachem pak s rusofobií (nebo 
islamofobií a podobně) dobře manipulují ve svůj prospěch. Bez-
pečnostní agenda teď ostatně opanovala vztahy Západu s Rus-
kem a k Rusku.

Není to poprvé. Jedna z prvních vln západní rusofobie byla 
spojená s krymskou válkou v letech 1853 až 1856 a s přede-
vším s britskou argumentací v rámci tohoto konfliktu.

Předchůdcem moderní rusofobie a nástrojem dobové pro-
tiruské propagandy, byla tradice tak zvané „černé literatury“  
o Rusku, která sahá nejméně do začátku 16. století a do doby 
Ivana III. a Vasilije III. Jejich pobaltská politika (tj. první ruské 
pokusy o získání přístupu k moři, diktované nikoliv rozpínavostí 
per se, ale rodícím se světovým kapitalismem) vyvolala první 
protiruskou letákovou kampaň v Evropě. Podobně se evropská 
letáková literatura v 17. století projevila na obraze cara Ivana IV. 
Hrozného apod. Stručně řečeno, propaganda (protiruská i proti-
západní) vstoupila do konkurenčních vztahů s Ruskem mnohem 
dříve.

Jak napsal historik Martin Malia,  vrcholným dílem a prototy-
pem černé literatury o Rusku je cestopis markýze De Custina  
z roku 1839, který byl nedávno v kontextu ukrajinské krize publi-
kován v kritické edici také v češtině. Kniha je učebnicí eurocen-
trického, orientalizujícího a v řadě rysů také rusofobního, pojetí 
a popsání Ruska doby Mikuláše I.

Na druhou stranu Rusko neplnilo v minulosti jenom roli 
toho cizího, ale také roli pozitivně vnímaného zrcadla, ve 
kterém západní společnosti hledaly samy sebe, jak Mali-
ova studie dokládá. Bylo to především tehdy, když ruští 
vládci a elity sdíleli evropské myšlenky a názory a viděli 
západní Evropu jako svůj vzor. I tehdy (v určitých kruzích), 
když se sovětské Rusko stalo pionýrem socialistické spo-
lečnosti.

Politizovaný strach z Ruska je často nepřiznaným koře-
nem nebo zdrojem přistupování k němu, ale není to kořen 
jediný. Rusofobii můžeme chápat jako nejradikálnější verzi 
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zkreslení. Na druhé straně spektra je potom nekritický pří-
stup, který je stejně nepřesný jako ten rusofobní.

Velká vyprávění a další omezení
Je tu také sada zavedených nástrojů, jak k Rusku přistupovat, 
které nejsou nutně rusofobní, ale často vedou ke zkreslením 
nebo omezují pochopení této země. Respektive takové pocho-
pení „lajnují“ podle určitých zafixovaných klíčů a výkladových 
schémat. Jak si všiml Paul Sanders,  jedná se o celou sérii 
vypravování či dokonce meta-narací (nebo velkých vypravování) 
o Rusku, která jsou součástí etablovaného vědeckého poznání. 
To je pak popularizováno dál v médiích. A právě tato vyprávění 
podle Sanderse utvářejí či předurčují naše vnímání (percepci) 
Ruska. Velmi jednoduše, vnímání představují to, co máme v hla-
vě jako první, co nás „napadne“ o Rusku (či o nějaké jiné zemi, 
věci, jevu apod.).

K jedněm ze základních vyprávění o Rusku současnosti patří 
to demokratizační, které je spojené nejenom s mocensky zará-
movaným „vývozem demokracie“, ale také s klasickou „spasitel-
skou misií“ Západu vůči těm druhým. Jeho ruským protějškem 
či spojencem doma je takzvané zapadnictví. Rusko, které ne-
odpovídá předlohám ze Západu a nezrcadlí Západ jako vzor, je 
často automaticky považováno za „nepřítele“, „ohrožení“ nebo 
přímo vyzyvatele. Naopak Rusko „povolné“ a otevřeně „zapad-
nické“ či „transformující se“ je vnímáno jako „partner“ Západu. 
Takové schéma nicméně zabraňuje jít do hloubky a brát napří-
klad do úvahy hybridní formy ruské demokratizace, odlišnosti 
politické kultury, nebo jevy jako je periferní hledání „autentic-
kého“ apod. Odklon Ruska od Západu pak vede obvykle k za-
pojení schématu o „nekompatibilnosti“ Ruska a Západu, která 
často krmí konflikt.

Tady je také kořen dalšího problému při pohledu na Rusko. 
Řada veřejně působících expertů nedokáže zachovat odstup 
mezi tím, jaké by Rusko chtěli mít (demokratické a liberální – 
odraz Západu) a jaké v daný moment je (matoucí, hybridní či 
dokonce protizápadní). Politický aktivismus se tu zaměňuje za 
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poznání, rozbor a vysvětlení (verstehen). Být nad věcí znamená 
totiž potlačit nebo snažit se potlačit osobní preference.

Pokud se vrátíme k Sandersově argumentu, vnímání či per-
cepce podobně jako vyprávění či velká vyprávění představují 
kognitivní (poznávací) omezení, omezení, která vyplývají z pro-
cesu myšlení. Při poctivé práci a poctivém informování veřej-
nosti by mělo být publiku jasné, že experti pracují s fakty, která 
ale interpretují různě a takové výklady se často bez percepcí 
neobejdou.

V projekci zahraničně politického jednání Ruska to platí 
zvláště – protože vnímání je (des)interpretace – vytvořené vy-
právění, kterému se nevyhýbá nepochopení či špatné pochope-
ní druhé strany. Platí to samozřejmě obecně, nikoliv jenom pro 
ty, kdo se o Rusku vyjadřují negativně či ho vidí jako ohrožení, 
ale také pro ty, kdo žádné důvody pro obavy nesdílejí.

Opakování dějin
Tyto prvky poznávání konečně souvisejí s dalším problémem, 
kterým je dnes stále populárnější extrapolace či zjednodušené 
analogie z dějin použité mechanicky na dnešek. Na jednu stra-
nu je extrapolace logická: máme dojem, že jsme dějiny poznali 
a dokonce, že se z nich můžeme poučit. Na druhou stranu je 
to spíš berlička, která odhaluje nedostatky našeho vlastního 
pochopení, popsání nebo výkladu současnosti. Ta je matoucí, 
nová a mění se před očima – dějiny, o kterých věříme, že víme, 
jak se staly, ji pomáhají ukotvovat.

A tak podle některých žijeme znovu ve 30. letech 20. století a 
před očima se nám objevují noví Hitlerové a Stalinové. A v sou-
ladu s tím se Putin chystá obsadit Pobaltí, Polsko, celou střední 
Asii a nejspíš i Finsko a části Číny – prostě proto, že v minulosti 
tady všude Rusko bylo a všude tady v minulosti expandovalo, 
což vyplynulo z podstaty Ruska.

Spolu s konfiguracionalisty (v antropologii) můžeme ale do-
jít k závěru, že každá společnost a její kultura mají své vzorce 
nebo „genetický kulturní kód“, kolem kterého staví svoji kulturu  
v tom nejširším slova smyslu. To neznamená, že vývoj společ-

Konfiguracionalismus 
– jeden z přístupů antro-
pologie, který zdůrazňu-
je analýzu kultury jako 
celku a věnuje se jejímu 
(vnitřnímu) fungování. Vý-
znamnou představitelkou 
tohoto přístupu byla Ruth 
Benedictová, která také 
zavedla také pojem „kul-
turního vzorce“ – ucelené-
ho sytému společenských 
institucí, hodnot, pravidel 
chování, který je typický 
pro konkrétní kulturu a od-
lišuje ji od ostatních.
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nosti je stejným, autistickým opakováním starého. Dnešní vývoj 
a jevy, které dnešek utvářejí, jsou spíš vždy novou reinterpre-
tací v proměněném kontextu. V ruských dějinách najdeme jevy 
jako „modernizační revoluce shora“, myšlenka „silného státu“ 
nebo někdy více, jindy méně paranoidní bezpečnostní ohledy, 
které více či méně odráží už zmíněný genetický kulturní kód 
(konfiguraci) ruské kultury. Kupříkladu ruská územní expanze 
či imperialismus byly složitou souřadnicí řady různých faktorů 
podle místa sa času – a nejednou za nimi stály navzdory slovům 
racionální, hospodářské důvody tak typické pro jiná západní im-
péria. Jednotná teorie ruského expansionismu neexistuje.

Zkrátka, pokud chceme Rusko jako složitou zemi (stejně jako 
jiné země) pochopit, nesmíme při jeho studiu hledat jen sami 
sebe nebo se dokonce snažit o to Rusko tímto způsobem ovlád-
nout s konečnou platností. Je to těžké, a ne vždycky se to daří. 
Jako u všeho poznání, základem je pokora a vědomí vlastních 
(nejen intelektuálních) hranic a omezení. Nenávist, strach, nad-
řazenost, ignorance, arogance a vědomá zaujatost (pozitivní 
nebo negativní) či podbízení se publiku (sponzorům či politické 
agendě) jsou ti nejhorší spojenci.

3. 2. 2017
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Analýza

Evropská unie mezi Trumpem a 
Putinem?

S nástupem Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA si 
analytici lámou hlavu, jak velkou změnu nový prezident 
přinese do zahraniční politiky. V posledních dvou týdnech 

přitom dramaticky přibylo nejrůznějších výroků a zpráv ohled-
ně směřování nového prezidenta. Za některé je odpovědný sám 
Donald Trump, o jiné se postarali jeho kritici v podobě spekula-
tivních zpráv a další protiřečení přišla v souvislosti se slyšeními 
budoucích ministrů Trumpova kabinetu.

Populismus není souvislý politický program. Je to způsob mlu-
vení o politice či její konkrétní artikulace. Trumpovy výroky a 
šoumanská rétorika nemusí být vůbec odrazem nějaké přesně 
definované a realistické představy. Politická praxe pravděpo-
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dobně nebude v labyrintech amerického politického systému 
rozhodně stát jenom na Trumpovi samotném. Nicméně v daný 
moment jde analyzovat a komentovat především to, co bylo ře-
čeno. Slova, a nikoliv činy.

Obamovo zahraničněpolitické dědictví
Trump je „dítětem“ selhání obamovské (establishmentové) po-
litiky doma i v zahraničí. Bohužel z velkých slov „Yes. We can“ 
a „Change“ zbylo v realitě jen málo a Obama končí zahraničně-
politicky v bodu vyčerpání jako jeho předchůdce George Bush 
mladší, i když s vyšším ratingem podpory. Mluvení o hodnotách 
nic nespraví na tom, že k velké změně symbolizované prvním 
černochem v čele postkoloniálních Spojených států nedošlo. 
Nástup populismu byl sycen stále větším polarizujícím rozcho-
dem mezi očekáváními a skutečnou realitou, které za Obamy  
v celé řadě problémů pokračovalo.

Jistě je pravda, že se Obama snažil vystříhat těch největších 
excesů svého předchůdce Bushe mladšího. Obamův styl byl jiný, 
opatrnější a sofistikovanější. Obamovské intervence byly o něco 
méně silové, i když jejich důsledky v místech jako Libye nebo 
Sýrie nebyly o nic méně tragičtější než v případě Iráku. Navíc 
se intervenční dědictví za Obamy nakupilo do určité frustra-
ce z role globálního četníka a z velké míry neúspěšné politiky 
tak zvaného liberálního intervencionalismu. Největší změnu 
přinesla Obamova zahraniční politika ve vztazích mezi USA a 
Ruskem. Nebo alespoň jde o změnu kvalitou nejcitelnější pro 
nás Středoevropany v zeměpisné blízkosti Ruska a v naší „ne-
samozřejmé“ části Evropy.

Vzájemné vztahy USA a Ruska po roce 1991 prošly několika 
fázemi, od blízkého partnerství až k opakujícím se ochlazením. 
Konsolidace Ruska v době prvních dvou prezidentství Vladimira 
Putina vedla postupně k větší snaze Moskvy formulovat své-
bytnou politiku a být slyšet. Tato politická linie často neladila 
americkým zájmům a představám o „liberálním uspořádání“ 
světa.  Rusko s jeho manifestací „suverénní demokracie“, pode-
zřívavostí k NATO a také s trváním na mnohopolárním světě, se 
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rychle dostalo do role nepřehlédnutelného a někdy neurvalého 
vyzyvatele liberálního atlantismu v Bruselu a ve Washingtonu.

Poslední americko-ruský cyklus padl díky Ukrajině pod bod 
mrazu a promítl se do vztahů mezi EU a Ruskem. Ne, že by 
to bylo tak velké překvapení. Dalo se čekat už podle oranžo-
vých reakcí Moskvy v roce 2004 při prvních pokusech o připo-
jení Ukrajiny k atlantickému orbitu. Ukrajina je a bude Achillo-
va pata Moskvy, která nikdy nepřestala myslet na bezpečnost  
v realpolitických (a pravda také v paranoidních) obrysech, a kte-
rá s velkou hořkostí a frustrací odpovídá na euro-pokusy defino-
vat co je a co není Evropa.

Celý poslední cyklus ještě posílila a zvětšila domácí krize, 
která byla navíc zarámována důsledky globální finanční krize a 
pokračující stagnace. Ani tady by nemělo být velkým překvape-
ním, že konkrétně periferní Rusko na ni hledalo odpověď pomo-
cí obrození své konzervativní identity. Neznalost dějin nicméně 
často k překvapením vede.

Ukrajinská krize a bezpečnost EU
V evropském kontextu ukrajinská krize představuje závažný 
problém s destabilizujícími dopady hned v několika rovinách. 
Anexe Krymu, kterou si Rusko připojilo v rozporu s mezinárod-
ním právem strategicky významný poloostrov, sice nebyla ničím 
tak šokujícím s ohledem na balkánský vývoj a především Koso-
vo, ale otřásla evropskými elitami. Vytvořila realpolitickou frak-
turu, se kterou si ideologicky orientované a značně arogantní 
elity vlastně nevědí rady. Rusko si dovolilo udělat krok, který 
mohli činit jen privilegovaní. Zpochybnilo tím „řád“ a logicky 
vzbudilo vlnu podezřívavosti a strachu ve svém sousedství.

Základní slabostí Evropské unie se ve vztahu k Moskvě a také 
k Washingtonu stala skutečnost, že jako regionální organi-
zace nemá vlastní (autonomní) bezpečnostní architekturu. Je 
transkontinentální, atlantická a závislá na za oceánem ležícími 
Spojenými státy s jejich zvláštními zájmy. V tomto ohledu EU 
jenom dál reprodukuje instituce studené války (NATO). K tomu 
dodejme, že evropské vedení podlehlo pábení ideově, morálně 
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pojaté bezpečnosti sdílených hodnot. Zapomnělo, že „(západo)
evropské hodnoty“ (jako jakékoliv hodnoty) nejsou univerzální 
ani v samotné Evropě.

Pod globálním vedením Obamy dostalo atlantické vidění ev-
ropského projektu úder, který mu zasadil dost triviálně evrop-
ský zeměpis. Na Krymu i na Ukrajině se vynořila „pomsta země-
pisu“ (Kaplan). Také se zde plně ukázalo navzdory slovíčkaření, 
že naděje roku 1989 zůstaly nenaplněny. Naopak země hlásící 
se k liberální demokracii a evropským hodnotám dnes sahají  
k osvědčením řešením studené války – ke stavbě nejrůznějších 
zdí a plotů mezi Ruskem a Evropou či spíše EU-ropou. Cordon 
sanitaire nebo sanitární kordon a s ním i ozvěny rozdělené Evro-
py, dnes na EU-ropu a ten zbytek, který se Evropou musí teprve 
stát, žijí i nadále. Co naplat, že se jedním dechem nadšeně mlu-
ví o rušení hranic a jejich nesmyslnosti, o xenofobii a rasismu 
jako o starém harampádí, kterému věří jen „chátra“. Problémy 
bezpečnosti s Ruskem nejlépe vyřeší ploty a sankce (jiná forma 
plotu), a jeho „jinakost“ může být terčem nadřazeného posmě-
chu a ponižování.

Trumpovo détente (s otazníkem) a budoucnost 
EU (s otazníkem)
Mluvení o plotech a o uzavřených hranicích není nastupujícímu 
prezidentovi USA vůbec cizí.  Je už docela jasné, že Trump bude 
prvním prezidentem USA, který se staví víceméně negativně  
k evropskému integračnímu procesu, či k Evropské unii (viz vý-
roky o Brexitu). To je samo o sobě velká změna akcentu v mo-
mentě, kdy se evropský projekt ocitl ve vnitřní a vnější krizi.  A 
její nedílnou součástí, ba podstatou, je krize vztahů k Rusku 
(jiné Evropě) a s Ruskem. Nyní je tu možnost vzniku krize také 
ve vztazích mezi USA a Evropskou unii, kterou může přinést 
nový postoj Trumpovy administrativy k samotnému projektu EU 
(pokud bude odpovídat Trumpovým výrokům).

Trump sice opakovaně slovně naznačoval, že součástí jeho 
agendy je svého druhu politika „détente“ (zmírnění napětí) ve 
vztazích s Moskvou.  Kromě toho byl ale poněkud ambivalentní 
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ve vztahu k NATO, což ještě zvýšilo nervozitu. Jenže, ukazuje se 
poměrně jasně, že proti détente s Ruskem je v americkém esta-
blishmentu velká opozice. Tak velká, že většina Trumpových kan-
didátů na silové ministry při svých slyšeních opakovala zavedené 
„mantry“ o nutnosti vůči Moskvě volit tvrdší postup, pokračovat 
v sankcích namísto klasické diplomacie a nezpochybňovat smy-
sl NATO. Tato opozice détente resonuje mezi evropskými elitami 
(které najednou vzkazují do Washingtonu, že si od něj radit nene-
chají) a bude mít svoje zastánce nepochybně i v Moskvě.

Pokud ale slova ještě něco znamenají, může být pro Evrop-
skou unii Trumpovo prezidentství příležitostí, kterou nejspíš 
nevyužije. Na prvním místě proto, že trumpismus (podobně 
jako putinismus) už nyní vytváří v rámci rozmanité EU konflikty. 
Mohli jsme je už sledovat jako spor mezi západními, liberálními 
zeměmi s koloniální, metropolitní a kosmopolitní zkušeností, a 
těmi, kde převažují víc národní, konzervativní a periferní zkuše-
nosti. Tento spor má ale i domácí, vnitřní obrysy v každé člen-
ské zemi v rámci sílící vlny populismu a kocoviny z globalizace 
a jejích „bumerangů“. Jedna strana bude trvat na atlantickém 
pojetí Evropské unie s její neoliberální globalistickou ideolo-
gii, druhá bude spíš volat po jejím rozpadu jako řešení. A obě 
dvě tak mírovou vizi kontinentu, který celá století svíraly války  
o nadvládu, nejspíš dovedou (společně s euro-byrokracii a neo-
liberálními politikami) ke krachu.

Evropská unie s Trumpem za oceánem a s Putinem za novými 
zdmi potřebuje hlubokou reformu. Její fundamentální osnovou 
je mezi jiným výstavba nového, realpolitického bezpečnostního 
řádu spolu s Ruskem jako jedním z jeho garantů. Realpolitika, 
připomeňme si, není identická s Machtpolitik (politikou síly), 
která staví na bezohledném právu silnějšího. Tento úkol vyža-
duje na prvním místě návrat ke klasické diplomacii a rozchod 
s ideologickým žvaněním. Finis Europea (konec Evropy a jejího 
světového významu), kterému EU chtěla svojí existencí také za-
bránit, jinak vstoupí do svého posledního dějství.

20. 1. 2017
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Bonus: Ukázka z knihy Máme se bát Ruska? 

Ruské pojetí velmoci jako 
základ zahraniční politiky 

Jak současné Rusko chápe samo sebe coby aktéra mezi-
národní politiky? A co jsou základní stavební kameny jeho 
zahraniční politiky po rozpadu Sovětského svazu? Pro po-

chopení dnešního Ruska je zřejmě zásadní jeho velmocenská 
identita, která v sobě skrývá hned několik koncepcí a nutnost 
vidět věci v širších souvislostech.

Rusko předně zdůrazňuje samo sebe jako světovou velmoc, což 
je na prvním místě otázka ruské pozice v rámci mezinárodního 
uspořádání, které se s rozpadem SSSR značně změnilo. Vlastní 
vnímaní sebe samého je často jeden úhel pohledu, přičemž tím 
druhým je samozřejmě to, jak Rusko vnímají ostatní. Rusko váže 
své dnešní velmocenské postavení ke koncertu velmocí – tj. sta-
ví je na rovnoprávném členství v „klubu“ nejsilnějších.

Tato zahleděnost do světa velkých hráčů mívá pak za důsledek 
neschopnost Ruska překonat bariéry ve vztahu k menším ze-
mím v sousedství. A těch je většina, a navíc jde o státy, jež mají 
pro ruský pocit bezpečnosti značný význam. Rusko tak vlast-
ně ve svém sousedství podporuje velmocenskou soutěž v tom 
smyslu, že nutí menší země vyrovnávat jeho vliv. Z takového 
pohledu se ovšem stává hráčem v Mearsheimerově „tragédii“ 
velmocí, je uzamčeno v kruhu, který nemá konce. Zároveň to  
v podstatě nese snahu získat uznání ostatních velmocí, včetně 
té nejsilnější – USA.

Nemělo by nám uniknout, že ruské chápání koncertu velmo-
cí je v podstatě určitou formou multilateralismu, kladoucího 
zvláštní důraz na roli a odpovědnost velkých států při formová-
ní mezinárodního systému a vztahů. Nebo, řečeno jinak, Rusko 
zde vidí „velmocenský multilateralismus, ve kterém jsou rozhod-
nutí výsadním právem vedoucích zemí“, jak poznamenala brit-
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ská bezpečnostní odbornice Bettina Renzová. A Rusko takový 
multilateralismus vidí v celkovém systému mezinárodních vzta-
hů pozitivně. Například roku 2013 řekl Vladimir Putin ve své val-
dajské řeči: „Chtěl bych vám připomenout, že vídeňský kongres 
a dohody uzavřené v Jaltě v roce 1945, na kterých se Rusko 
aktivně podílelo, zajistily trvalý mír.“ Jinak řečeno, mír zajistí do-
hoda nejsilnějších zemí v rámci velmocenského koncertu a bez 
ruské účasti to není možné. „Vzpomeňme si na Versailles (na 
mírovou konferenci po první světové válce), na dohodu, která 
byla uzavřena bez Ruska,“ připomíná Putin mírové řešení kon-
fliktu s Německem, řešení, v němž jako by už byl zárodek další 
světové války...

Rusko-americký odborník na mezinárodní vztahy Alexej Cygan-
kov přitom (a poněkud jinak) shrnuje zahraniční politiku Puti-
nova Ruska slovy: „Ústředním dilematem ruské zahraniční poli-
tiky je to, jak získat uznání od západního světa, aniž by Rusko 
ztratilo svou vlastní politickou a kulturní odlišnost.“ Tato situace, 
jak dále píše Cygankov, s sebou nese paradox: „Rusko potřebuje 
Západ, ale nemůže se k němu připojit.“ Odsud plyne i základní 
dynamika určující ruskou zahraniční politiku posledních dvaceti 
let. A tou je různě silná spolupráce a současně konfrontace se 
Západem.

 
 

Postsovětské Rusko navázalo na starší tradice a od devadesá-
tých let považovalo za základní osu svého velmocenského statu-
su vojenskou sílu. Nikdy to ovšem neznamenalo, že se vojenská 
síla v zahraniční politice rovná jen vedení války a dobyvačnému 
úsilí, jak se dnes snaží naznačit či tvrdit mnoho politiků a novi-
nářů. Naopak Rusko tento silový prvek své politiky umí využívat 
daleko pružněji včetně toho, že s jeho pomocí navazovalo mno-
hostrannou spolupráci (účast v mezinárodních mírotvorných 
jednotkách na Balkáně), síla mu posloužila ke „karanténě“ et-
nických rozbrojů v postsovětském okolí (například Tádžikistán 
v 90. letech), k pacifikaci domácích postimperiálních konfliktů 
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(válka v Čečensku) a jako symbolický nástroj, sloužící jednak 
k udržení strategické rovnováhy (jaderná triáda, modernizace 
vojenských technologií), jednak v domácí politice (militarismus, 
národní hrdost) jako opora režimu. A jistě také jako historicky 
ověřený nástroj k obraně ruského území.

V tomto kontextu je nutno chápat i ruskou vojenskou mo-
dernizaci po roce 2008, jež na Západě vzbudila poněkud jed-
nostranné obavy z imperiálního vzestupu Ruska a z jeho návra-
tu k dobyvačné politice. Vojenská síla však z ruského pohledu 
představuje podmínku k tomu, aby mohla Moskva v rámci mezi-
národních vztahů jednat opravdu svobodně. 

Rusko v rámci své velmocenské politiky zdůrazňuje pojem su-
verenity. Na jednu stranu se tak přihlašuje k tradici vestfálské-
ho uspořádání mezinárodních vztahů, na druhou stranu si ze 
současné globalizace učinilo (zřejmě i na základě zkušenosti  
z 90. let) vlastní závěry: k definici moderní velmoci patří právě 
suverenita, samostatné rozhodování a současně i možnost udr-
žet si „politickou a kulturní odlišnost“ ve vztahu k Západu. 

Suverenita není zdaleka samozřejmá, není automatická, je 
privilegiem velmoci. Ve svém pojetí suverenity není však Rusko 
konzistentní, protože samo opakovaně hrálo a hraje roli vnější-
ho faktoru, který se vměšuje do záležitostí svých sousedů. Ten-
to rozpor je však jaksi „v souladu“ s velmocenskou praxí, a to 
ne pouze ruskou. Na rozdíl od Západu, jenž takové vměšování a 
narušování suverenity ospravedlňuje univerzálními hodnotový-
mi argumenty o lidských právech či transdemokratickými hesly 
(pomoc při změně režimu a demokratizaci), jde Rusko cestou 
pragmatismu à la „když se kácí les, létají třísky“, anebo ješ-
tě lépe „účel světí prostředky“. Rusko nicméně nesměřuje jen  
k posílení své moci, moc sama o sobě tu není účelem ani cílem. 
Tím je obdobně jako v případě jiných velmocí zajištění bezpeč-
nosti či přežití v anarchickém systému vztahů. 

Takové pojetí suverenity souvisí s vojenskou silou, jež má být 
hlavním a flexibilním nástrojem k jejímu zachování. Rusko dalo 
už v roce 2007 najevo, že bude svou vlastní suverenitu chránit a 
že mu nevyhovuje unilaterální svět s jedním jediným suverénem 
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(USA), jak to řekl otevřeně Vladimir Putin v projevu na mnichov-
ské bezpečnostní konferenci. Vojenská síla je tak prostředkem, 
jak se postavit jednopólovému modelu mezinárodních vztahů, 
a přitom donutit USA a jejich spojence, aby brali Rusko vážně, a 
to včetně jeho konkrétních zájmů v nejbližším okolí. „Přání být 
akceptováno je rozhodujícím faktorem v ruské zahraniční politi-
ce,“ shrnuje znovu Bettina Renzová. Otázkou však je, jak toho 
dosáhnout.



Rusko se otevřeně postavilo proti doktríně „right to protect“ 
(právo chránit), jež vznikla na konci devadesátých let a na za-
čátku jedenadvacátého století. Často bývá také označována 
za právo „humanitární intervence“ anebo „liberální interven-
cionismus“. Doktrína s anglickou zkratkou R2P měla své cíle  
v zásadě legitimní – posílit roli mezinárodního společenství ve 
vztahu ke státům, které takovou pomoc potřebují, aby plnily své 
povinnosti při ochraně vlastních občanů. 

Bohužel tato pomoc rychle splynula s vojenským vměšová-
ním, čemuž napomohlo i její špatné definování, špatná apliko-
vatelnost, pokud ji chceme vnímat univerzálně (nelze ji uplatnit 
například u velmocí – členů Rady bezpečnosti OSN), a proble-
matické morální pojetí konfliktů v globální politice. Jinak řeče-
no, ruská kritika R2P nebyla a není zcela od věci, i když obsa-
huje (tak jako u všech velmocí) své vnitřní rozpory a není vždy  
v souladu s činy Ruska. 

Suverenita ovšem v posledních letech dostala i další rozmě-
ry. Projevily se v tom, co italská analytička Silviana Malleová 
nazvala „militantním Ruskem“, formovaným především po roce 
2012 (Putinovo třetí prezidentství). Pojem militantní nezname-
ná podle Malleové nutně „válkychtivost“, ale spíše asertivitu, 
energické jednání a aktivitu. Malleová chápe tento pojem jako 
„kolektivní snahu ruského národa bránit své vlastní zájmy a cíle“, 
snahu, jež nepředstavuje systém, ale naopak proces, vývoj spo-
lečnosti v pohybu, který v rámci politické mobilizace obsahuje 
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i kulturní prvky a silně se soustředí na bezpečnost. Výrazně se 
to týká například hospodářské suverenity, o které Rusko v po-
sledních letech hovoří často a jež se dostala na přetřes hlavně 
poté, kdy Západ, v souvislosti s událostmi na Ukrajině, vyhlásil 
vůči určitým vývozům do Ruska své omezující sankce. 

Rusko naopak zavedlo v roce 2014 potravinové embargo na 
řadu produktů z Evropské unie a vyhlásilo politiku „nahrazení 
dovozů“ vlastní produkcí. Nebyla to ovšem jen okamžitá reakce, 
ale spíš další promyšlený krok, sahající do roku 2009, kdy prezi-
dent Medveděv vydal dekret „Doktrína potravinové bezpečnosti“. 
Nahrazení dovozů hlavních potravin se už tehdy vnímalo jako 
prevence možných hrozeb. Jejich kumulované dopady se dle 
prezidentova dekretu rovnaly použití „vojenské síly“. 

Doktrína potravinové soběstačnosti představuje dnes model 
k formování ruské zemědělské politiky, a jak říká Malleová: „Po 
desítkách let potravinové závislosti se zdá, že se Rusko přiřazuje 
k praxi světových mocností.“ Jak dále Malleová zdůrazňuje, je 
to politika vlastenecká, ale nikoliv uzavřená na vlastním dvor-
ku; její součástí je hospodářská reorientace na Asii (především 
Čínu) a odklon od Evropské unie. Bezpečnost a její hledání tak 
souvisejí se suverenitou a jsou nejspíš odpovědí na pocit ne-
jistoty, s nímž se Rusko, jak už jsme viděli, doslova narodilo a 
dostalo ho do vínku díky zeměpisu. Ovšem v současném světě 
má Rusko také dost důvodů k obavám, které rozhodně nepřed-
stavují jen ozvěny starých časů či určitou paranoiu.

Veronika Salminen: Máme se bát Ruska? Dramata a dilemata 
největší země světa, Praha 2019
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ČÁST DRUHÁ: DOMÁCÍ POLITIKA  
A SPOLEČNOST
Analýza

Dvacet let putinské „stabilokracie“  
z perspektivy posledního vývoje

Před 20 lety, v srpnu 1999, se dost nenápadný Vladimir Putin 
stal premiérem Ruska, aby na dalších 20 let stanul na nej-
vyšších a neodpovědnějších postech země. I dnešní hodno-

cení Vladimira Putina je nezakončeným příběhem. Minimálně 
proto, že prezidentem bude ještě skoro 5 let.

V roce 2015 jsem věnovala celou monografii politice Vladimira 
Putina mezi roky 2000 až 2015, takže v dnešní stručnější analý-
ze na ni navážu pohledem na posledních skoro pět let. V ruské 
politice za tu dobu došlo k některým posunům, které je dobré 
si připomenout, i když na tom hlavním se nemění nic – prezi-
dentství Vladimira Putina představuje centristicky vystavěnou 
stabilizaci, vyvažuje různé tlaky v rámci ruské elity i v rámci spo-
lečnosti (ideologicky, politicky a ekonomicky) a snaží se vnitřně 
i zvnějšku balancovat vůči reálným i vnímaným hrozbám, zatím-
co Rusko chápe jako světovou velmoc.

Mnohačetná krize vztahů se Západem
V současnosti se Rusko (v porovnání s prvními roky Putinova 
vládnutí) ocitá v mnohočetné krizi vztahů se Západem, konkrét-
ně především s USA a s Evropskou unií. Tato krize do značné 
míry ovlivňuje politickou agendu Ruska, částečně ekonomiku a 
dost podstatně politiku. Je dobré si připomenout, že tato krize 
je jednak důsledkem strukturálních problémů v mezinárodních 
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vztazích – zejména neexistencí společného evropského bezpeč-
nostního systému (tj. vyloučením Ruska prostřednictvím rozši-
řování euroatlantických institucí); a dále odráží relativní krizi 
(tj. demograficko-ekonomický, potažmo ideový a ideologický 
ústup) Západu jako následováníhodného modelu, který jen do-
kresluje nástup Číny.

Poslední roky ukázaly, že populární vyprávění o tom, že se 
Rusko stalo neofašistickým státem, který zcela pohltil ruskou 
společnost, se nepotvrdily. Režim opět prokázal svoji schopnost 
manévrovat mezi různými myšlenkovými a politickými bloky 
současného Ruska, jít ruku v ruce s konjukturou a využívat ide-
ologickou „nadstavbu“ jako doplněk nebo případně náhražku 
politiky přerozdělování a na něm postaveného sociálního smí-
ru. Nicméně i nadále zůstal z podstaty hybridním režimem, ve 
kterém se demokratické prvky mísí s autoritářstvím, které jed-
nak odpovídá domácí politické tradici a jednak dobře zapadá do 
stabilizační strategie.

Dynamika mezi demokracií a autoritářstvím se mezi roky 2015 
až 2019 proměňovala – k výrazným posunům patří menší akcent 
na sociálně konzervativní agendu ve smyslu „tradičních hodnot“ 
(a to v porovnání s roky 2012–2015). Tradiční hodnoty nahradila 
v principu modernizační agenda, tj. zaměření na rozvoj (viz po-
slední projevy V. Putina před ruským parlamentem či iniciativa 
Národních projektů) a budoucnost. Vedle toho jsou patrnější pří-
klady protestních nálad a aktivizace ruské občanské společnosti 
(nejen moskevské protesty v posledních týdnech, ale i nejrůz-
nější regionální iniciativy). Na tu vláda reaguje směsí represe 
a ústupků. Ruský nacionalismus nikdy nepřerostl v celonárodní 
ideologii, i když se režim opírá o ruské národní mýty a postim-
periální pocit vlastní výjimečnosti. Kreml dobře ví, jak riskantní 
krok by to byl pro stabilitu mnohonárodní země. Velmocenská 
sebeidentifikace a ruský nacionalismus nejsou shodné jevy.

Zahraniční politika
Zahraničněpolitickou oblast charakterizuje především napě-
tí a konflikt zájmů ze Západem. Konfrontační ráz si zachovaly 
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vztahy mezi USA a Ruskem, a to navzdory další populární „víře“  
v to, že Donald Trump je ve skutečnosti ruským agentem. Nao-
pak vztahy se spíše zhoršují a vedou k likvidaci dvojstranných 
dohod, které (během studené války a po ní) tvořily hlavní pilíře 
světové bezpečnosti. Ke slovu se znovu dostávají sankce, které 
mají za cíl oslabit Rusko a omezit jeho manévrovací schopnosti. 
Rusko se ovšem v souvislosti s Krymem nepodařilo politicky 
izolovat, i když to bylo nepochybně jedním z cílů jeho protivníků 
(viz summit skupiny G20 v roce 2014). Ruská politika na Blízkém 
východě, především v Sýrii, je relativně úspěšná – s Ruskem se 
musí počítat v širších propočtech a díky jeho podpoře nedo-
šlo k pádu Asadova režimu v Sýrii jako součásti rozsáhlejší vlny 
(destabilizujícího) arabského jara. Zde jsou důležité hned dva 
aspekty: Rusko zde hájilo princip vestfálské suverenity (i když 
do jisté míry nekonzistentně) a válku využilo jako cvičné pole 
pro armádní modernizaci, která na Západě vzbudila opět jedno-
rozměrné obavy z ruské přípravy na válku.

Bezprecedentně se prozatím rozvíjejí ruské vztahy s Čínou, 
které byly povýšeny na rovinu strategického partnerství. Sou-
visí to také s tím, jak se rozvinuly vztahy v západním směru 
a někteří už hovoří o možnosti skutečné rusko-čínské aliance, 
která by nepochybně posloužila především vzestupu Číny v Asii, 
potažmo k oslabení Evropské unie jako samostatného aktéra 
v eurasijském prostoru. Nicméně existují zde, alespoň v del-
ší perspektivě, také rizika vyplývající z nezvládnuté asymetrie 
mezi rostoucí Čínou a Ruskem, které nebude chtít, aby mu Čína 
přerostla přes hlavu. Prozatím ale obě země demonstrují dosta-
tečnou ochotu v některých oblastech spolupracovat, jinde se 
vyhýbat konfrontaci a hledat kompromisy, i když jejich vztahy 
s sebou nesou zátěž minulosti (podobně jako vztahy k Evropě). 
Moskva se ale neorientuje jenom na Čínu, ale i na další asijské 
země – Indii, Vietnam, na politiku šanghajského formátu (na 
ose Čína, Indie, Pákistán, potažmo Írán) a na skupinu RIC (BRICS 
bez Brazílie a Jižní Afriky).

Ruská politika posledních let v postsovětském prostoru ovšem 
úspěšná není, což odpovídá také situaci ve vztazích se Zápa-

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 86

dem a tomu, že kamenem úrazu se stal konflikt dvou integrací 
situovaný na Ukrajině. Sousedství Ruska je i nadále prostorem 
konfrontace či alespoň napětí. Optimisté si slibují mnohé od 
Eurasijské ekonomické unie (EAEU), která je ale v daný moment 
v zajetí negativní dynamiky vztahů se Západem. Ovšem nejde 
jen o to. Rusko v posledních pěti letech hospodářsky stagnuje 
a nepodařilo se mu tak sehrát silnější ekonomickou roli v rámci 
eurasijské integrace, která by tak konkurovala dalším aktérům, 
tj. EU, Číně i USA.

Slabá hospodářská pozice Ruska v EAEU má důsledky pro 
možnosti jeho měkké síly (soft power) vůči partnerům, kterou 
navíc značně poškodila ukrajinská krize a případ připojení Kry-
mu (který změnil jednostranně hranice) i vměšování Ruska na 
východní Ukrajině, které vzbudilo podezření. Zvláště patrné to 
bylo v případě vztahů s Běloruskem.

Co se starým hospodářským modelem?
Za posledních deset let si ruská ekonomika prošla dvěma rece-
semi. Ta první v roce 2009 byla hlubší, ale podařilo se ji poměr-
ně rychle, i když jen dočasně, překonat. Po roce 2012 se nicméně 
ekonomika ocitla ve zpomalení, které vyvrcholilo v roce 2014–
2016 dalšími mínusovými čísly. Od té doby je v Rusku patrné jen 
mírné oživení.
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Z hlediska společenského a hospodářského rozvoje se Rusku 
už nedaří tak jako v minulosti a hlavním důvodem není prostá 
absence reforem, ale především nemožnost konkrétní reformy 
prosadit do politické reality tak, aby byl překonán starý eko-
nomický model se silnou závislostí na příjmech z ropy a na 
rentě. Zde se Putinův režim ocitl v pasti vlastního centrismu, 
který staví konsensus na manévrování mezi několika ideovými 
bloky (neo/liberální, konzervativní, neo-eurasiánství).
Postkomunistické Rusko ovšem postrádá jasného hegemona 
či hegemonní formaci, a tím i shodu na tom, jakým směrem 
ruskou společnost rozvíjet, jak moc se přitom spolehnout na 
vlastní tradice a jak moc na dovezené (západní) vzory a inspi-
race apod. Centrismus je spíš produktem neexistujícího celo-
společenského konsensu, který nahrazuje putinská stabilita.  
A stabilita zřejmě přispívá ke stagnaci. Přičemž je tu ale dosta-
tečně viditelná sebereflexe – o nutnosti změny (i když třeba ne 
„reformy“ doslovně, protože je to negativně konotované slovo) 
se hovoří znovu a znovu.
I další pnutí (vedle demokracie a autoritářství) v posledních le-
tech pokračovalo, a to na prvním místě v podobě napětí mezi 
trhem a patronátní rolí státu v ekonomice. Odborně se mluví o 
neopatrimoniálním systému, kde se zdůrazňuje stírání hranice 
mezi veřejným a soukromým a kde se veřejné zdroje využívají 
k nejrůznějším politickým účelům na základě spíše neformál-
ních mechanismů klientelismu. Zjednodušeně řečeno, zatímco 
liberální vidění chápe vlastnictví jako hráz proti moci státu, tak  
v ruském případě je vlastnictví spíše nástrojem státu. Bohu-
žel v Rusku jsou doprovodným jevem také korupce a dobývání 
renty.

Sociální oblast zůstává křehkou
Pokud zohledníme sociální oblast jako součást nikoliv jen ně-
jakých ekonomických teorií, ale především jako otázku rozvo-
je a kvality života, tak Rusko na „průlom“ stále čeká. Naopak 
hospodářské zpomalení se promítlo do každodenního života 
propadem reálných příjmů obyvatelstva, nárůstem lidí pod hra-

Neopatrimonialismus – 
pojem označuje systém 
společenské hierarchie, 
pro který jsou typické vzta-
hy mezi patrony a klienty. 
Patroni pak využívají veřej-
ných nebo státních zdrojů 
k tomu, aby si uchovali lo-
ajalitu klientů.
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nicí chudoby, větší prekarizací, růstem zadluženosti a nerov-
ností ve společnosti. Jako jednoznačně negativní lze hodnotit 
fakt, že Rusko patří k nejnerovnějším společnostem světa: 10 
% nejbohatších vlastní 89 % bohatství země a index Gini je pro 
Rusko na 0,41 (0 je plnou rovností, 1 plnou nerovností). Z toho-
to hlediska došlo k negativnímu trendu, který nahradil celkově 
pozitivní (stabilizující) obrázek doby putinského růstu po roce 
2000. Je pak nepochybné, že tato skutečnost vytváří nový tlak 
na Vladimira Putina, který v poslední době znovu čelí poklesu 
popularity. Dodejme ovšem, že se nejedná o výjimečný trend z 
dlouhodobého hlediska, jak ukazuje tento graf centra pro vý-
zkum veřejného mínění Levada (horní graf vyjadřuje souhlas, 
dolní nesouhlas s politikou Putina):

Na druhou stranu s ohledem na ekonomicko-sociální fak-
tory platí, že přes stagnační známky, Rusko po roce 2015 
neprochází žádnou krizí podobných rozměrů jako tomu 
bylo po roce 1991. Tehdy došlo mimo jiné k tomu, že celá 
jedna generace Rusů v podstatě přišla o svoje celoživotní 
úspory.
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Penzijní reforma v roce 2018 se považuje ovšem za poměrně 
zásadní pro rostoucí nepopularitu současné vlády v Rusku. Ne-
gativně se promítla i do postavy nadpolitického prezidenta, od 
kterého veřejnost očekávala, že ji před nepopulární reformou 
ochrání. V této souvislosti se také často hovoří o tom, že došlo 
k vyčerpání tzv. krymského konsensu, který vznikl v souvislosti  
s připojením Krymu k Ruské federaci v roce 2014. Do centra poli-
tiky se dostávají otázky budoucnosti země, která souvisí jednak 
s podobou změny (jaké reformy a co má být jejich cílem), pro-
blémy spravedlnosti a také otázka v podobě poněkud personál-
nější „Rusko bez Putina“.

Po dvaceti letech se problémem putinské „stabilokracie“ 
(Sakwa) docela logicky stává budoucnost. Pokud trend podpo-
ry Putina nijak výrazně nevybočuje, jsou zde jiné změny, kte-
ré souvisejí s kvalitou podpory. 43 % dotázaných si myslí, že 
kromě Putina není nikdo jiný, na koho by se dalo spolehnout. 
Ovšem jenom 24 %, což je nejméně od roku 2001, věří v to, že 
si Putin dokáže úspěšně poradit s problémy země v budoucnu. 
To naznačuje určitou nehybnost, která se kolem Putina alespoň  
z hlediska vnímaní jeho role nakupila. A je nutné připomenout, 
že se tento obrázek dostává do kontrastu s tím, jak se prezident 
v posledních měsících snažil opakovaně načrtnout obrysy ruské 
budoucnosti v moderních a dynamických barvách a konkretizo-
vat je tzv. Národními programy.

Stagnace není všechno
Ovšem ne všechno lze hodnotit prismatem stagnace starého 
ekonomického (a sociálního) modelu. Přes problémy jsou zde 
patrná zlepšení i úspěchy, na kterých lze stavět. Například  
v roce 2018 se Rusko posunulo v žebříčku Světové banky, kte-
rý hodnotí podnikání (Easy Doing Business), o 5 příček na 35. 
místo. (Mimochodem naopak ČR se v témže hodnocení v roce 
2018 a v roce 2019 začalo propadat – dokonce pod úroveň Rus-
ka!) Jsou tu i další úspěchy, které koexistují s výše zmíněnými 
problémy. Například je nepochybné, že Rusko patří mezi špičky  
v oblastech výroby a vývoje dopravních a vojenských letadel, je 
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na špici raketových motorů, jeho protiraketový systém S-400 
patří k těm nejlepším na světě, satelitní systém GLONASS, nuk-
leární průmysl a některé internetové platformy (Yandex, Tele-
gram, Vkontaktě) se dají řadit mezi úspěšné ruské projekty. Ur-
čité oživení je patrné také v případě ruského zemědělství, které 
dostalo impulz díky sankcím proti Evropské unii. Zemědělství 
získává postupně větší význam pro ruské hospodářství a před-
pokládá se, že ten poroste v souvislosti s klimatickou změnou. 
Například v roce 2017 ruské vývozy potravin (19 miliard dolarů) 
předčily vývozy zbraní (16 miliard dolarů). A konečně z úst ně-
kterých odborníků zaznívá také to, že se ruská ekonomika díky 
tlaku západních sankcí stala mnohem odolnější vůči vnějším 
šokům, než tomu bylo v minulosti. Nestalo se tak ale za cenu 
nějaké autarkie, ale na základě jednak makroekonomické stabi-
lity a pak dále soběstačnosti a lokalizace dodavatelských řetěz-
ců, vytvoření alternativ (například platebního systému SWIFT), 
snahu o zmenšení role dolaru a zdůraznění role zlata jako re-
zervy, které lze hodnotit jako výběrovou deglobalizaci. Další pří-
klad: Rusko dnes vyrábí 79 % aut pro svůj trh doma. Pravda, 57 % 
podíl připadá cizím značkám, 22 % těm domácím.

xxx

Vladimir Putin bude prezidentem ještě skoro pět let do roku 
2024. Zatím je patrné, že jeho hlavním úkolem bude nejenom 
udržet zemi stabilní, ale především jí zaručit chytrými kroky 
udržitelnou budoucnost. Spekulace o tom, zda bude preziden-
tem i po roce 2024, a to na základě nějaké úpravy ruské ústavy, 
jsou dnes spíše předčasné. I když je to nepochybně faktor, který 
má v Rusku tradičně citlivý charakter.

Rizika, kterým bude Rusko čelit, jsou v současném světě znač-
ná. Kritici už dnes hovoří o tom, že se Rusko chytilo do pasti 
pozdně sovětského období, ve kterém se zahraničněpolitická 
expanze mísila s faktickým úpadkem doma. Ovšem v této sou-
vislosti není dobré zcela podceňovat schopnosti jak Putina, tak 
současné ruské elity poučit se z chyb minulosti – ostatně právě 
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minulost je silným inspiračním motivem i strašákem pro jejich 
politické kroky. I když ne vždy jen v pozitivním smyslu. Nicmé-
ně nejrůznější rusofrenní výklady, které už už předvídají ko-
laps současného Ruska a zároveň v něm vidí aktéra, který už už 
ovládne celý svět, se doposud nevyplnily.

Zásadním problémem, který bude určovat krátkodobější po-
litický vývoj Ruska v následujících letech bude to, jak se zemi 
podaří vybalancovat její rozvojové dilema mezi stabilitou a 
potřebnou strukturální reformou, přechodem na nový model 
ekonomiky ušitý na míru Rusku a jeho specifikům a potenci-
álu (i slabostem). Samotný režim si tuto skutečnost očividně 
uvědomuje, což ovšem nemusí být zárukou jejího úspěšného 
řešení. Za promarněné šance zaplatilo Rusko vždy dost vysokou 
cenu.

19. 8. 2018

Rusofrenie – pojem ozna-
čuje protimluvný pohled 
na Rusko, který na jednu 
stranu chápe Rusko za 
všudypřítomnou a sil-
nou hrozbu, ale zároveň 
zdůrazňuje jeho velkou 
slabost a nestabilitu či 
dokonce bezprostřední 
možnost rozpadu či zhrou-
cení.

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 92

Komentář

Minulost je cizí země aneb 
Okupanti veterány?

Českým tiskem na samém konci května a začátku června 
2019 prolétla informace, která vesměs tvrdí, že „Rusové“ 
chtějí udělit bývalým sovětským vojákům, kteří se účastni-

li operace Dunaj v roce 1968 status válečných veteránů. Někte-
ré noviny hlavního proudu pak dokonce tvrdily, že Duma tento 
status „přijme“.

Tak nejprve k samotnému návrhu a bez věšteckých doved-
ností. Návrh je iniciativou dvou poslanců za opoziční Komunis-
tickou stranu Ruské federace. Česká média si ho dnes všimla  
v souvislosti s notickou o tom, že se na půdě ruské Dumy konal 
kulatý stůl, ve kterém se návrh předložený už v červenci 2018 
diskutoval (více pak zde ).

Jedná se o návrh staronový, podobný padl v roce 2016 a Du-
mou neprošel. I tehdy o něm informovala česká média s větším 
zájmem než později o tom, že návrh nakonec neprošel. Nega-
tivní vyjádření k němu tehdy dala vláda Ruské federace. Jako 
hlavní důvod uvedla, že operace Dunaj nebyla ve skutečnosti 
bojovou operací.

Nyní leží v Dumě návrh nový a probíhá jeho posuzování ve vý-
borech, je tedy ve druhé fázi zákonotvorného procesu – mluvit 
o tom, že ho „Duma přijme“, je předčasné, protože ho čekají 
ještě tři čtení, čtení v Senátu, cesta k prezidentovi a až násled-
ně, pokud všude projde, bude skutečně „přijat“.

S návrhem se pojí hned dvě roviny. První je podstata věci: ná-
vrh chce dát status veteránů bojových operací bývalým sovět-
ským vojákům, které vláda SSSR v roce 1968 poslala do Čes-
koslovenska v rámci operace Dunaj. S tímto statusem se pojí 
především sociální ochrana a příslušná penze – jde tedy (nebo 
by mělo) v první i poslední řadě o peníze a o přijetí odpověd-
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nosti za ty, kteří na základě plnění rozkazu sloužili právnímu 
předchůdci Ruské federace SSSR.

Zákon o veteránech, který současný návrh chce novelizovat, 
rozděluje veterány do několika skupin a obsahuje také seznam 
bojových operací, které na takový status vytvářejí nárok. Pat-
ří sem i tak kontroverzní bojové operace jako jsou zimní válka  
v letech 1939-40 anebo intervence v Maďarsku v roce 1956.  
Z novějších operací tam najdeme například válku v Afghánistá-
nu nebo v Sýrii od roku 2015, ale i válku v Čečensku z 90. let.

Veteránský status by alespoň teoreticky neměl být spojený  
s hodnocením konkrétní operace (správná-špatná), spíš by měl 
vyjadřovat odpovědnost státu za ty, kteří nasazovali životy „za 
stát“. Bohužel navrhovatelé se hodnocení v případě návrhu ne-
vyhnuli, což otázku sociální posouvá do roviny historické a po-
litické.

Stojí za to se podívat na balíček návrhu, protože ten je na 
webových stránkách Státní Dumy k dispozici a je možné se  
s ním seznámit. V dokumentaci se píše, že stávající federální 
zákon by se měl doplnit o formulaci: „Plnění úkolů spojených  
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s potlačením pokusu o státní převrat a zabezpečení stabilizace 
situace v Československé socialistické republice v průběhu ko-
nání široké vojensko-strategické operace vojsky států-členů Var-
šavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968.“

Komunističtí poslanci svůj návrh odůvodňují následovně: zá-
kladem operace Dunaj bylo „potlačení protistátního převratu  
v Československé socialistické republice“. Organizace Varšavské 
smlouvy byla podle nich „protiváhou tehdejšímu severoatlantic-
kému vojensko-politickému bloku zemí Západu včele s USA“.

Dále píší: „Situace v Československu napomáhala aktivizaci 
stratégů NATO“. Československá situace podle komunistických 
poslanců vypadala následovně: „Západem financovaná opo-
zice se aktivovala a spekulovala o požadavcích ‚rozšíření de-
mokracie‘, politické a ekonomické svobody. Začala kampaň dis-
kreditace státních struktur, orgánů státní bezpečnosti a státního 
uspořádání.“ Zkrátka a dobře, pražské jaro bylo takovým dalším 
„majdanem“ (slovo, které také padlo). Na straně NATO se prý 
připravoval program Zefír (z řeckého Zefyros – západní vánek) – 
vojska NATO měla po změně státního uspořádání rychle obsadit 
Československo a následně mělo dojít ke vstupu Českosloven-
ska do NATO.

Varšavská smlouva tak stála před volbou, zda nechat NATO, 
aby „drze“ expandovalo „demokracii“ a revidovalo výsledky dru-
hé světové války, nebo se tomu rozhodně postavit. Rozhodnutí 
o vojenském zásahu podle poslanců nebylo „svévolné“, ale od-
povídalo povinnostem SSSR a dalších členů v rámci Varšavské 
smlouvy.

Že je návrh fakticky inspirován vývojem po roce 1989, je na-
bíledni, a to včetně používání argumentů ex post, pojmů jako 
„majdan“ a zdůrazňování rozšiřování NATO po roce 1991.

Návrh potom tvrdí, že je omylem si myslet, že při stabilizaci 
Československa nebyly potřeba bojové akce a že se obešla bez 
ztrát na životech vojáků. Prý zde proběhly tvrdé střety s „radi-
kalizovanými obyvateli“, uvádí se desítky střetů různého typu. 
Jak se zde píše, „Vojáci a důstojníci museli vydržet vážný morál-
ně-psychologický nátlak, projevit hrdinství a statečnost, důstojně 
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plnit vojenskou povinnost, někdy i umírat, aby nedošlo k neo-
právněným obětem na straně agresivně laděného obyvatelstva.“ 
V návrhu se tvrdí, že operace Dunaj stála život 105 vojáků Rudé 
armády.

Navrhovatelé považují fakt, že vysloužilci operace Dunaj ne-
mají nárok na status veteránů bojových akcí jako dnešní ob-
čané RF, za „nespravedlivý“ a za projev „dvojího metru“, který 
jindy Rusko kritizuje. Otevřeně přiznávají, že jejich návrh má co 
do činění s patriotismem a jeho podporou v současné „složité 
mezinárodní situaci.“ V závěru uvádí zpráva obou poslanců, že 
většina vojáků operace jsou lidé starší 70 let, kteří potřebují 
„morální, a část z nich i doplňující materiální a sociální, podporu 
státu“.

Vedle finanční rozvahy obsahuje balíček ještě další přílohu, 
kterou je vyjádření ruské vlády z 3. října 2018. Ve vyjádření stojí, 
že vojáci, které vedení SSSR vyslalo v roce 1968 během „politické 
krize“ (ne pokusu o převrat) v Československu se „neúčastnili 
bojových akcí“. A dále: „tím pádem zde nejsou důvody pro zařa-
zení dané kategorie vojáků mezi veterány bojových akcí. Vláda 
Ruské federace návrh zákona nepodporuje.“ Zdá se, že česká 
zobecněná prohlášení o tom, že „Rusové chtějí“, jaksi neod-
povídají skutečnosti. A dá se předpokládat, že návrh má velmi 
nízké šance na přijetí Dumou (což ale četná česká média jaksi 
vynechala).

Ne nadarmo se říká, že minulost je cizí země. Poslanci za Zju-
ganovovu komunistickou stranu to demonstrovali českému čte-
náři naprosto konkrétně a mnohonásobně. Ve svém patriotis-
tickém zápalu na prvním místě přestali být komunisty (což není 
žádná novinka) – to s ohledem na to, že operace Dunaj a násled-
ná Brežněvova doktrína se staly vrchním hrobařem sovětské al-
ternativy i SSSR, o kterých přestala mít iluze nejen značná část 
československého „agresivního obyvatelstva“. Ale na druhou 
stranu je třeba jim rozumět, je o dost těžší si připustit, že to 
celé bylo nakonec zbytečné a že se operace Dunaj s celou tou 
velkou geopolitickou hrou o Československo stala pevným kro-
kem k porážce sebe sama.
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Status veterána bojových akcí a jeho udělování je na prvním 
místě vnitřní věc Ruska a platí tu, že oni řadoví účastníci-vojáci 
základní služby, které sem navelelo sovětské vedení, prostě jen 
plnili rozkazy v situaci, o které ve skutečnosti nevěděli skoro 
vůbec nic. Škoda, že za ně už zase mluví ti, kteří by neměli.

5. 6. 2019
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Komentář

Nazarbajevův model?

Rezignace dlouholetého kazašského lídra Nursultana Na-
zarbajeva představuje nejenom významný krok z hlediska 
budoucnosti střední Asie, ale je na prvním místě projevem 

značné divergence uvnitř postsovětského prostoru.
Nazarbajev stál v čele samostatného Kazachstánu od roku 1991 

jako tajemník tehdejší Komunistické strany Kazachstánu, takže 
představoval přechodného politika doby rozpadu SSSR nejen jako 
státu, ale i jako systému řízení a politiky. V roli prvního muže Ka-
zachstánu setrval skoro tři desítky let a patřil tak k nejdéle slou-
žícím lídrům v postsovětském prostoru. Byl nejenom zosobněním 
relativní politické stability uvnitř této středoasijské země, ale 
také se stal architektem jejího mnohavektorového zahraničně-
politického ukotvení mezi Ruskem, Čínou a Západem. Nakonec, a 
to by nám nemělo rozhodně ujít, byl Nazarbajev – i se všemi jeho 
chybami – architektem moderního nezávislého Kazachstánu.

Ruský politický historik Dmitrij Furman ve své studii o poli-
tických systémech (a režimech) v postsovětském prostoru na-
psal, že jde o model „imitační demokracie“. Jedná se vlastně 
o systémy, které vznikly přechodem od sovětské formy vlády 
v době nezpochybnitelné pozice univerzální platnosti demo-
kracie. To znamenalo, že demokracie se stala jedinou legitimní 
formou vlády. Došlo ke stavu, který Furman popsal jako uzná-
ní demokratických principů, ale jejich nenásledování v politické 
praxi. To byl příklad Kazachstánu nebo Ruska (a řady dalších 
zemí v regionu) a jejich vývoje po roce 1991, které upřednostnily 
více autoritativní formy vlády se silným mužem v čele. Přičemž 
Furman dodává, že systémy vlády jednoho muže byly spojeny  
s důsledky privatizace státního majetku po roce 1990, který pro-
bíhal v řadě případů zcela v rozporu s právem (a spravedlností). 

Pro tyto režimy se stala ošemetnou otázka přechodu moci, a 
to díky kombinaci dvou faktorů – osobní moci silných mužů a 
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větší či menší míry svévole, která ji jednak podmínila a jednak 
doprovázela. Pozice silných mužů se přitom opírala o významný 
pilíř – nenahraditelnost, nebo v ruském žargonu „bezalternativ-
nost“.  Nursultan Nazarbajev právě nastoupil kazašskou cestu 
řešení nástupnického problému tím, že vlastní bezalternativ-
nost (dokonce zaručenou ústavou země, která mu umožnila 
kandidovat bez omezení) zrušil.

V postsovětském prostoru se po roce 1991 v rámci imitačních 
demokracií daly vysledovat celkem dva hlavní způsoby změny 
vlády: revoluční (Kyrgyzstán, Ukrajina, Gruzie, do jisté míry Ar-
ménie) či sovětský (Uzbekistán, Turkmenistán). Rusko v roce 
1999 a v roce 2008 se tomuto trendu vymklo dvojím řízeným 
přechodem moci, přičemž každý z nich se od sebe lišil (řízený 
přechod k vytipovanému Vladimiru Putinovi a tandemokracie 
Medveděv-Putin). Střední Asie, s výjimkou Kyrgyzstánu (tulipá-
nová revoluce 2005), znala zatím jenom ten sovětský – odchod 
biologický, tedy smrtí silného lídra v úřadě (uzbecký Karimov, 
turkmenský Nijazov). Ázerbájdžán, který ale neleží ve střední 
Asii, lze řadit k tomuto případu, ale s tím, že zde v roce 2006 
Hejdara Alijeva nahradil jeho syn v rámci „dynastického“ mo-
delu.

Nursultan Nazarbajev nyní v souvislosti s pokračující (a zřej-
mě nevyhnutelnou) fragmentací a divergencí postsovětského 
prostoru, kterou urychlila krize na Ukrajině, přináší jiný model 
(nebo jen typ). Bezprostředním kontextem jeho rezignace je při-
tom pokračující hospodářské zpomalení kazašské ekonomiky, 
která se dnes dost vzdálila od „zlatých“ let 10% růstu HDP a 
masivních příjmů státního rozpočtu. Kazachstán má dnes růst 
kolem 4 % s nepříznivým výhledem a přešlapuje podobně jako 
jeho severní soused před gigantickým úkolem změny ekono-
mického modelu a autoritativní modernizace. Ekonomika země 
do značné míry stojí a padá s prodejem nerostných surovin, 
vedle ropy a plynu rovněž kovů a dalších surovin, jak ukazuje 
tento graf:
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Nazarbajevův krok na první pohled připomíná odstoupení Bo-
rise Jelcina. Tato podobnost je ale jenom zdánlivá s ohledem 
na poněkud jiné okolnosti. Jelcin se v roce 1999 rozhodl z poli-
tiky odejít, a důvodem pro to bylo hlavně jeho už velmi chatrné 
zdraví. Nazarbajev z politiky rozhodně neodchází, ale naopak 
si zabezpečil dostatek nástrojů k tomu, aby mohl v nejbližších 
letech politiku země ovlivňovat, a to včetně procesu výběru a 
zvolení kandidáta na prezidenta země. Tento způsob odchodu 
je zárukou kontinuity i ochrany vlastních zájmů v souvislosti  
s budoucí ztrátou moci, tj. odchodem skutečným, který je – jak 
Nazarbajev chápe – nevyhnutelný i vzhledem k jeho věku. Není 
přitom náhodou, že v pozici předsedy Bezpečnostní rady státu 
bude mít bývalý prezident k dispozici především bezpečnostní 
aparát.

Nazarbajev si vytvořil dostatečný prostor pro nalezení násled-
níka – do nových prezidentských voleb zbývá jeden rok. Také 

Struktura kazachstánských vývozů v roce 2016, zdroj: Atlas of 
Economic Complexity
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se vybavil prostředky, jak tento proces, který bude nepochybně 
zákulisní či parapolitický, moderovat a dál ovlivňovat. Jeho vý-
sledek je ale samozřejmě zatím nejen nejasný, ale také nejistý. 
Je zde ale i jiný motiv pro řízený odchod po skoro 30 letech. Ten 
je spojen s tím, že jeho řízenost, časový prostor, který si Naza-
rbajev vytvořil, umožní Kazachstánu určitý stupeň autonomie 
od obou velkých sousedů – Ruska a Číny. I když je při hledání 
následníka zcela obejít nepůjde. V Nazarbajevově Astaně (nyní 
nově Nur-Sultanu) si sousedství těchto dvou velmocí dobře 
uvědomují, jak o tom svědčí celkové pojetí zahraniční politiky 
země. Kazachstán je díky své rozloze i poloze důležitou, ba ne-
zastupitelnou součástí eurasijské integrace (původní myšlenku 
předložil Nazarbajev v roce 1994), ale také čínského Jednoho 
pásma, jedné stezky. Hlubší pohled na střední Asii (nejen Kaza-
chstán) mezi Ruskem a Čínou jsem nedávno nabídla v rozsáh-
lejší analýze (viz strana 27 až 38 této knihy).

Nečekaná, ale jistě ne zbrkle zvolená (stačí si všimnout sym-
boličnosti data 19/3/2019 v 19 hodin), rezignace letitého politika 
samozřejmě hned vyvolala spekulace ohledně relevance „Na-
zerbajevova modelu“ pro Rusko. Takové úvahy jsou samozřejmě 
spojeny s tím, že Putinovo ústavní období končí v roce 2024 a 
podle platné ústavy nemůže znovu kandidovat. S rokem 2024 se 
Rusko dostává do nového „imitačního“ dilematu. Dávat Vladi-
miru Putinovi rady ale asi nebylo Nazarbajevovým cílem, i když 
se to jaksi nabízí. Moskva bude tento model nepochybně ostře 
sledovat, ale z jiných důvodů než zrovna kvůli vnitropolitické 
inspiraci. I když otázku „kdo po Putinovi“ a hlavně „jak“ Naza-
rbajev svým státnickým krokem ruské společnosti nepochybně 
(ale poněkud předčasně) položil.

26. 3. 2019

Parapolitika – zákulisní 
politika, politika mimo 
veřejné zraky, což vede k 
netransparentnosti a také 
k nedostatečné odpověd-
nosti jejích aktérů.
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Komentář

S Putinem na věčné časy?

Poslední veřejné vystoupení vlivného Vladislava Surkova 
(rusky a v plném znění zde ), svého času hlavní vnitropo-
litické „spojky“ či v ruském politickém žargonu „kurátora“ 

Kremlu, vzbudilo v Rusku značné reakce. Zlé jazyky tvrdí, že je 
to tím, že Kreml, opozice i společnost se ocitají v myšlenkovém 
vakuu a jen proto se textu dostalo tolik zájmu.

Rozpaky jsou na místě, a to i ve srovnání se staršími pro-
gramovými texty Surkova, kterým jsem se věnovala v monogra-
fii o Putinovi detailněji. V posledním textu se Surkov spoko-
jil jen s opakováním banalit a pojmovou akrobacií. Starší teze  
o „suverénní demokracii“ se alespoň snažila o nějaké uchopení 
ruské politiky, naznačovala promýšlení demokracie a legitimně 
ukazovala na to, že liberální demokracie není jedinou volbou, 
či verzí demokracie. Uchopovala „jinakost“ Ruska, i když nepo-
chybně ne ve jménu kritiky, ale jako nástroj moci, výkladu teh-
dejšího vidění světa z kanceláří za velkou rudou stěnou. Jednalo 
se tak o myšlenkový náčrt, který vlastně zapadal do hybridního, 
smíšeného politického systému Ruska, ale nezpochybňoval po-
zici demokracie (vlády lidu) jako hlavního východiska politiky.

Surkovova pozdější „Nacionalizace budoucnosti“ mohla ještě 
v něčem stimulovat přemýšlení a vystihovala (vlastně prorocky) 
deglobalizační tendence spolu s resuverenizací, s důrazem na 
autonomii Ruska ve světě. Surkov v roce 2019 ale napsal text, 
který zeje prázdnotou.

Ne, že by neobsahoval dost slov a obratů, ne že by nic nesdě-
loval. I když to hlavní je zřejmě „schováno“ za textem a zůstalo 
nevysloveno.

Surkov zopakoval tradiční tezi ruských nativistů – Rusko je 
odlišné a jde svou vlastní cestou, nyní už takovou, která vlastně 
nepotřebuje demokracii, protože to je jenom hra, trik, iluze. Při-
čemž, a to je další teze ruského nativismu a konzervativismu, 

Nativismus – důraz na do-
mácí, národní, doma vznik-
lé. Nejedná se o pojem 
totožný s nacionalismem.

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST

http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html


Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 102

západní zkušenost s demokracií se ukazuje jen jako hra prohni-
lých, jako fasáda, nátěr a lež. Rusko masky nepotřebuje, tvrdí 
Surkov, ale nevysloveně tak přiznává, že jestli něco potřebuje, 
je to stále a znovu zrcadlo Západu.

Surkov nabízí portrét nového státu, prý Putinova, který ov-
šem v obrysech, které načrtl, nijak nenadchne. Je to další ohra-
ná písnička o tom, že ruská politika stojí na „zvláštním“ vztahu 
mezi lídrem a národem (či lidem), kterému má být podřízena 
architektura politického systému Ruska. Tento vztah má stát 
na důvěře, která je fakticky v Surkovově pojetí mýtická. Navíc, 
pokud aspoň věříme výzkumům veřejného mínění, tak se nejed-
ná o pevný a neměnný bod onoho vztahu. Surkov prostě přinesl 
jen malou podkapitolku ve velkém eposu, který vystihl už před 
lety historik Michail Černijavskij ve své práci „Car a lid“ (1961).   
V případě Surkova nejde jen o nějaký „národ“, ale dokonce o „hlu-
binný národ“, který v jeho pojetí má být obráceným protipólem 
„hlubinného státu“ na Západě s jeho falešnou možností volby.

Personalismus, zosobňování moci, je jistě konkrétnější forma 
vládnutí, než vládnutí prostřednictví institucí s jejich pravidly, 
byrokracií a anonymitou, neustálou výměnou u moci volbami 
(která často skutečně nevede k reálné a potřebné změně) a by-
rokratickou autoritou. Moc a politický marketing mají rády lid-
ské tváře, charismatickou autoritu, a to nejenom v Rusku a také 
v 21. století. Surkov, který má divadelní zázemí, o tom ví dost. 
Ovšem jeho ohlédnutí do ruských dějin je poněkud výběrové – 
právě spoléhání se na jednoho lídra, cara či voždě (vůdce), tedy 
na jednu silnou osobnost, obsahovalo rizika, vedlo k nestabili-
tě, krizím, palácovým převratům a „smutám“, které rozhodně 
neměly jenom vnější příčiny, ale odrážely domácí krize, dané 
často nejasnými pravidly, či dokonce jejich absencí.

Surkov to musí dobře vědět. Jenže jeho článek to surkovov-
ským stylem vytváření paralelní „reality“ politického mýtu po-
pírá prohlášením současného politického systému a státu za 
něco, když ne věčného, tak věkovitého. Konzervativci rádi spo-
léhají na „dlouhá trvání“, na „neměnnost“ a na sílu „tradic“, 
proti kterým nemá smysl se bouřit, protože nakonec vždycky 
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zvítězí, a Surkovův text je duchem konzervativní. Znovu se vrací 
k putinskému (ruskému) evergreenu – stabilitě, kterou je nutné 
vidět nejen jako reakci na 90. léta, ale také v souvislosti s křeh-
kostí Ruska jako země, protože to, co ji dělalo vždy velikou, pro 
ni vždy bylo rovněž zdrojem obav – obrovské území, velké vzdá-
lenosti, nesourodé obyvatelstvo, okrajová pozice ve světovém 
systému, silní muži v čele.

Už Černijavskij odkazoval na hlavní význam mýtů jako mani-
festací lidských přání a lidských obav v konkrétním historickém 
kontextu. To, co zpoza textu můžeme číst, je samozřejmě pod-
vědomá obava z toho, jakou cestou se vydá Rusko po roce 2024, 
kdy Putin už nemůže kandidovat na prezidenta, bez kontroverz-
ní změny ústavy. Putinismus bez Putina se nabízí jako „řešení“, 
o kterém se stále více hovoří a nejrůzněji (a dost akrobaticky) 
spekuluje. Mnoha lidem půjde o to, aby věci zůstaly tak, jak 
jsou, i když v čele země (jednou nepochybně) nebude Vladimir 
Putin. Psaná pravidla ruské ústavy další kandidaturu nedovolu-
jí. Surkovův článek tak lze také číst jako apel na to, aby Putin 
nikam neodcházel. A i když odejde, je zde ujištění, že se jedná 
o „ideologii budoucnosti“ – i když o jejím obsahu dál nic ne-
tušíme. Snad jen to, že mezi lídrem a národem existuje podle 
Surkova „důvěrné“ pouto. Ovšem je to „pouto“ institucionali-
zované a dědičné pro všechny budoucí prezidenty, nebo je dí-
lem konkrétního člověka, jeho umění improvizovat, politického 
stylu a osobního (nepřenositelného) charismatu v konkrétním 
kontextu? Sázím na to druhé, i když pan Surkov asi sní o tom 
prvním.

Rusko bylo a je zvláštní tím, že i když se dramaticky moder-
nizovalo, tak vždycky zůstávalo vlastně dost „osobní“ – to se 
projevovalo jak v klientelismu, v korupci či ve svévoli, ale i  
v tom, že bez osobních vztahů nebylo možné v Rusku často pře-
žít. A to i v rámci (a navzdory) moderních neosobních mašinérií 
jakou byl bezpochyby sovětský stát. Prostě v Rusku je všechno 
do značné míry osobní – ve zlém i v dobrém smyslu, a mnohem 
výrazněji, než jsme zvyklí v Česku nebo v západní Evropě. Ovšem 
hranice mezi osobním a anonymní mašinérií všemocného státu 
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byla vždycky nejen křehká, ale i dost pohyblivá. Ruské instituce 
byly a do dnešních dnů jsou „kolonizovány“ tím osobním.

Surkov se ve svém textu potácí mezi osobní formou vlády  
v Rusku, jakýmsi obrazem Putina a snahou tento obraz zevše-
obecnit, přenést do budoucnosti, zvěčnit. A je vidět, že vlastně 
netuší, na kterou z těch možností si vsadit.

Ale možná, že nestojí za to spekulovat. Snad mají pravdu 
všichni ti ruští komentátoři, kteří mluví o tom, že smysl celého 
textu byl vlastně jediný. Vladislav Surkov se přihlásil o jinou 
práci v Kremlu.

15. 2. 2019
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Komentář

Noční vlci jako kulturní „hybrid“ 
a střípek v portrétu dnešního 
Ruska

Ruský motorkářský klub Noční vlci budí četné emoce a je 
obecně považován za nástroj „ruské propagandy“ či „měk-
ké síly“. Ponechme teď stranou populární spor o „našich“ 

dobrých hodnotách a „jejich“ zlých hodnotách (protože ten je 
v podstatě neřešitelný). Namísto toho se podívejme na para-
doxní podstatu fenoménu Nočních vlků. Ta nám totiž prozradí 
víc o současném Rusku a o tom, jak se dovezená kulturní praxe 
prolíná s ruskou politikou, kulturní hegemonií a společenskými 
hodnotami postkomunistického Ruska.

Noční vlci představují svéráznou interpretaci motorkářské 
subkultury a prošli si zajímavou cestu, která se neobešla bez 
paradoxů a vnitřních rozporů.

Motorkářské kluby jsou do Ruska dovezený jev či subkultu-
ra. V americkém prostředí byla a je často tak či onak svázána  
s kriminálními aktivitami, nikoliv jen s myšlenkou „svobody“ na 
kolech (příklady MC Bandidos, MC Hell Angels) a s organizací, 
která fakticky připomínala gangy. Motorkáři jsou nicméně ob-
vykle spojováni s nekonvenčním životním stylem, kam zapadají 
často i jejich problémy se zákonem.

Nekonvenčně konvenční klub
Motorkářská subkultura byla do Ruska dovezena někdy  
v 80. letech 20. století, tj. v časech perestrojky a glasnosti. Sa-
motný klub Noční vlci vznikl v roce 1989, tedy v době vrcholí-
cí perestrojky a rozpadu ideologického aparátu SSSR. Tehdy se 
jednalo o nonkonformní „rockerské“ hnutí, které protestovalo 
vůči hodnotám a životnímu stylu sovětské společnosti. Jeho in-
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spirace zcela nezakrytě ležely na Západě, ostatně i současný 
šéf klubu Alexandr „Chirurg“ Zadolstanov získával první zkuše-
nosti jako vyhazovač v berlínském klubu.

Z nekonvenční subkultury vedla cesta Nočních vlků ke zce-
la konvenčním a na stát orientovaným názorům, které jsou ve 
velké míře spíše konzervativní, dokonce tradičně ortodoxní, a 
často protizápadní či aspoň k Západu (a USA) otevřeně kritic-
ké. Jejich patriotismu nijak nevadí motorkářský styl z dovozu a 
ostatně i samotné stroje, které často nemají s Ruskem nic spo-
lečného, ba jsou odvolávkou par excellence na Západ či přímo 
na USA. Myšlenka svobody se nebije s myšlenkou silného státu, 
kterou klub dnes fakticky podporuje. Noční vlci tak nemají nic 
společného s řadou svých bývalých západních předloh. Na tom-
to paradoxním kontrastu nic nemění ani fakt, že klub změnil 
svoji symboliku: nepíše se už latinkou, ale cyrilicí, nepoužívá po 
sebe výraz „biker“ (bajker), ale „ruský motocyklista“ či se občas 
objeví na sovětských veteránech jako je motorka „Stalin“ a na 
svých kožených bundách nosí (někdy hned vedle portrétu Josifa 
Vissarionoviče) pravoslavné kříže.

Jedná se tak o krásnou ukázku kulturního překladu, ale beze-
sporu také o příklad sociální inkorporace či česky vtělení. Tímto 
pojmem se označují kroky, kterými mocenské centrum či obec-
něji „establishment“ neutralizuje hrozby disentu jejich přičle-
něním k výkonu moci, fakticky nebo ideologicky. Motorkářský 
klub Noční vlci nejsou sami, na Západě lze hovořit o inkorpora-
ci například zeleného hnutí 70. a 80. let. Prostě establishment 
tak rozšíří svoje řady, přijme rétoriku či vizuální formy původně 
opozičních skupin. Jejich politický obsah a program zjemní svoje 
dosavadní hrany. Často se jedná rovněž o výhodnou marketin-
govou transakci. To platí v případě Nočních vlků zvláště, když 
posloužili kremelským scénáristům (doslova, protože tehdejší 
hlavní kremelský „marketér“ Vladislav Surkov má divadelní zá-
zemí) jako komparz k posílení Putinova tvrďáckého image, a to 
poprvé v roce 2010 (Putin byl tehdy premiérem). I tady si nejde 
nevšimnout další ironie. Putin, který v posledních letech kriti-
zoval Západ, a dokonce se zaštiťoval „tradičními“ ruskými hod-
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notami, se opakovaně „vizualizoval“ s motorkářským klubem, 
který je svojí formou vyloženě západním fenoménem. A zdá se, 
že tento zvláštní koktejl ingrediencí nikoho nevzrušoval. Ostat-
ně svoji úlohu klub splnil – propůjčil premiérovi (a později prezi-
dentovi) svoje „image“.

Součástí inkorporace Nočních vlků se pak staly například pre-
zidentské granty, které klub od Kremlu dostal na svoji vlaste-
neckou činnost. K roku 2015 se mělo jednat o 56 milionů rublů. 
I když aspoň soudě podle grantové politiky tyto vazby v posled-
ní době poněkud ochladly a s nimi i příliv peněz. S nástupem 
nového podšéfa prezidentské administrativy Sergeje Kirilenka 
(2016) byl vlastenecko-tradičně-konzervativní akcent poněkud 
oslaben. Zřejmě i proto, že se vyčerpal či měl tendenci přerůst 
Kremlu přes hlavu v podobě fundamentalistického konzervati-
vismu nebo ruského nacionalismu. Dodejme, že Noční vlci se 
dávno věnují také podnikatelské činnosti: například provozují 
kluby, organizují rockové koncerty, poskytují služby v oblasti 
ochranky prostřednictvím firmy WolvesHolding, mají síť vlast-
ního „brendu“ oblečení a podobně. Obecně se předpokládá, že 
se nevěnují kriminální činnosti jako řada jejich západních před-
loh. Noční vlci jsou prostě podnikatelé, a nejen aktivisté a ruští 
vlastenci. Komerce se pohodlně mísí s vlasteneckými aktivita-
mi, které jsou často zaměřeny na mládež a na její výchovu.  Jako 
velmi problematická je hodnocena jejich činnost na východní 
Ukrajině a na Krymu.

Paměť a militarismus nejsou totéž
V současném Rusku velmi často splývá paměť o vlastenecké 
válce se současným, obnoveným militarismem. Militarismus 
není pro zemi s velmocenskými tradicemi vůbec nový, v Rus-
ku souvisí jednak s reformou armády (její součástí je zvýšení 
prestiže vojenské služby) a také s napětím s NATO a s další mili-
taristickou zemí – s USA. Militarismem je ostatně prosycena na-
příklad hollywoodská zábavní produkce v podobě nejrůznějších 
seriálů a filmů (podíl těch kritických bude zřejmě zdaleka menší 
než nejrůznější JAG, Námořní kriminální služba a podobně). Je 
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také nepochybné, že Rusko v posledních letech dobře využívá 
velkého vítězství v roce 1945 jako nástroje svojí „měkké síly“. 
Každoroční PR „pouť“ Nočních vlků patří k mediálně vděčným a 
sledovaným tématům. Někteří lidé a nepochybně také média si 
neuvědomují, že mezi pamětí a současnou podporou militaris-
mu jakékoliv (!) země s velmocenskými zájmy je značný rozdíl.

V zemích jako je Česko nebo Slovensko se Noční vlci také kul-
turně překládají. Mimo jiné se zde ukazuje slabost definovat si 
svébytnou domácí kritiku Západu, která by nebyla „franšízin-
gem“ například ruského (a s našimi zájmy ne vždy shodného) 
původu v souvislosti s až hysterickou a lokajskou loajalitou  
k Západu. Hlavní proud si kritizování Západu fakticky zakázal či 
ho ignoroval, i když to vždy patřilo do výbavy liberální diskuze 
na Západě samotném. V důsledku takové kritizování vytlačil na 
okraj, kde si ho teď logicky přisvojuje na okraj (ne)dobrovolně 
vytlačené Rusko.

Noční vlci jsou prostě ruským fenoménem začátku 21. století, 
kde se mísí ruské vlastenectví, konzervativní, pravoslavné posto-
je a politika s naprostou komercí a s fakticky cirkusovými šou-
menskými prvky hraničící s nevkusem (což je samozřejmě indivi-
duální hodnocení čili moje, které nikomu nevnucuji). To všechno 
v původně západním balení z dovozu. Nic z toho ovšem není 
zakázáno a mnoho z toho vyjadřuje určitý (ne jediný) názorový 
proud v ruské společnosti. Například letošní „Bajk-šou“ (dokonce 
psáno místy anglicky) v srpnu v Sevastopolu chystá následující 
podívanou: „Obrovská triková a pyrotechnická muzikální a literární 
akce. Pohyblivé bizarní dekorace vycházející z agresivně-brutál-
ní industriální krajiny, létající motocykly a nemožné riskantní tri-
ky, desítky nejrůznějších pohyblivých objektů a vojenské techniky 
různých epoch a určení, stovky lidí, kteří se na programu podílejí 
– toto vše bude podřízeno velkému záměru směřujícímu do bu-
doucnosti a adresované zemi…“  Že by konečně pořádná definice 
„hybridní“ hrozby? Nebo spíš hybridního kýče, ve kterém domácí 
obsah naplnil dovezenou formu? Vyberte si.

31. 7. 2018
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Komentář

Kemerovská tragédie a 
odcházení jednoho gubernátora

Tragédie požáru obchodního centra v Kemerovu odhalila 
nejen, eufemisticky řečeno, nedostatky ve správě velkého 
obchodního objektu, ale také zamířila světlo reflektorů na 

kemerovského gubernátora Amana Tulejeva, který funkci vyko-
nával od roku 1997. Ukázalo se, že těžce nemocný gubernátor 
už se nedokáže krizové situaci postavit a dopustil se řady osud-
ných chyb v komunikaci (omluva „nahoru“ Putinovi, nepřítom-
nost u požáru, obvinění občanů shromážděných na smutečním 
mítinku pomalu z přípravy protistátního převratu). Kreml se 
však očividně nechtěl stát „rukou trestající“ a s jeho rychlým 
odvoláním otálel.

Kreml opakovaně odmítl otázku odvolání komentovat s tím, 
že kádrové změny nikdy předem nekomentuje, jen o nich infor-
muje média a veřejnost.  Vladimir Putin kádrové změny přislíbil, 
ale až na základě prošetření celé tragédie, což se politicky rov-
nalo zahrání celé věci do (dočasného) autu. Obecně se očeká-
valo, že Tulejev rezignuje, to byl také scénář, ke kterému týden 
po tragédii v obchodním centru, tj. tuto neděli, nakonec došlo. 
Putin rezignaci gubernátora hned přijal.

Třiasedmdesátiletý Aman Tulejev je od roku jara 2017 těž-
ce nemocný, což bylo při kemerovském emergentním setkání  
s Vladimirem Putinem očividné.

Aman Tulejev stál v čele Kemerovské oblasti už 20 let, to 
je i v dnešních ruských poměrech rekord. Fakticky představo-
val jednoho ze dvou posledních „jelcinovských“ gubernátorů.  
V regionální mocenské konstelaci, kde zastupoval vládní stra-
nu Jednotné Rusko, měla jeho politická figura zřejmě těžkou 
váhu. Podle ratingu Fondu rozvoje občanské společnosti patřil 
k nejvíce efektivním gubernátorům v Rusku, což přinejmenším 
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dokazuje, že jako politický operátor svou práci zvládal. Ještě  
v roce 2016 byl Tulejev na 4.-5. místě tohoto hodnocení a v roce 
2014 obsadil dokonce 3.-4. místo. V ratingu kvality života se Ke-
merovská oblast v roce 2017 umístila na průměrném 56. místě, 
patřila ale mezi rekordmany v přebytku regionálního rozpočtu, 
v současných poměrech to znamenalo velkou výhodu. Kemerov-
ská tragédie se stala nešťastnou tečkou za dlouhou kariérou 
Amana Tulejeva, kterou mimo jiné „věnčí“ celá řada vyzname-
naní a medailí a několik pokusů o kandidaturu na prezidenta  
(v 90. letech a v roce 2000). Navíc stojí za povšimnutí, že ani ne-
dávné zatčení jeho zástupce kvůli korupční kauze se postavení 
už nemocného kemerovského gubernátora nedotklo, přesto-
že boj s korupcí a kádrová politika byly v uplynulých letech  
v Rusku poměrně prioritní a připravily několik gubernátorů nejen  
o křesla.

Druhý a mnohem viditelnější důvod, proč se na gubernáto-
rův odchod čekalo celý týden, je spojený s Putinovou snahou 
jednat autonomně. Putinovo vyčkávání bylo zřejmě i reakcí na 
to, že se při vlně emocí, kterou tragédie přinesla, objevily po-
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žadavky občanů, aby byl Tulejev odvolán. Pokud by Vladimir Pu-
tin reagoval okamžitě, mohl by vzniknout dojem, že ztratil tvář.  
Rychlým krokem by dal najevo, že tlak zdola a protesty mají, 
byť za specifických situací, politický smysl. Kremelský postoj se  
v dnešních podmínkách odvozuje od představy, že protesty jsou 
alter egem revoluce (barevné či jiné), která by učinila konec 
dnešní stabilitě.

Nedělní rezignace situaci vyřešila, Tulejev přiznal, že jeho roz-
hodnutí souvisí s tragickým požárem, a že jí vidí jako „jediné 
správné rozhodnutí“. Je ale třeba dodat, že oddalování rezigna-
ce signalizuje, že se jednalo o krok vynucený – navíc, jak infor-
movala ruská média, je zde nápadná shoda s dalším pobytem 
šéfa Vyšetřovacího výboru Alexandra Bastrychina v Kemerovu.

Putinovo zdráhání rozhodnout rychle, na základě požadavků 
občanů a tlaku médií, dobře vystihuje jeho styl řízení – prezi-
dent jedná vždy autonomně, politickou odpovědnost za odchod 
musel Tulejev přijmout sám.

Poměrně příznačné je i to, že dočasným řízením regionu byl 
pověřen dosavadní Tulejevův zástupce Sergej Civiljev, což uka-
zuje na ochotu či snahu ponechat v řízení regionu určitou konti-
nuitu a nevsadit na technokratického „varjaga“, tj. na mladého 
technokrata odjinud. A ještě příznačnější je načasování nového 
zákona proti korupci, který navrhl právě v těchto dnech prezi-
dent. Potvrdil tak, že kemerovská tragédie nebyla výjimečným, 
ale spíše systémovým problémem.

4. 4. 2018
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Analýza

Heslem i problémem Putinova 
čtvrtého termínu je budoucnost

Vladimir Putin bude ruským prezidentem nejméně dalších 
šest let. To je nejpodstatnější zpráva nedělních voleb  
v Rusku. Ty letošní proběhly ve zcela jiné atmosféře, než 

volby v roce 2012, které charakterizoval Putinův návrat, posun 
ke konzervativní agendě a také vlna domácích protestů po vol-
bách do Dumy v roce 2011.

Výsledky voleb (podle 99 % spočtených lístků) nepřinesly pře-
kvapení. Účast dosáhla podle oficiálních čísel 67 % a Vladimir 
Putin dostal více než 76 % podpory, což je dosavadní rekord, 
pokud si srovnáme volby od roku 2000. V podstatě tak volby 
„kopírovaly“ výsledky parlamentních voleb, kde se vládnoucí 
strana Jednotné Ruska stala parlamentním hegemonem. S tím 
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Výsledky prezidentských voleb putinské éry. Lineární (účast) 
vizualizuje trend účasti ve volbách mezi roky 2000 až 2008.

Uplynulých šest let nelze řadit mezi ta nejklidnější. Naopak. 
Vedle konfrontace se Západem, která má bohužel spirálovitý 
charakter, Rusko procházelo hospodářskou stagnací, ve které 
se mísily domácí strukturální problémy s globální ekonomickou 
krizí a poklesem cen ropy v roce 2014. Ta tvoří stále význam-
nou část ruských příjmů, i když její podíl o něco poklesl. Přesto 
nejsou výsledky posledních šesti let Západem očekávanou to-
tální katastrofou, jak jsme ukázali přehledně například v tomto 
článku či jak zhodnotil tento článek ve Foreign Affairs.

Třetí termín byl hlavně o bezpečnosti
Klíčovým slovem třetího Putinova prezidenství byla bezpečnost. 
Rusko prošlo výraznou vojenskou modernizací, jejíž význam po-
sílilo zhoršení vztahů se Západem, ruská rezignace na členství 
v euro-atlantickém společenství v jeho současné podobě (uni-
laterální nadvláda USA, normativní EU a NATO) a také „duch“ 
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rozdílem, že volby do parlamentu měly podle oficiálních čísel 
o dost menší volební účast a parlament je dnes parlamentem 
volící menšiny, zatímco nevolicí většina mlčela. I tyto volby do-
provázely některé incidenty, o kterých se budeme dočítat v mé-
diích a které shrne ve své zprávě pozorovatelská mise.

http://casopisargument.cz/2018/01/04/treti-obdobi-vladimira-putina-v-cislech-mzdy-ceny-jidla-rozpoctove-vydaje-demografie-migrace-a-dalsi/
http://casopisargument.cz/2018/01/04/treti-obdobi-vladimira-putina-v-cislech-mzdy-ceny-jidla-rozpoctove-vydaje-demografie-migrace-a-dalsi/
http://casopisargument.cz/2018/02/09/putinomika-proc-rusko-hospodarsky-nezkrachovalo/
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arabského jara (a „barevných“ revolucí), včetně další revoluce 
na pro Rusko strategicky bezpečnostně významné Ukrajině.

Bezpečnost má ovšem různé podoby a mimochodem její stále 
větší politický význam sledujeme také ve standardních západ-
ních demokraciích. První význam je ten čistě vojenský či silový. 
Zde se jednalo investice do bezpečnosti, zvyšování prestiže ar-
mády (militarizace společnosti) a posilování politické role tzv. 
siloviků (tj. zaměstnanců bezpečnostních složek).

Dalším aspektem byla ale snaha o ekonomickou bezpečnost, 
tedy směřování Ruska k soběstačnosti v některých významných 
oblastech jako je zemědělství, výroba léčiv a podobně. Ruské 
odvetné sankce vůči Evropské unii tak velmi podstatně zdůraz-
nily význam soběstačnosti a pomohly v rámci programu nahra-
zování importů aspoň částečně obnovit investice do ruského 
zemědělství.

Ruské vývozy v roce 2012. Zdroj: Atlas of Economic Complexity

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 115

Ruské vývozy v roce 2016. Zdroj: Atlas of Economic Complexity

Posledním aspektem bylo posílení konzervativních diskurzů 
ve společnosti a případně fyzické represe (kterou ovšem Pu-
tinův režim využívá proporcionálně omezeně, protože staví na 
budování společenského konsensu). V tomto ohledu lze sle-
dovat mezi roky 2012 až 2016 obrat od dosavadního centrismu 
ke konzervativní agendě, spoléhání na „krymský konsensus“ a 
nacionalismus, které se nicméně v roce 2016 vyčerpaly či po-
souvaly do role, kterou Kreml neviděl už jako nosnou (naopak 
byla riziková například v případě ruského nacionalismu či mili-
tantního fundamentalistického konzervativismu, který se ob-
racel proti státu). Během roku 2016 začalo docházet k návratu  
k centrismu, tedy situace, ve které Kreml hraje roli syntetizáto-
ra a moderátora. S tím byla také spojená personální proměna 
kremelského aparátu. Novou syntézu představil Vladimir Putin 
1. března v projevu před Federálním shromáždím, kde na jednu 
stranu zdůraznil vojenskou oblast, ale zároveň se zaměřil na 
vnitřní rozvoj a označil zaostávání Ruska za hrozbu či nepřítele 
země. Je tu tak nové vyprávění, které ustanovilo bezpečnost a 
stabilitu za základnu pro sociální a ekonomický rozvoj Ruska  
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v následujícím období. Heslem dne se tak stala budoucnost, což 
není vůbec náhoda.

Úkoly čtvrtého termínu
Před staronovým prezidentem stojí alespoň tři oblasti úkolů a 
problémů, které bude muset nějakým způsobem adresovat. Jak 
konkrétně bude záviset na řadě okolností, včetně stavu globál-
ního hospodářství a situace v mezinárodních vztazích, která je 
bohužel značně nestabilní a charakterizuji ji zostření konkuren-
ce mezi velmocemi.

První je otázka konfrontace se Západem, která začala po roce 
2012 a stala se dominantním rysem jeho třetího prezidentství. 
Vztahy se Západem ovlivnily ruskou zahraniční politiku, vojen-
skou modernizaci a také ekonomické vyhlídky země, která se 
stala terčem několika typů západních sankcí a sama zavedla 
odvetné sankce proti západním zemím. Tato konfrontace sice 
dává ruskému režimu ideologicky nabité argumenty a posilo-
vala konzervativní politiku, z dlouhodobého hlediska je riziko-
vým faktorem z hlediska rozvoje (modernizace), identity a také 
geopoliticky. Západ má pořád dostatek nástrojů, jak přitlačit, 
Rusko izolovat, omezovat jeho hospodářské možnosti (finanční 
systém je pod kontrolou Západu) a omezovat dál jeho manév-
rovací prostor. Evropa je stále smysluplným symbolem pro rus-
kou identitu a myšlení, takže vyloučení Ruska z tohoto prostoru 
posiluje pocit frustrace a protizápadních, destruktivních nálad 
(obrácení se proti „systému“ je typická reakce pro vyloučené 
nejen v mezinárodních vztazích). Tedy, i když má konfrontace se 
Západem ( rovněž pozitivně) mobilizující charakter, je důležité 
udržet ji v mantinelech, které neohrozí stabilitu režimu a Ruska.

Druhá oblast se týká ruské ekonomiky a sociální sféry. Putin 
opakovaně ukázal, že chápe skutečnost, že pro velmoc nestačí 
mít určitý arzenál moderních zbraní, velmoc potřebuje rozvoj a 
kulturní prestiž. V těchto ohledech Rusko zaostává. Rusko pro-
chází od roku 2009 hospodářskou stagnací, která se promítla 
nejen do „velkých“ čísel, tj. do růstu HDP, ale také do výše re-
álných příjmů obyvatelstva a do škrtů státního rozpočtu v ko-
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lonkách lidského kapitálu – zdraví, školství a sociální péče. Za 
posledních šest let se Rusko reálně posunulo k „neoliberální-
mu“ státu s ruskými charakteristikami, kterému dominovaly vý-
daje na obranu, státní stimuly v oblasti vojensko-průmyslového 
sektoru ruské ekonomiky a škrtání v oblasti lidského kapitálu.  
I přes očekávání je současný růst pomalý, pohybuje se jen na 1, 
5 %, i když se očekával 2 % HDP. Putin stanovil pro Rusko cíl do-
stat ho mezi 5 největších ekonomik světa, což je ambice, kterou 
lze těžko naplnit jenom zbrojením. V současné době není Rusku 
ani v první desítce (jeho podíl je 1,8 % na světovém HDP).

To, že čtvrté prezidentství bude soubojem mezi dvěma tren-
dy – investicemi do lidí a investicemi do zbraní – prozradil také 
projev Putina před Federálním shromážděním 1. března. Jedna 
část projevu se věnovala tomu, jak nastartovat ekonomiku a 
zlepšit kvalitu života Rusů. Druhá kladla důraz na vojenskou 
modernizaci, bezpečnost a obranu. Byla vzkazem pro Západ i 
konkrétní zprávou pro občany o pokroku investic, které šly do 
značné míry na jejich úkor.  Putin bude muset žonglovat mezi 
oběma ve snaze o to naleznout tu správnou rovnováhu. Zatím-
co v dnešním Rusku je poptávka po socioekonomickém zlepše-
ní a po růstu, konfrontační hra se Západem bude Putina nutit  
k investicím do obrany. Řada ekonomů se shoduje, že klíčovou 
se pro ruskou ekonomiku jeví odkládaná (a velice nepopulární) 
penzijní reforma. Ožehavou otázka je to, zda obranné ambice 
jde vůbec sladit se sociálněekonomickým programem ve smys-
lu dostatečných zdrojů na obojí. Dalším je otázka provedení ve 
smyslu kádrové kompetence, protože siloviki dostali silnou roli 
a v ekonomickém programu se perou dvě různá pojetí hospo-
dářství. První zdůrazňuje roli výroby a průmyslu, druhá význam 
peněz a trhu. Nicméně, za uplynulých 18 let u moci bylo možné 
sledovat, že Putin si dobře uvědomuje sociální rozměr politi-
ky, který má v jeho podání paternalistické prvky, které rezonují  
s ruskou společností a jejími očekáváními.

Třetím úkolem pro budoucnost je otázka následnictví Vladi-
mira Putina. V daný moment je formálně následníkem Putina 
pro neočekávané situace premiér Dmitrij Medvědev, který před-
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stavuje pro vládnoucí elitu garanta pokračování kurzu. Putin ale 
bude stát před otázkou, zda zvolí čínský scénář a stane se po 
roce 2024 prezidentem bez omezení dvou termínů, nebo zda 
využije následujících 6 let k tomu, že najde a připraví svého 
nástupce. V ruské elitě bude dost lidí, kteří budou požadovat 
Putinovo pokračování navzdory ústavním omezením. Jednotné 
Rusko nyní kontroluje ústavní většinu v parlamentu a změnit 
ústavu nemusí být aspoň početně problém. Tady ale předpoklá-
dám, že nedojde ke zrušení voleb, ale jen ke zrušení ústavou da-
ného omezení být zvolen více než dvakrát za sebou. Vzhledem 
k časovému horizontu se ani nemusí jednat o úkol pro tento 
parlament, ale pro ten příští. Přechod k nástupci je nepochyb-
ně rizikový faktor. Opírání se o personalisticky pojatý pilíř, tedy 
pouze a jedině o Putina, představuje ale další riziko, které se 
může nakonec vymstít.

Následnictví a budoucnost
Otázka následnictví je tedy klíčovou pro budoucnost. Některé 
studie se snaží zmapovat současnou nepřehlednou kremelskou 
síť vztahů a pozic. Poslední zpráva Minchenko Consulting z října 
2017 ukazuje na některé posuny mezi klíčovými hráči na těch 
nejvyšší pozicích, které nazývá metaforou „politbyro 2“. Podle 
předpokladů by se nástupce či kolektivní orgán mohl rekruto-
vat z této skupiny, která rozhodně není statická, ale proměňu-
je se. Podle předpovědí lze očekávat další dynamiku v rámci 
vládnoucího seskupení. Zpráva také počítá s tím, že bude na-
dále docházet ke sporu mezi vojensko-průmyslovým sektorem 
a „modernizátory“ a hovoří o tom, že otázka následnictví může 
být vyřešena tím, že si Putin ponechá vliv prostřednictvím sta-
tutu „ruského ajatolláha“. Poměrně zajímavá je ale předpověď 
ohledně role vlády.
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Členové „politbyra 2“ v říjnu 2017. Zdroj: Minchenko Consulting
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V ruském systému se vláda odvozuje od prezidenta a její pře-
stavba se tak očekává v květnu 2018. Zatím se spíše očekává, 
že by v premiérském křesle mohl zůstat Dmitrij Medveděv. Ov-
šem mluví se také o tom, že by jeho role nemusela být stejná 
jako doposud. Kreml například připravuje reformu polpredů – 
představitelů prezidenta ve federálních distriktech (kterých je 
nyní celkem 8). Jejich silovická (bezpečnostní) role by měla být 
upozaděna, zato by měli dostat větší hospodářské pravomoci 
a pozici ve vládě. Polpredové by tak byli zároveň vicepremiéry 
federální vlády, což by nejen zvedlo jejich počet, ale také osla-
bilo pozici premiéra s celkem 16 vicepremiéry. Spekulačně se 
tak dá ptát, zda bude mít Dmitrij Medveděv zájem o takového 
„černého Petra“ či raději přejde do nějaké pohodlnější pozice. To 
je první bod s otazníkem.

Tím druhým je předpoklad (Minchenko Consulting), že budoucí 
vláda bude spojená s řadou nepopulárních reforem, na prvním 
místě s řezem do penzijní reformy, kterou nejde donekonečna 
odkládat. Z tohoto hlediska je zde následující rovnice – premiér 
nepopulární vlády bude jen těžko vybrán za Putinova následní-
ka. Tolik předpoklady, které prověří čas (a mohou se ukázat jako 
mylné).

xxx

Z tohoto stručného výčtu problémů a úkolů vyplývá, že dalších 
šest let v roli prezidenta bude pro Vladimira Putina a pro Rusko 
další sérií výzev. Z dlouhodobého hlediska bude Putin nucen 
hledat životaschopnou rovnováhu mezi stabilitou a rozvojem, 
protože dlouhodobá stagnace nejspíš podkope dosaženou sta-
bilitu nejen režimu, ale rovněž Ruska. V rétorické oblasti tu jsou 
náznaky, že je zde povědomí o tomto úkolu a že ambice Putino-
vi nechybí. Problémem jsou ovšem omezení, která vytváří režim 
a putinský establishment sám, a to jak personálně-ideologické 
(frakční názory a priority), tak strukturální (proměna politické 
ekonomie země je vždy velmi bolestivá a zase se dotkne sil-
ně zájmů elit, v Rusku ji navíc historicky doprovázela politická 
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destabilizace). Navzdory populární víře, tyto problémy přesahují 
Putina jako sice klíčovou, ale nikoliv všemocnou postavu poli-
tického systému. Odpovědnosti ho to ale nezbavuje jako faktic-
ky jediného „převodníku“ mezi ruskou společností („těmi dole“) 
a establishmentem („těmi nahoře“). Putinovi a především Rus-
ku a obyčejným Rusům přejme, aby z tohoto spletitého ruského 
labyrintu našli se ctí cestu ven.

19. 3. 2018
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Analýza

Zaostalost jako hrozba: Putin 
odstartoval další politický obrat

Letošní projev (rok 2018) ruského prezidenta Vladimira Puti-
na o stavu země, který každoročně pronáší před Federálním 
shromážděním, se od těch předchozích poněkud lišil. Spíše 

než o zprávu se totiž jednalo o předvolební projev, který měl 
občany seznámit s vizemi budoucnosti nejvážnějšího kandidáta 
na prezidenta Ruska. To byl také důvod, proč Putin posunul da-
tum z obvyklého konce roku (2017) až na začátek března 2018.

Hlavním tématem letošního projevu byla modernizace společ-
nosti jako Putinův program pro budoucích šest let a do vzdále-
nější budoucnosti. Tématem byl člověk, blahobyt a kvalita živo-
ta, tedy oblasti, které v posledních letech značně utrpěly, a to 
díky souběžnosti ekonomické krize a krize vztahů se Západem 
(která vyvrcholila na Ukrajině, aby se pak přestěhovala do Sý-
rie). Zahraniční politika či spíše obrana v projevu nechyběla, ale 
ve srovnání s uplynulými roky se jí věnovala o něco menší, zato 
obsahově nabitá, část až ke konci.

Dostat se ven ze stagnace?
Jako odrazový můstek pro modernizaci Putinovi posloužily po-
jmy udržitelnosti a stability. Tyto dvě podmínky podle něj Rusko 
nyní splnilo, objektivně se jednalo o dvě hlavní části putinské 
strategie od roku 2000, které ovšem měly v poslední době stag-
nační rysy. Teď je třeba se zaměřit na to, aby Rusko nezaostáva-
lo v době rychlé technologické změny, která má dle Putinových 
slov charakter „civilizační změny“. Pozoruhodně Putin pracoval 
s tématem nepřítele, kterého nyní fakticky prezentoval v podo-
bě domácí zaostalosti. „Otázka nestojí tak, že by někdo přišel, 
uchvátil a zničil naší zemi. Ne, problém je zcela jinde. Právě 
zaostalost je naše hlavní hrozba a náš nepřítel.“, řekl ruský lídr 

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 123

a kandidát na prezidenta v jedné osobě. Je to změna rétoriky, 
obrat od vnějšku dovnitř, která mírní obavy z vnější hrozby a 
soustředí se na vnitřní stav společnosti a státu. Přitom samo-
zřejmě neztrácí z dohledu velmocenské postavení Ruska, které 
podle Putina nezávisí jen na faktoru síly. Ovšem zcela, a už po 
několikáté, chyběl dřívější výrazný akcent na konzervativní hod-
noty a Rusko. Toto byl projev modernizující, programový, niko-
liv projev zaměřený na identitu a hodnoty. Ruský lídr necitoval 
žádné ruské filosofy, nemluvil s jejich pomocí v jinotajích, které 
někteří komentátoři viděli jako projev toho či onoho…

V principiálních otázkách Putin opět mátl. V projevu se totiž 
rétoricky přihlásil k liberálnímu pojetí společnosti: „Abychom 
mohli jít vpřed, dynamicky se rozvíjet, musíme rozšířit prostor 
svobody a zároveň, ve všech oblastech, posílit instituty demo-
kracie, místní samosprávy, struktury občanské společnosti, 
soudů, musíme být zemí otevřenou světu, novým myšlenkám a 
iniciativám.“ Znovu se takto Rusko definuje jako země, která je 
otevřená světu, která musí ve světě obstát a má ve světě vlast-
ní ambice. Projev tak ukazoval tematizací a důrazem na to, že 
ruské vedení nevidí Rusko jako izolovaného aktéra či dokonce 
objekt změn, nýbrž jako aktivního hráče, který ale musí obstát, 
musí se adaptovat a musí chápat to, co se kolem něj děje.

Projev věnoval obrovskou část otázkám blahobytu a přihla-
šoval se k nutnému „průlomu“ v sociální oblasti. Putin mluvil  
o logicky provázaných oblastech modernizace a reforem – o boji 
s chudobou, modernizaci zaměstnanosti a práce, o problémech 
rodin s dětmi, důchodců a dalších, včetně těžko řešitelné de-
mografické změny. A samozřejmě o problému hlavním: zvýšení 
reálných příjmů obyvatelstva, které v posledních letech citelně 
padaly, a nastartování ekonomického růstu, který zemi v po-
sledních letech pořád uniká.

Prostorový rozvoj a infrastruktury
Dalším podle mého názoru důležitým tématem projevu byla 
otázka prostorového rozvoje Ruska. Jde o palčivý problém os-
trých nerovností v rámci zeměpisného prostoru Ruska, který 
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nyní Putin slibuje začít řešit díky širokému programu investic 
do měst, vesnic a regionů Ruska. Tak, jak není možné mít v zemi 
20 milionů chudých, není podle Putina ani možné, aby se mo-
derní život a možnosti koncentrovaly jen v několika megapolích 
země. Podle všeho spojoval projev – čili předvolební program 
Putina – tyto investice s podporou a rozvojem střední třídy  
v zemi. Konkrétněji se zde mluvilo především o modernizaci rus-
kých měst a vesnic, bytové politice a infrastruktuře, včetně péče 
o zdraví, vzdělávání, a také komunikaci.

Samostatným tématem byly otázky rozvoje infrastruktury a 
logistiky, role BAMu, Transsibiřské magistrály, Severní moř-
ské cesty a také spolupráce s Čínou, která je dnes v prostoru 
Eurasie klíčovým hybatelem infrastrukturní modernizace a ex-
panze. Nejde ale jenom o Čínu s její novou geopolitikou, dnes 
strategického partnera Ruska, ale také o tvrdou realitu. Rusko  
21. století se může hrdě hlásit ke slovům připisovaným historiku 
Karamzinovi: Rusko má dva problémy – hlupáky a cesty.

Zajímavé je, že byl zdůrazněn význam digitální komunikace, 
kterou chce nyní Putin využít k překonání prostorové nerovno-
měrnosti Ruska. Dle Putina je „pro naši územně obrovskou zemi 
takové spojení talentů, kompetencí a myšlenek kolosálním zlo-
movým zdrojem.“ Měl tím na mysli digitální spojení prostřed-
nictvím internetu.

Bolavé sociální téma ruského zdravotnictví dostalo dostateč-
né místo, ale, obávám se, nedostatečné zdroje. Podle Putina 
totiž výdaje na zdravotnictví mají od současných 4 % HDP smě-
řovat k 5 %. Takové číslo je pořád podprůměrné ve srovnání se 
zeměmi OECD a především ve vztahu k reálnému stavu ruské 
společnosti, a to z dlouhodobého hlediska i z hlediska krátko-
dobého (obrovské škrty v posledních letech zde rozhodně nepo-
mohly).

Vojenská modernizace a její výsledky
Ke konci projevu se prezident nezapomněl věnovat otázce obra-
ny, která je samozřejmě spojená se zahraniční politikou a s bez-
pečností, či s vnímáním bezpečí (a hrozby). Obecně se jedna-
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lo nejen o přehled modernizace ruských ozbrojených sil, která  
v Rusku probíhala a která dostala prioritní zájem jako ona „sta-
bilní základna“ pro sociální rozvoj, který má přijít na řadu nyní. 
Putin také ospravedlňoval potřebu obnovení silné armády a kri-
tizoval Spojené státy a Západ za jejich přístup k Rusku a k do-
hodám s ním. Videa, která projev doplnila, plnila roli jakési vo-
jenské přehlídky. Putin zde představil nejnovější „hračky“ ruské 
armády v podobě celé řady strategických zbraňových systémů, 
které mají odradit jakéhokoliv agresora, jak znělo v projevu. „Ni-
komu nevyhrožujeme, ani se nechystáme někoho napadat, ne-
chceme nikomu nic vzít hrozíce mu přitom zbraněmi: my sami 
máme dost. Naopak považuji za nutné podtrhnout (a je to velmi 
důležité): rostoucí vojenská síla Ruska je spolehlivou garancí 
míru na naší planetě, protože tato síla uchovává a bude ucho-
vávat strategickou rovnováhu a balanc sil ve světě…“. Vzkaz je 
tu jasný: tento balanc a rovnováha byly ve vidění Ruska hlavním 
zdrojem stability světa po roce 1945. Což je jeden ze základních 
bodů ruské zahraniční politiky putinské éry.

Druhým vzkazem Západu byla Putinova věta o tom, že se „ne-
podařilo zadržet Rusko“, protože všechno, proti čemu Západ 
svými kroky vystupoval, se Rusku už podařilo rozvinout, navzdo-
ry sankcím. Zadržování je pojem, který Putin zmínil i v minu-
lých řečech jako popis současné politiky Západu vůči „z kolen 
vstávajícímu Rusku“. Jinak řečeno, Putin tu projevil opět velkou 
míru konzistence.

V souvislosti s vojenskou modernizací Putin znovu zopakoval, 
že vojenský technologický sektor Ruska má sloužit také k ob-
čanským účelům, což je něco, v čem Rusko (a před ním i SSSR) 
ve srovnání vždy zaostávalo. Snažil se propojit občanský a vo-
jenský sektor a vojenské inovace, ve kterých je Rusko špička.

Putinský chameleon verze 2018
Celkový pohled na projev, z něhož jsem vybrala část témat,  
v kontextu prozrazuje mnohé. Putinský diskurz se posunul od 
výrazného důrazu na konzervativní identitu k liberálněji pojaté 
modernizaci, což paradoxně vypadá jako ozvěna medvědevské-

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 126

ho intermezza. Nicméně ve zcela jiných podmínkách, které nyní 
diktuje odcizení se Západu a západní Evropě, reorientace na 
Čínu a snaha o ekonomickou soběstačnost země, kterou Rusko 
chápe jako otázku bezpečnostní (tj. suverenity), a která se vý-
razně projevila v oblasti zemědělství. Strukturou byla Putinova 
řeč rozdělena na část věnovanou sociální modernizaci, která 
fakticky přiznala značné nedostatky, a na část, která hodno-
tila a prezentovala výsledky vojenské modernizace posledních 
let. Z hlediska mocenských konstelací, v Rusku značně nepře-
hledných, hledal projev rovnováhu mezi liberálnějšími „civiliki“ 
(technokraty) a „siloviky“ (bezpečnostními složkami) nebo, lépe 
vyjádřeno, představoval jejich kremelskou syntézu verze 2018.

Hlavním tématem té první „volební“ části projevu byl člověk 
a společnost. Druhá část prozrazovala, že na řadu se dostává 
až za vojenskou modernizací, obranou. Taková prioritizace ne-
pochybně odráží dlouhé ruské tradice, vzorce myšlení i bezpro-
střední postimperiální trauma rozpadu SSSR a šokového propa-
du Ruska ekonomicky a sociálně.

Projev ukázal, že ruská věrchuška dokáže identifikovat pro-
blémy země, nebojí se je ani pojmenovat, ale to samo o sobě 
není zárukou toho, že je dokáže úspěšně vyřešit. Ovšem to lze 
nakonec tvrdit o všech volebních programech. Témata projevu 
rovněž ukázala na to, že Putin si zachoval jednu ze svých silných 
stránek – dobrou znalost nálad ve společnosti, ve které je dnes 
rostoucí poptávka po zlepšování sociální sféry, a schopnost na 
tyto nálady aspoň rétoricky reagovat. Škrcení investic ve sféře 
společnosti, pokles reálných příjmů obyvatelstva a nárůst chu-
doby přinášejí svoje plody, na které putinský chameleon uměl 
vždy reagovat nalezením nového konsensu. Možná ne systema-
ticky a dost efektivně, často spíš neceremoniálním látáním děr, 
ale vždy s vědomím, že zapomenout na ty dole je recept na 
další lidovou „smutu“, jejichž stín pronásleduje ruské elity jako 
Furie.

2. 3. 2018
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Komentář

Putinův Alexandr III., nebo 
Alexandrův Putin? Postsovětské 
Rusko hledá dějinnou 
kontinuitu

Při psaní knihy o Putinově politice a Rusku jsem si všim-
la jedné podobnosti mezi současnými náladami v ruské 
společnosti a dobou 80. a 90. let 19. století, kdy se tehdy 

imperiální Rusko posouvalo směrem k národnímu, a to včetně 
ruského nacionalismu a částečného odmítání zapadnické, pet-
rovské tradice.

Vladimir Putin 18. listopadu 2017 slavnostně odkryl v krym-
ském Livadijském paláci památník předposlednímu ruskému 
carovi Alexandrovi III., který Rusku vládnul v letech 1881 až 1894 
a byl jedním z představitelů tohoto domácího národního kon-
zervativismu. Odhalení pomníku konzervativnímu carovi přitom 
kontrastovalo s pozdější (prosincovou) tiskovou konferencí Pu-
tina, kde zcela chyběla konzervativní agenda „tradičních hod-
not“ (sic!).

Alexandr III. a ruský národní konzervativismus
Na Alexandrovi III. zaujme pro pozorného diváka hned první mo-
ment. Byl prvním z ruských imperátorů od roku 1721, který se 
vrátil k dlouhé bradě a nenosil moderní sestřih podle západní 
módy. Alexandr se vrátil k „ruskému“, mužickému plnovousu, 
který dlouho oddělovat Rusko mužické a Rusko evropeizované. 
U Alexandrova a potom u dvora jeho syna Mikuláše II. došlo  
k renesanci „Moskovie“ čili moskevského období Ruska před 
jeho pozápadněním za Petra Velikého. Slavný byl například 
kostýmní bál v roce 1903, na kterém na sebe dvořané oblékli 

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 128

kostýmy ze 17. století, včetně prvků, které v době Petra I. byly 
dokonce nevybíravě zakázány. Europeizované ruské elity, často 
s etnicky smíšeným původem, západním vzděláním i životním 
stylem, se takto znovu ponárodňovaly.

Jedním z hesel této doby bylo hledání „istinno“ (skuteč-
ně či opravdově) ruského v mnohonárodním Rusku, které od  
18. století vzhlíželo k západní Evropě a zároveň bylo říší, ve 
které žilo hned několik světových náboženství a desítky náro-
dů a národností. Onen pojem istinného lze chápat jako další 
verzi snahy okrajového Ruska nově definovat svoji svébytnost. 
Tj. najít domácí odpověď na to, kdo jsme a co je „naše“ cesta 
dějinami. Znamenalo to také flirtování s ruským nacionalis-
mem. Historici se neshodují v hodnocení rusifikační politiky 
právě Alexandra III. – tj. v tom, zda se jednalo o etnickou asimi-
laci, či o poruštění ve smyslu zavedení ruských politických in-
stitucí a centralizace dramaticky odlišné země. Nicméně, cen-
tralizační pokusy spadají právě do doby Alexandra III. a ukazují 
na vyčerpávání univerzalistické ideologie impéria Romanovců 
v samotném srdci říše. Nacionalismus byl a je pro mnohoná-
rodní Rusko, ať imperiální či dnes post-imperiální, jak svědčí 
historie, rizikem.

Ruský nacionalismus této doby byl konzervativní a reakč-
ní v tom smyslu, že odpovídal na překotné změny, zavedené 
reformní vládou Alexandra II. Liberální car svoje životní dílo 
politické, sociální a hospodářské modernizace Ruska nemohl 
dokončit. Padl za oběť teroristickému činu, který ruské elity 
šokoval a utvořil prostor pro konzervativní politiku jeho syna. 
Součástí této reakce byl návrat ke kořenům, ruská verze ná-
rodního obrození a také (paradoxně) demokratizující zlidovění 
postavy cara, odklon od modernistické a zapadnické tradice  
k ruskému („russkij“) carovi ve spojení s důrazem na samoděr-
žaví a odkládání politických reforem. Alexandr byl ale také prv-
ní, kdo se snažil o překlenutí dramatické hranice mezi starou 
Rusí (Русь) a novým Ruskem (Россия), kterou vytvořila svou 
podstatou násilná a kolonizující petrovská modernizace.
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Postsovětské Rusko hledá kontinuitu  
a odpovědi na staré otázky
Nový pomník Alexandrovi III. má tak mnoho společného s kon-
struováním historické kontinuity, když už není přímo otázkou 
toho, co známe jako „vymyšlené tradice“ díky práci historiků 
jako Eric Hobsbawm a Terence Ranger.  Je to snaha o vytvoření 
(a to prostřednictvím dnešního výkladu) kontinuity s minulos-
tí, pokus o další postsovětské ukotvení prostřednictvím dějin a 
jejich výkladu. Je to ukotvení současné, ve kterém jsou dějiny 
nově převyprávěny, přetvořeny dle potřeb moci a současnosti. 
Samotné postavení pomníku, jeho umělecká stylizace (v podo-
bě „ruského cara“), stejně jako jeho oficiální odhalení za účasti 
prezidentské gardy lze vidět jako novodobou formu „scénářů 
moci“, jak to nazval a výborně zmapoval americký historik Ri-
chard Wortman, který tématu věnoval dvojdílnou knihu.

Putinova interpretace alexandrovské epochy byla v jeho 
proslovu sama o sobě zajímavá. Mísily se v ní důrazy na mí-
rovou politiku (Alexandr III. byl už ve své době viděn jako car-
-„mírotvorce“) a glorifikace armády (na pomníku je slavný citát 
Alexandra III. opakovaně připomínaný Putinem „Rusko má jen 
dva spojence – armádu a námořnictvo.“) jako opěry Ruska i ak-
cent na hospodářskou modernizaci Ruska a na inovace (Transsi-
biřská magistrála). Putin mluvil o tom, že mír byl postaven na 
tvrdých postojích cara a na jeho otevřeném prosazování národ-
ních zájmů Ruska. Vyzdvihl alexadrovskou modernizaci armády 
a námořnictva. Mluvil o tom, že doba Alexandra III. byla spoje-
ná s epochou národního obrození ruské (russkoj) kultury a při-
pomenul význam tradice, svébytnosti, suverenity a kořenů pro 
směřování k budoucnosti. Zároveň byl opatrný ohledně národ-
ního tónu, když mluvil o „lidech všech hodností a stavů“, kte-
ří sloužili čestně Rusku (Россия) a také poněkud optimistický  
v hodnocení pracovního zákonodárství za Alexandra III. (i když 
tak signalizoval citlivost k – řekněme – společenskému smíru).

Dost možná, že Putin mluvil sám o sobě v rámci svého vlast-
ního „vymýšlení tradicí“ a scénářů moci, jak pak uštěpačně ko-
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mentovali někteří v Rusku. V některých ruských novinách se také 
objevily závažnější komentáře, které upozorňovaly podle mého 
názoru správně na to, že alexandrovská epocha přivedla Rusko 
na cestu, která skončila revolucí v roce 1917. Míněno, že právě 
tato doba zasela revoluční setbu díky základní nerovnováze mezi 
spojitými nádobami společenské a politické změny a ekonomické 
modernizace, jejíž hlavním motorem byla velmocenská soutěž.

Sto let po velké revoluci stojí Rusko před soudobou verzí to-
hoto „věčného“ dilematu. Jeho podstata je podobná – snaha  
o to udržet krok se světem (velmocenský faktor), a přitom se pří-
liš nezměnit doma v tom dobrém smyslu (faktor svébytnosti) a  
v tom špatném smyslu (faktor mobilizace na úkor společnosti)  
v dnešních podmínkách. Pro současnou ruskou společnost je tak 
zřejmě zásadní to, zda Vladimir Putin (pokud se stane znovu pre-
zidentem) na alexandrovskou epochu naváže symbolicky, nebo i 
jinak. Poučení z dějin jsou totiž často důležitější než jejich rituální 
připomínání. To první často bolí. To druhé často  jen“umrtvuje“.

29. 12. 2017
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Komentář

Jak Rusko čeká na změny? Pár 
překvapení z jednoho výzkumu

Poslední tisková konference Vladimira Putina byla už před-
volební a jen úsporně naznačila některé obrysy kampaně 
a politické priority. Zatímco se zahraniční novináři divili 

například tomu, že Putin podle nich „rezignoval“ na „boj s ko-
rupcí“, celková agenda, kterou konference obsahovala, neby-
la překvapivá. Vladimir Putin na rozdíl od oněch zahraničních 
novinářů asi čte, a to zřejmě velmi pozorně, výzkumy veřejné-
ho mínění. Ne nadarmo se mluví někdy o dnešním Rusko jako  
o „ratingokracii“.

Nedávno byl zveřejněn jeden velký a podstatný výzkum veřej-
ného mínění Levada Centra, které je obvyklé vnímáno jako spo-
lehlivý (dokonce opoziční) zdroj informací o náladách v ruské 
společnosti. Zveřejnila ho americká nadace Carnegie, respekti-
ve její moskevská kancelář, a pod studii jsou podepsáni novinář 
Andrej Kolesnikov a sociolog Denis Volkov.

Studie je rozsáhlá a čítá skoro 50 stran textu. Výzkum probí-
hal během srpna 2017 a zaměřil se na otázku reforem a očeká-
vání v ruské společnosti. Metodologicky se jednalo o kombinaci 
dotazníkové formy s rozhovory v rámci „focus group“ v Moskvě 
a po celém Rusku. A výsledky obsahovaly několik překvapení.

Poptávka po „nějakých“ změnách je velká
Celkem 83 % dotázaných si přeje změny nějakého typu. Tedy,  
v ruské společnosti se zdá být silná poptávka po „nějaké“ změ-
ně. Jen 11 % je proti změně a nechalo by věci tak, jak jsou nyní. 
Z těch, kteří podporují změnu, je 42 % dotázaných pro radikální 
změny a 41 % pro postupné, graduální změny.

Pro radikální změny je skupina lidí nad 55 let věku, většinou 
se středoškolským vzděláním, a ne v moc dobré sociální situaci 
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(„sotva jim stačí na jídlo“), obyvatelé ruských měst pod 100 tisíc 
obyvatel. Jsou to lidé, kteří „chtějí žít lépe“, ale dnes se za „ví-
těze“ posledních více než dvou desetiletí ruského vývoje nedají 
považovat.

Druhá, menší skupina je skupina lidí, které jde označit za li-
berály a demokraty, kteří si přejí na prvním místě politickou 
změnu. Přičemž pojmy liberál a demokrat nejsou jen sebedefi-
nicí (definují se tak i lidé, kteří například volí Žirinovského Libe-
rálně-demokratickou stranu), ale autoři ji použili jako odlišovací 
kategorii, jako zastánce politické liberalizace. Studie také kon-
statuje, že tak nelze označit většinu obyvatel Ruska.

Výzkum ovšem ukázal následující: přes poptávku po refor-
mách, není jasné, jakou by tyto změny měly mít konkrétní po-
dobu (co konkrétně dělat). Hlavní přáním je prostě mít se „mít 
se lépe“ ve smyslu ekonomickém a sociálním.

Na straně gradualistů, kteří jsou pro postupné změny, jsou 
zastánci Vladimira Putina, lépe etablované sociální skupiny 
obyvatelstva či lidé, „kteří mají co ztratit“ ve smyslu sociálně-
-ekonomickém a také z velké části obyvatelé hlavního města 
Moskvy.

V případě Moskvanů autory překvapila míra zájmu o reformy, 
které by fakticky posílily úlohu státu, regulace cen nebo by zna-
menaly zlepšení a zvýšení sociálních podpor od státu atp.

V případě mládeže a jejího vztahu k reformám platí dle výzku-
mu, že mládež je pro postupné reformy spíše než pro radikální 
kroky. Do 25 let věku si mládež přeje radikální reformy jenom  
z 25 %. Celkově je to sociální skupina, kde mají reformy vůbec 
nejnižší podporu. Skoro 50 % mládeže do 25 let si myslí, že 
věci jdou, jak mají jít a změny jsou potřeba jen v menší míře.  
V této skupině je podpora prezidenta i vlády, mladí jsou naladě-
ni optimisticky a mají pozitivní představu o budoucnosti. Situa-
ce se mění při přechodu do produktivního věku od 25 do 39 let, 
kde už jde o mladé lidi s rodinou a s pracovními povinnostmi. 
Poptávka pro změně se tu zvyšuje.

Ne všechna mládež je loajální, což ukázala popularita Alexeje 
Navalného a protestní aktivita letos na jaře. Výzkum ale ukázal, 
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že se jedná o menšinu mládeže a že se tu bijí obecné představy 
či očekávání o rebelské mládeži jako hybateli změny (38 %) se 
skutečnou realitou konzumistické a konvenční mládeži (něco, 
co známe také z Česka). Autoři to vysvětlují tím, že se jedná 
o putinské děti, které nikdy nic jiného než Vladimira Putina  
v čele země nebo vlády nezažily a cokoliv jiného je mimo jejich 
politickou imaginaci. Ovšem, to bude jen jeden faktor, pokud si 
uděláme například srovnání s českou mládeží a její nedávnou 
podporou například TOP 09 (stranou zdůrazňující už ve jméně 
pojem „tradic“).

Smysl reforem? Mít se lépe
Kde jsou oblasti změny, tj. které věci Rusové podle tohoto vý-
zkumu chtějí nebo by se měli změnit či zlepšit. Odpovědi jsou 
zase v něčem překvapivé.

Zvýšení životní úrovně si představuje 25 % dotázaných, sociál-
ní garance a spravedlnost 17 %, rozvoj zemědělství 9 %, hospo-
dářský rozvoj 9 %, rozvoj průmyslu 8 %, boj s korupcí 7 % (není 
divu, že na něj Putin komunikačně „rezignoval“), zvýšení kvality 
života 7 %, vznik nových pracovních míst 7 %, zlepšení kvality 
zdravotní péče 4 %, zvýšení kvality vzdělávání 4 % a Rusko jako 
velmoc 3 %.

Shrnuto, hlavní masové představy o změnách se točí kolem 
sociální a ekonomické – tj. domácí agendy. Zato jenom 3 % 
dotázaných zajímá agenda Rusko v roli velmoci. Výzkum uka-
zuje na poptávku po tom měnit podmínky doma a na uspokoje-
ní poptávky po velmocenské velikosti. O tom svědčí nejnovější 
výzkum Levada Centra, podle kterého si 72 % Rusů myslí, že 
Rusko je velmoc.

Dalším překvapivým poznatkem výzkumu je skutečnost, že i 
společenské skupiny, které se mají dobře a jsou etablované, 
považují stát za hlavního garanta sociální agendy a regulátora. 
Moskvané ze střední třídy, zcestovalí a zaopatření finančně vní-
mají jako negativní, že se stát nestará o svoje občany.
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Vzorem jsou bohaté petrostáty z Perského zálivu
Ještě překvapivější je, že přitom jako vzory pro péči o občany 
respondenti zmiňují monarchie Perského zálivu (a víc okrajo-
vě také Norsko). Je tu vnímání, že bohaté petrostáty v Zálivu 
představují spravedlivé přerozdělení příjmů z prodeje ropy. Je 
tu patrný důraz na spravedlivější přerozdělení nerostné renty a 
na druhu stranu zřejmý nezájem o politický režim nebo systém 
(tyto monarchie nejsou demokratické). Tyto názory nejsou při-
tom cizí ruské střední třídě (která by podle teoretických přístu-
pů měla požadovat politickou liberalizaci).

Výzkum pak odhalil i masové představy o prioritách státní 
politiky – to znamená, že se ptal na to, kde jsou oblasti, které 
potřebují prioritně konkrétní změnu?  Tady se ukazuje znovu, že 
sociální a ekonomická agenda je na prvním místě.

Zvýšení kvality zdravotních služeb vnímá 50 % dotázaných jako 
prioritu, dále je to snížení inflace 49 %, zvýšení kvality vzdělává-
ní 31 %, rozvoj zemědělství 29 %, reforma komunálních služeb 
(zvýšení tarifů za zlepšení služeb) 27 %, zvýšení bojeschopnosti 
armády 20 %, zlepšení kvality státní služby, odpovědnost činov-
níků občanům 16 %.

Menší podporu potom dostaly priority jako jsou podpora ma-
lého a středního byznysu a zlepšení vztahů se Západem (13 % 
obojí), penzijní reforma 11 %, zajištění svobodných a čestných vo-
leb 8 %, omezení vlivu siloviků 5 %, omezení státního regulování 
hospodářství 4 % a rozšíření demokratických práv a svobod 3 %.

Shrnuto, prioritou není v masových představách politická li-
beralizace, ale sociální garance a kvalita života v jeho různých 
aspektech (zdraví, vzdělávání), zlepšení práce státu, zlepšení 
komunálních služeb a snížení inflace. Armáda má stále podpo-
ru, ale nejedná se o naprostou prioritu.

Udělejme si tu malou odbočku a všimněme si, že Vladimir Pu-
tin na tiskové konferenci zmínil následující body pro svůj poli-
tický program: rozvoj infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávání, 
moderní technologie a zvýšení produktivity práce. A nakonec 
zvýšení příjmů ruských občanů. Celkem tři z těchto bodů se 
sházejí se shora zmíněným. Otázka zlepšení infrastruktury má 

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 135

přitom sociální rozměr a také souvisí s rolí státu. Jednalo se  
o úplnou náhodu?

Putin a reformy
O dobré znalosti svých „pappenheimských“ vypovídají také jiné 
Putinovy výroky a návrhy. Například to, jak se snažil během tis-
kové konference manévrovat kolem ostře nepopulárního zvýše-
ní důchodového věku. Není divu, když Levada ukázalo ve stej-
ném výzkumu, že 75 % dotázaných není připraveno na zvýšení 
penzijního věku. Dalším příkladem je prezidentský návrh na no-
vou demografickou politiku, včetně posílení finančních příspěv-
ků rodinám s dětmi. Nebo Putinův návrh na odpuštění daňových 
dluhů v hodnotě asi 41 miliardy rublů.

Nakonec, je tu ještě jedno překvapení, které tento průzkum 
přinesl. Největší počet dotázaných vidí jako nástroj k prosazení 
reforem – volby. Je to 43 % dotázaných, zatímco 21 % vidí jako 
další nástroj petice a dopisy a 20 % stížnosti k vládě. To je jistě 
velmi tradiční nábor nástrojů. Jen 8 % chápe jako nástroj refo-
rem protesty. Otazník tu vzniká tedy o legitimitě voleb z pohle-
du masového vnímání (jak jsem už uvedla, 8 % si přeje změnu  
v podobě čestných voleb, viz výše).

Poměrně nejasné jsou také představy o tom, kdo by měl být 
reformátorem. Největší podporu má Vladimir Putin (25 %), ale 
toto číslo je třeba vidět ve vztahu k tomu, že 61 % dotázaných 
nemá o reformátorovi konkrétní představu (31 % si myslí, že 
nikdo takový není a 30 % neví).

Pokud budeme brát výzkum jako velmi neúplnou sondu do 
nálad a masových představ dnešní ruské společnosti, dojdeme 
k závěru, že zde není silná poptávka po politické liberalizaci, 
ale spíše důraz na paternalismus, na stát, který je vnímán jako 
garant sociálních práv (materiálních) i hybatel případné změ-
ny s důrazem na sociálně-ekonomické problémy a jejich řešení. 
Pokud si ho srovnáme s posledními výroky a návrhy prezidenta 
jsou tu vidět jasné spojné body.

Vladimir Putin patří mezi pragmatické politiky, kteří jdou jen 
výjimečně proti proudu. Zato dobře cítí jak a kde s proudem jít. 
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Aspoň částečně tak platí, že volební program na prezidentské 
volby v březnu 2018 „píší“ podobné výzkumy – i když je dělají 
„zahraniční agenti“ (Levada centrum je na seznamu tzv. zahra-
ničních agentů) a „opoziční“ novináři jako je Andrej Kolesnikov, 
který – jistě náhodou – zadal na velké tiskové konferenci Pu-
tinovi klíčový dotaz – jakým způsobem bude Putin kandidovat 
(jako nezávislý, nebo stranický kandidát) na úřad prezidenta…

22. 12. 2017
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Putin a revoluce. Jak by Kreml 
měl slavit Říjen?

Vlastně mi není moc jasné, proč se všude možně dočítám 
o tom, jak je tak nějak divné (či dokonce skrytě špatné?), 
že Kreml neslaví 100. výročí bolševické revoluce.

Ještě méně jasné je mi, proč ho za to kritizují novináři, kteří 
jsou dnes pevnou součástí našeho establishmentu a zcela oči-
vidně za žádnou revoluční změnu neplédují. Součástí revoluce  
v Rusku byl populistický konflikt establishment versus lid. Dnes 
mediální establishment na Západě, jinak tak citlivý na proje-
vy populismu, skoro „kárá“ ruský establishment, že si oficiálně 
nepřipomíná bolševickou revoluci. Ta smetla, a to vskutku ra-
dikálně, hlavní pilíře ruského establishmentu silou, nad kterou 
zůstává rozum stát.

Odhlédněme od toho, že politologicky je Putin liberální kon-
zervativec ruské tradice, který udržuje svoji popularitu schop-
ností mít ambivalentní postoje k polarizujícím tématům v ruské 
společnosti i v elitě. Jak by si měl současný kremelský establis-
hment asi revoluci připomínat?

Sovětský svaz, který revoluce utvořila, neexistuje. Dnešní Rus-
ko představuje znovu příklad periferní kapitalistické země, kde se 
mezi sebou bije státní kapitalismus a ideologie neoliberalismu. 
Jako jiné režimy ve střední a východní Evropě je to de facto restau-
rační režim (restauruje/obnovuje tržní systém). Poslední krize, kte-
rá zase jen potvrdila, že Rusko není imunní vůči vývoji v globálním 
hospodářství, je sotva z obzorů a spíš stále doznívá. Socialistická 
alternativa nemá silnější zastoupení v ruské politice (když odhléd-
neme od establishmentových komunistů) a ve společnosti. V po-
sledních letech navíc posílily konzervativní tendence jako reakce 
na krizi a už jelcinské Rusko se pro kontinuitu obracelo mnohem 
víc do doby carského Ruska před rokem 1917. Nic z toho nepřipo-
míná francouzskou situaci v rámci republikánské kontinuity, která 
oslavy dobytí Bastily staví do centra dnešní národní paměti.
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Jistě. Podle mnohých by Putinovo Rusko mělo připomínat ni-
koliv revoluci samu, ale právě oběti komunismu, mělo by jed-
noznačně zavrhnout Stalina a přijmout liberální kritiku svých 
dějin posledního století. Nemělo by si autonomně vybírat (jak 
to dělají všichni) ze svých dějin, to, co mu dnes dává (mocen-
sky) smysl, ale činit tak podle nějakého mustru očekávání zven-
čí. Rusko to objektivně nečiní, a tak je vlastně jen alter egem 
komunismu a stalinismu, „vše při starém“. Další analýzu nepo-
třebujeme a proboha hlavně se nezdržujme nějakými souběžně 
existujícími protiklady a matoucími nuancemi…

Vladimir Putin sice 30. října 2017 slavnostně odhalil Zeď smut-
ku, která uctívá oběti politických represí v sovětském Rusku, 
ale to samo o sobě nic moc neznamená, protože to nezapadá 
do konvenčního rozumu. Jeho slova o tom, že „Tuto strašnou 
minulost není možné vyškrtnout z národní paměti, a tím spíš 
není možné nijak ospravedlnit tak zvaným blahem lidu.“, se 
nemusejí brát nijak vážně. Zato si pořád dokola opakujme, že 
tentýž Putin řekl, že „Rozpad SSSR byl největší geopolitickou 
katastrofou 20. století“. Jedno se nám hodí do krámu jako dů-
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kaz putinského imperialismu, druhé smysl až tak nedává, takže 
to nic tak zvláštního nesděluje. Stejně tak nikoho nedojme, že 
ve vládní koncepci státní politiky pro uctění památky obětí poli-
tických represí z roku 2015 se píše doslovně, že rok 2017 připadá 
sto let od říjnové revoluce a 80 let od Velkého teroru a že tak 
zmíněný památník byl postavený v jejím rámci.

Vůbec to neznamená, že v Rusku nejsou i na oficiální úrovni 
protiřečící si vztahy k Josifu Stalinovi, který je nahlížen pris-
matem vítězství ve druhé světové válce a oficiální kontinuitou 
mezi sovětský vojenskou tradicí a dneškem. A tedy tím, že se 
Rusko k sovětskému vítězství ve válce oficiálně hlásí a že to 
vyhovuje celkovému profilu režimu. Ani to neznamená, že si au-
torka těchto řádků nevšimla, že Putin mluví velmi neadresně  
o „politických represích“, bez zmínky právě Stalina, který byl 
jejich autorem. V Rusku jsou tolerováni lidé, kteří si Stalina 
idealizují a obdivují ho navzdory jeho zločinům. Jenže oficiál-
ní politika je mnohem nuancovanější a ambivalentnější, i když 
není zcela jistě liberální. Běžní Rusové sice denně platí pětise-
trublovou bankovkou s obrázkem a upomínkou Solovek, prvního 
sovětského GULAGu, ale jinak je vzpomínání na minulost (vy-
rovnání se s ní) či revoluci zas tak nezajímá. Spíš je zajímá kolik 
těch pětistovek v peněžence mají. Historik Alexander Etkind při 
srovnání Německa a Ruska napsal docela přesně, že „V Rus-
ku byli potomkové stalinského režimu u moci několik generací 
déle než v Německu. Dá se tedy předpokládat, že následující ge-
nerace mohou zažívat historické trauma značně delší dobu, po-
tlačujíce jeho příčiny a odmítajíce jeho symptomy.“ Rusko prostě 
není Německo a stejným modelem si neprošlo (navíc je otázka, 
zda ten německý je tak úspěšný, jak se někdy tváříme či jak moc 
úspěšně jsme se my sami vyrovnali s našimi dějinami).

Kreml se revoluce jistě bojí. Chápe ji jako smutu, dobu temna. 
Ale který establishment se revoluce neobává? Vždyť ta končí 
tím, že právě on je zbaven moci. Všude na světě…

9. 11. 2017
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Matylda otestovala hranice 
putinského konzervativismu

Nové historické drama Matylda vzbudilo v dnešním Rusku 
velké emoce a čekání na film přerostlo v kulturně kono-
tovaný konflikt uvnitř konzervativního establishmentu 

dnešního Ruska s veřejným a násilným přesahem. Někteří ko-
lem tématu skloňují, poněkud přehnaně, zlověstné ruské slo-
vo – rozkol. Další komentátoři upozorňují na to, že negativní 
kampaň je také reklama. A konečně, někteří také upozorňují na 
to, že téma umožňuje zdůraznit „liberální“ spin v rámci už pro-
bíhající (neoficiálně) prezidentské kampaně…

Ruský režisér Alexej Učitěl připravil přinejmenším vizuálně 
zajímavou podívanou novým filmem Matylda, který vypráví  
o milostném vztahu ruského cesareviče Mikuláše Alexandrovi-
če (budoucí Mikuláš II.) s prominentní primabalerínou polské-
ho původu Matyldou Krzesińskou. Dodejme, že téma filmu staví 
na historické realitě, i když nepochybně s uměleckou licencí. 
Nicméně problémem filmu není jeho umělecká stránka. Ostat-
ně film většina zainteresovaných ještě vůbec neviděla. Je to 
skutečnost, že vypráví příběh předmanželského poměru budou-
cího cara s balerínou. Navíc, aspoň podle náznaků z trailerů, 
naznačuje, že se jednalo „o něco víc“ než jenom prostou aféru. 
Kritiky prý nejvíce nadzvedly „erotické scény“, které film obsa-
huje. Má se jednat o „protiruskou a protináboženskou provokaci 
ve sféře kultury“, tvrdili kritici kupříkladu.

Poslední ruský car Mikuláš II. a jeho rodina byli ruskou pra-
voslavnou církví prohlášeni za svaté mučedníky a právě tento 
status dává konzervativním proudům do ruky argument proti 
filmu. Ten má podle nich urážet pocity věřících a urážet pa-
mátku mučednického cara. Dodejme hned, že takový argument 
by v podstatě znemožnil běžnou historickou práci a hodnocení 
Mikuláše II. Věřící by mohlo případně urazit hodnocení, že jako 
panovník Mikuláš v celé řadě věcí selhal či kritické posuzová-

2. DOMÁCÍ POLITIKA A SPOLEČNOST



Veronika Sušová-Salminen: RUSKÁ MOZAIKA 141

ní role a odpovědnosti během války nebo v době demonstrací 
v roce 1905. Stejně autonomně jako historie by mělo být vní-
máno také umění. Jinak řečeno, kauza se nepochybně dotýká 
hranic sekularismu (který je dán v Rusku ústavou), přijatelnosti 
forem současného „vlasteneckého“ aktivismu a rovněž otázky 
přípustnosti cenzury a ruské kulturní politiky.

Molotovy za Matyldu
Celá situace kolem filmu se v posledních týdnech zostřovala  
s tím, jak se přibližuje jeho oficiální premiéra. Došlo dokonce 
na násilí, které znervóznilo některé sítě kin dokonce tak, že film 
odmítly promítat – s argumentem, že nemohou zaručit bezpeč-
nost diváků. Tím šly na ruku kritikům a aktivistům, kteří přesně 
toto požadovali: zákaz promítání. V rámci horké fáze kampaně 
se někdo pokusil zaútočit na Učitělovo studium v Petrohradu 
prostřednictvím Molotovova koktejlu a později zaútočil také na 
kino a také na Učitělova advokáta. Jeho auto bylo podpáleno  
s výmluvným „inkvizičním“ vzkazem „Za Matyldu gorejet“.  „Akti-
visté“ typu organizace „Křesťanského státu – Svaté Rusi“ (s dal-
ším výmluvným názvem) vyhrožovali dalšími útoky v případě, že 
se film bude promítat.  V Petrohradě byl také uspořádán velký 
křížový pochod, který proti Matyldě protestoval. V jeho první 
řadě kráčel ultrakonzervativní poslanec Vitalij Milonov, který je 
znám svým aktivismem proti právům homosexuálů.

Další výraznou postavou celé kampaně proti Matyldě je ob-
divovatelka cara Mikuláše II. Natalja Poklonskaja, novopečená 
poslankyně Jednotného Ruska v Dumě za Krym. Právě ona pů-
sobila jako prokurátor Krymu v době jeho připojení k Rusku, 
čímž si vysloužila první zářezy i zájem kremelské politicko-
-technologické mašinérie (myšleno píárově). Jenže Poklonska-
ja podle všeho právě v případě Matyldy jaksi vypadla z role a 
zaujala postoj soukromé války proti filmu. Kolem jejího jména 
se potom vyrojily aktivistické skupiny (jako Křesťanský stát)  
s ultrakonzervativními názory, kterým téma filmu vadí.

Zajímavá je skutečnost, že konflikt kolem Matyldy se vedl ni-
koliv na linii konzervativci versus opoziční liberálové, ale de 
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facto uvnitř konzervativního establishmentu a v rámci dnešních 
opor režimu (pravoslaví). K tomu si přidejme, že zásadou čís-
lo jedna „putinismu“ bylo opatrné moderování konfliktů uvnitř 
elity a celospolečensky stabilita, viděná konzervativně ale ob-
sahově stavěná centristicky (v ruském pojmosloví „liberální 
konzervativismus“) – jako protisíla vůči „revoluci“, smutě, roz-
kolu a také přílišnému radikalismu. Rusko vyčerpalo svoje limity 
společenských kataklysmat, tvrdil Putin v roce 2000 a bylo to 
něco na co společnost jako celek reagovala – dost pochopitelně 
vzhledem ke zkušenosti počátku 90. let – pozitivně.

Třetí prezidentství a konzervativní vlna
Kritici budou vidět zlom v třetím prezidentství Putina, které se 
více opřelo o konzervativní proudy dnešního Ruska. Liberálo-
vé to můžou odsuzovat, nic to nemění na tom, že právě tento 
postoj funkčně odpovídal potřebám režimu – jak jeho sociální-
mu zázemí, tak modernizační krizi, kterou umocnila Velká re-
cese a propad image Západu jako vzoru. Události na Ukrajině 
tento postoj ale ještě umocnily, „evropská“ Ukrajina je – ať to 
zesměšňujeme nebo odmítáme – rána do srdce ruské identity, 
jak se historicky utvářela. Racionalizování tu nepomůže, je to 
proces, který je pro Rusko bolestivý, srovnatelný se svéráznou 
identitární panikou a kterým si musí projít (a nikdo to za něj 
neudělá).

V domácím ruském kontextu byla konzervativní vlna součást 
strategie, jak posílit stabilitu režimu bez velkých ústupků smě-
rem k liberalizaci a v kontextu hospodářské krize, která měla 
svoje vnitřní ale také vnější příčiny. Protože Putinův režim není 
diktatura musel volit náhražkovou strategii za dosavadní spole-
čenskou smlouvu, která přerozdělovala příjmy z prodeje nerost-
ného bohatství. Tyto příjmy na čas nahradila potrava pro duši  
v podobě řízeného konzervativismu a staronového vymezení Zá-
padu, viděného nyní jako cizí. Na tuto hru Západ rád přistoupil, 
protože také jemu umožňuje externalizovat vnitřní problémy a 
reputační dopady Velké recese. Pro ty, kdo podobné propojení 
vnitřních a vnějších problémů vidí jako specificky ruské, je tře-
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ba připomenout situaci v USA před a po událostech 9/11 a spin 
války proti teroru.

Medinskij versus Poklonskaja
Klíčové postavy v ruské politice se k celé kauze Matyldy dlouho 
stavěly neurčitě. Vladimir Putin se k věci vyjádřil jen jednou, 
když odmítl cenzuru filmu, tj. zákaz jeho promítání, které po-
žadují odpůrci. V této linii pokračovali i další. Předseda Dumy 
Vjačeslav Volodin také odmítl zákaz filmu ale otevřeně proti Na-
talji Poklonské nevystoupil. Nejprekérnější postavení měl Vla-
dimir Medinskij, ministr kultury a konzervativní historik. Jeho 
ministerstvo totiž filmu poskytlo část velkorysého financování a 
kampaň proti filmu se tak stala také kampaní proti kulturní po-
litice Ruska. Medinskij musel dokonce zdůraznit, že on sám jako 
konzervativec na filmu nic špatného neshledal. V této situaci 
nakonec adresně kritizoval právě Poklonskou, za to, že kampaní 
zpochybňuje státní kulturní politiku.

Proti kampani se postavil také režisér Nikita Michalkov, který 
označil rozhodnutí dvou ruských sítí kin film „z bezpečnostních 
důvodů“ nepromítat, za ránu nožem do zad. Velmi ambivalent-
ně se ke kauze stavěla i samotná Ruská pravoslavná církev. Je-
den z jejích vlivných představitelů metropolita Ilarion odmítl 
zákaz promítání filmu, což viděl jako návrat do sovětské doby, 
a přirovnal celou kauzu k Charlie Hedbo a výběru mezi tím, co 
Hedbo reprezentuje a násilným terorismem (odkazoval k násilí, 
které film už vyvolal). Čili panovala shoda na tom, že cenzura 
filmu se státní podporou není přípustná. Nicméně už méně jas-
né bylo, jak se postavit ultrakonzervativnímu radikalismu v hol-
portu s politickým násilím, který kampaň doprovázel. Přičemž 
jeho ignorování by se Rusku mohlo lehce vymstít, tak zněla řada 
varovných hlasů v ruských médiích, které kauzu komentovaly a 
varovaly před pokračující „ukrajinizací“ ruské politiky s jas-
ným požadavkem, aby stát zasáhl a postaral se o bezpečnost 
občanů.
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Zásah státu
Ministr kultury Vladimir Medinskij byl první, kdo se veřejně 
obrátil na policejní orgány s tím, aby zaručily filmu bezpeč-
nost. Následně se během tohoto týdne zpožděním objevily 
informace, že lídr „Křesťanského státu“ Alexander Kalinin byl 
dvakrát předvolán na policii. Zatčení měli být během středy a 
čtvrtka i další dva (a pak třetí) muži konkrétně podezřelí ze 
žhářských útoků. Následně se objevily ve čtvrtek zprávy, že se  
k žhářství přiznali. Pikantně se k policejnímu předvolání Kali-
nina přihlásila poslankyně Natalja Poklonskaja, která zřejmě 
pochopila nebo jí bylo naznačeno, že co je moc je příliš.

Ruský stát tedy nakonec do celé kauzy zasáhl po 8 měsících 
a v neprospěch ultrakonzervativních proudů, které před tím to-
leroval nebo přímo využíval k politicko-technologickým účelům. 
Není to až tak překvapivé: před časem něco podobného potkalo 
Alexandra Dugina s jeho pověstnou větou, že jako univerzitní 
profesor navrhuje Ukrajince „zabíjet, zabíjet a zabíjet“. Odpově-
dí byl vyhazov. I radikální ruští nacionalisté v minulosti dostali 
několikaleté rozsudky za politický extrémismus.

Matylda otestovala hranice současného konzervativismu Pu-
tinova Ruska. Fakt, že oficiálně byla odmítnuta cenzura a stát 
zasáhl proti politickému extrémismu a násilí, je dobré znamení. 
To ale nemění nic na tom, že podobné útoky kolem polarizují-
cích témat nebo ve vztahu k těm s odlišným názorem se mno-
ží. V roce výročí revoluce roku 1917 je to přinejmenším důvod  
k zamyšlení…

22. 9. 2017
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Být velmocí. Jak a proč Rusko 
reguluje „zahraniční agenty“?

Široce mediálně kritizovaný ruský zákon o „zahraničních 
agentech“ je nutné jako všechno vidět v kontextu. Platí 
to i přes to, že jeho vznik je bezesporu spojený se sna-

hou současné ruské vlády regulovat sféru občanské společ-
nosti a také oblast lobbingu. V tom druhém případě se jedná  
o nepochybně legitimní zájem, který je aktuálním problémem i  
v řadě relativně fungujících západních demokracií. Otázka regu-
lace občanské společnosti jako protiváhy moci státu je naopak 
vždy poměrně kontroverzní téma, ale i tak je nutné ho vidět i 
jako téma provázané. Vždy jde o otázku míry vlivu lobbingu ve 
strukturách občanské společnosti, což je téma na samostatný 
článek, takže se tu omezuji jen na konstatování.

Nevládní organizace zažívaly v Rusku první rozkvět v 90. le-
tech, přičemž se dělily do zhruba dvou skupin: první byly orga-
nizace závislé na západních donorech, kteří financování ruských 
organizací spojovali s prosazováním a přijímáním transnacio-
nálních hodnot a norem či přímo s konkrétními zájmy dár-
ců. Tyto organizace měly zdroje a řídili je profesionálové, ale  
v ruském prostředí často reprezentovaly nadnárodní agendu, 
nikoliv domácí zájmy formulované zdola. Naopak organizace 
bez transnacionální agendy byly sice místně integrované, ale 
chyběly jim dostatečné finanční zdroje. Situace se začala měnit 
po roce 2000, kdy západní peníze začínaly postupně ubývat a 
více peněz do nevládních aktivit začali dávat domácí dárci. Ať 
tak či onak, důvěra ruské společnosti v neziskové organizace 
jakéhokoliv typu zůstávala relativně dost nízká.

Jinak řečeno, sektor občanské společnosti a nevládních ne-
ziskových organizací v Rusku (a nejen tam) odrážel transfor-
mační dynamiku 90. let. Bohužel i se všemi negativy, která  
v ruském případě hrála nepřehlédnutelnou a do značné míry 
formativní roli. Jedním z důsledků transformace v 90. letech 
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ostatně je ústavní systém se silným prezidentem (exekutivou) 
a oslabeným parlamentem (legislativou), který ruskou politiku 
charakterizuje do dnešních dnů.

V oblasti regulace nevládních organizací jde ale i o obecněj-
ší kontext. Na začátku 21. století se řada vlád začala zaměřovat 
na větší regulaci činnosti nevládních organizací. Jen mezi roky 
2004 až 2010 došlo k právním úpravám v asi 50 zemí světa. 
Ruský případ tedy zapadá do globálnějšího vývoje, který pokra-
čoval i po roce 2010. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu i 
další rozměr problému, kterým je otázka globální integrace a 
národní identity. Jinak řečeno, souvisí s hledáním a definová-
ním místa Ruska ve světě a se vztahem ke globalizaci, která 
přinesla vzájemnou závislost, propojenost a propustnost hranic 
(a společenství).

Zákon o zahraničních agentech z roku 2012 je v podstatě 
doplněním, novelizací již existující legislativy, která pochází  
z 90. let a následně z roku 2006. 90. léta byla doba, kdy ak-
tivita některých nevládních organizací byla spojena s právním  
(i obecnějším) chaosem, který v Rusku tehdy vládl. Jejich čin-
nost neodpovídala liteře zákona, někdy se dokonce jednalo  
o aktivity vyloženě kriminální (podvody nebo korupce), a využí-
vala celkového právního nepořádku v zemi. V chaosu devadesá-
tek se prostě i z neziskové činnosti mohla stát činnost zisková… 
Novelizace v roce 2006 byla zaměřena na právní regulaci ne-
ziskových organizací, kterou lze chápat jako součást putinské-
ho směřování ke stabilizaci společnosti. Nový zákon (2012) pak 
ukládá organizacím (se zahraničními finančními zdroji) povin-
nost zapsat se na seznam zahraničních agentů vedený minis-
terstvem spravedlnosti a státu dává větší dohledové pravomoci 
především nad finančním aspektem jejich činnosti.

Federální zákon z roku 2012 tedy znamenal posun od stabi-
lizace ke konsolidaci. V bezprostředním kontextu nelze nezmí-
nit protestní hnutí v ruských městech během zimy 2011, které 
se postavilo proti nové kandidatuře Vladimira Putina na prezi-
denta země. Zákon definuje politicky aktivní neziskové organi-
zace, které dostávají financování ze zahraničí, jako „zahraniční 
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agenty“ (agent v tomto případě znamená jednatel, činitel), což 
s sebou podle kritiků nese negativní konotace a slouží jako de-
legitimizační (stigmatizační) nálepka. „Agent“ evokuje „špióna“ 
z doby studené války, tedy někoho, kdo slouží cizím zájmům.  
Znamená to tím pádem zhoršení podmínek pro aktivity těchto 
neziskovek, které mimo jiné využívá zkušenosti z 90. let (a po-
tažmo studené války).

Americký vzor a ruská praxe
V ruském provedení se zákon liší od svého vzoru, kterým je 
zákon FARA z USA. Tento zákon z roku 1938 (s několika nove-
lizacemi) se v podstatě týká kontroly lobbování ve prospěch 
cizích států‚“foreign principal“ v právní hantýrce, v USA. FARA 
se nevztahuje jen a cíleně na nevládní organizace (někteří tvrdí, 
že se nevládních organizací netýká vůbec – našla jsem rozdílné 
informace), ale na širší skupinu aktérů. Další hlavní odlišností 
obou zákonů je skutečnost, že ruská strana chápe už samotné 
zdroje peněz za vlivový faktor, zatímco v USA jsou toho názoru, 
že peníze samy o sobě nesplňují kritérium pro to, aby organi-
zace byla považována za zahraničního agenta, k tomu musí mít 
takovou strukturu řízení, která s sebou nese kontrolu cizí mocí. 
Peníze v americkém pojetí neznamenají vliv, v ruském pojetí 
ano. Ovšem v obou případech je cíl těchto zákonů jasný: omezit 
vliv zahraničních zemí doma. Oba zákony také vznikly v rozdíl-
ných kontextech: americký zákon reagoval hlavně na nacismus 
(popřípadě komunismus) a šíření jeho ideologie, ruský reagu-
je na západní vliv v Rusku. FARA ale rozhodně v USA nepatří  
k neproblematickým zákonům, jak ukazuje tento článek. Jeho 
autor Nick Robinson poukazuje na vágnost a nejasnost znění 
– stejné kritické poznámky platí i v případě jeho ruského „pří-
buzného“. Vedle toho zdůrazňuje negativní dopady existence 
zákona v globálním kontextu, neboť americký zákon se stal vzo-
rem pro jiné země s hybridními režimy i pro země jako je Izrael 
nebo Austrálie

Realizace samotného zákona z roku 2012 byla v Rusku od po-
čátku problematická. Když byl zákon přijat, ze strany minister-
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stva spravedlnosti, které mělo seznam registrovaných zahra-
ničních agentů vést, se ozývaly pochybnosti. Tehdejší ministr 
spravedlnosti Alexandr Konovalov dokonce v Dumě tvrdil, že 
zákon je v dané podobně nevynutitelný. Samy neziskové organi-
zace se do plnění jeho požadavků nijak nehrnuly a spíše sázely 
na bojkot. V roce 2013 stát přistoupil k vynucování litery zákona 
a tažení proti neziskovkám na jaře 2013 bylo považováno svým 
rozsahem za bezprecedentní. Dá se ale jen těžko odhadovat, jak 
by se věci vyvinuly, kdyby se organizace registraci dobrovolně 
podvolily hned v roce 2012 (tedy zda by stát postupoval stejně, 
nebo zda by byl rozsah zásahu menší).

Problémem zákona se stala vágnost. Podle právních odbor-
níků, kteří situaci v Rusku sledují, umožňuje vágnost „alter-
nativní“ výklady, tj. lepší politickou instrumentalizaci zákonů. 
Například v zákoně použitý pojem „politická aktivita“ byl tak 
problematický, že ho kritizoval i ruský Nejvyšší soud, a v roce 
2016 byl pak zákon doplněn přesnějším seznamem „politických 
aktivit“. Přesto kritici upozorňují, že zákon je fakticky zbraní, 
kterou lze svévolně obrátit vůči téměř jakémukoliv cíli podle 
potřeb a poptávky. Skeptik k tomu dodá, že využití zákonů jako 
zbraně není zdaleka jenom problémem Ruska.

Boj o vliv a měkká síla v ruském kontextu
Novela federálního zákona z letošního roku se má týkat v Rus-
ku působících médií a novinářů, kteří jsou nějak financováni ze 
zahraničí. Očividně se jedná o použití stejné regulační (popří-
padě represivní) logiky, tentokrát v mediálním prostoru, který 
je rovněž spojován s „bojem o vliv“ (nebo, chcete-li, hegemonii)  
v médiích. Dodejme, že zahraniční vlastnictví médií bylo v Rus-
ku v posledních letech značně omezeno a že i ruská média sle-
dují světový trend oligarchizace, tj. vedle státu je z velké části 
vlastní i mediální korporace spadající do portfolií ruských vel-
kopodnikatelů.

V ruském případě je zákon o zahraničních agentech spojen se 
snahami o regulování vztahů mezi státem a občanskou společ-
ností (a médii) v kontextu napjatých vztahů se Západem, který 
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dlouhodobě kritizuje politické a vnitřní poměry Ruska (a posou-
vá je tak do centra mezinárodní politiky jako jakéhosi zápasu  
o demokracii a její hodnoty). Regulace neziskové sféry pak 
nemá za cíl jen omezit vliv občanské společnosti a posílit stát, 
což lze chápat jako určitý historický a kulturní vzorec Ruska, ale 
i neutralizovat vliv západní měkké síly v Rusku.

K tradici silného státu se přihlásil Vladimir Putin už v roce 
1999 ve svém předvolebním manifestu Rusko na přelomu 
tisíciletí.  Rusko se tehdy vzpamatovávalo z dramatického osla-
bení státu po roce 1991. V tomto textu Putin píše: „Rusko se 
brzy nestane, jestli vůbec, druhým vydáním – řekněme – USA a 
Anglie, kde mají liberální hodnoty hluboké historické tradice.  
U nás hrál stát i jeho instituce a struktury vždy výjimečně důle-
žitou roli v životě země, lidu. Silný stát není pro Rusa anomálie, 
není to nic, s čím je třeba bojovat, je to naopak zdroj a ga-
rance pořádku, iniciátor a hlavní hybatel jakýchkoliv přeměn.“  
Z hlediska představ o fungování liberální společnosti se jedná 
o problematické chápání vztahů společnosti a státu, což je na 
první pohled patrné. Stejně tak je zde patrný odklon od univer-
zálního pojetí demokracie: Rusko se nestane druhým vydáním 
západních zemí (v roce 1999 psal Putin, že „brzy“, nyní platí, že 
už si takový cíl nestanovuje). Ironií je, že se celá řada západních 
zemí posunula směrem, který se v řadě kritérií přibližuje Rusku 
(oligarchizace, oslabení veřejného sektoru, dominance soukro-
mých zájmů, dobývání renty). Putinův text z roku 1999 ale jasně 
ukazuje konzistentní promyšlenou politiku a jasně vyjádřený 
postoj: Rusko nebude kopií západních zemí, jde vlastní cestou.

Mezi suverenitou a globalizací
Ruská oficiální teze o „barevných revolucích“ posunula dynami-
ku vztahů mezi státem a občanskou společností novým smě-
rem – aktivity ze zahraničí placených neziskových organizací 
jsou často vnímány ve vztahu k bezpečnosti a suverenitě. Nejde 
jen o silný stát (a slabou společnost), ale o projekci cizího vlivu, 
který nepředstavuje suverénní vůli lidu (jako ústavou definova-
ného subjektu v určených hranicích) a ohrožuje zcela konkrét-
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ně zahraničněpolitickou pozici země (v dnešním ruském čtení 
dokonce vůbec možnost Ruska být velmocí). Jde tedy o už zmí-
něnou neutralizaci měkké síly v boji o hegemonii (ideologicky)  
v rámci globalizace, která nepřinesla jen vítěze, ale i poražené, a 
spolu s nimi i antiglobalizační či deglobalizační tendence. Ukrajin-
ský vývoj se už v roce 2004 stal v Rusku zdrojem obav a také uvedl 
do ruské politické rétoriky suverenizační diskurz. Suverenita v pod-
statě znamená právo na vlastní sebeurčení (nejen v oblasti národ-
ního sebeurčení, ale mnohem obecněji – právo či možnost vůbec 

rozhodovat a mít kontrolu) nebo právo autenticky jednat sám za 
sebe v kontextu globalizace jako de-suverenizace (ztráty kontroly) a 
vzájemné závislosti. Podpora ze zahraničí v rámci propagace demo-
kracie a liberálních hodnot je tak chápána jako vnější zásah, který je 
nelegitimní, protože přichází odjinud a zasahuje doma. Velmoci jsou 
pak státy s vysokým stupněm autonomie (což je zase jeden z důvodů, 
proč se Rusko odvolává na praxi v USA) a velmi silným povědomím  
o vlastních zájmech.

Regulace, které ruský zákon o zahraničních agentech přináší, 
jsou tak problémem vícero rozměrů. Je přitom nutné odlišovat 
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různé cíle, kontext a důsledky. Z hlediska autonomie občan-
ské společnosti a médií ve vztahu k moci státu se jedná nejen  
o regulační, ale do značné míry i represivní krok. Zákon skuteč-
ně omezil nebo zlikvidoval práci řady neziskových organizací 
v Rusku (i když řadě se podařilo adaptovat na nové poměry).  
Z hlediska širšího kontextu představuje zákon snahu o omezení 
vlivu západních velmocí v ruské společnosti a návrat k suverén-
nímu vidění politiky. Nejedná se ale v žádném případě o recept 
na věčnou stabilitu, protože politická a sociální dynamika se – a 
Rusko je toho svými dějinami zářným příkladem – zcela regulo-
vat nedá nikde. Do značné míry se ale také jedná o reakci na 
skutečnost, že domácí politika, hodnoty a myšlenky, politické 
tradice a kultura se dostaly v posledních třech desítkách let do 
centra mezinárodních vztahů. A to se očividně neobešlo v tom-
to případě bez konkrétních důsledků pro konsolidaci ruské moci 
(velmoci) doma (a tím i navenek).

18. 12. 2019
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