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Snad nic na světě Rusové nemilují tak bytostně jako chvíle, kdy se jim podaří zastavit čas, ponořit se do věčnosti a kochat se pocitem svobody
a nezávislosti. A právě cesta vlakem po ohromném prostranství, které se již po staletí Rusové snaží nějakým způsoběm kolonizovat, jim to alespoň na malou chvíli umožňuje. A spolu s nimi i všem, kteří překonají evropskou ostýchavost a do jednoho z vlaků Moskva - Asie nastoupí.
Odměnou za hodiny, dny a týdny prožité ve vlaku, za probděné noci ve špinavých čekárnách a za zkoušky trpělivosti u ruských pokladen jsou pro Evropana nádherné zážitky pocházející
jakoby z jiného světa. Ze světa, kde cíl
cesty najednou není tím nejdůležitějším, čemu je vše podřizováno, tím, co
neustále člověka pohání ku spěchu a co
způsobuje nepřekonatelnou nervozitu,
musí-li třeba jen jeden den navíc strávit na nějakém sibiřském nádraží, protože „biletov nět“. Ze světa, kde tep života lze nahmatat hned pod tenkou kůží všednosti v každém jeho okamžiku,
protože pouze tento přítomný okamžik
je živý, na rozdíl od minulosti či budoucnosti, které zde prakticky nemají
žádnou hodnotu. Proto není kam spěchat, příjezd do cíle našeho putování
nám neposkytuje o nic větší příležitost
k zajímavým zážitkům než právě probíhající chvíle v dusné čekárně či v nevětraném vagónu transkontinentálního
rychlíku. Ruský vlak je možná jenom
moderní obměnou pravé asijské karavany. Nádraží svým ruchem a hemžením připomínají orientální bazar, samotné vlaky pak, vybavené lehátky, samovary a vlakovými prodavači všeho
možného, onu velbloudí karavanu, která si vše potřebné na cestu do nebezpečných hlubin pouští a velehor veze
s sebou. I cestující ve vlacích jakoby
byli stále tíž. Ti, kteří doprovázeli odvážné cestovatele nebo později naše legionáře při cestě na východ: mužici ve
vaťácích, sběrači s košíky hub a borůvek, bohatí kupci se svými tlustými ženuškami a s neméně obézními dcerami,

městské paničky, vesnické dámy, zasněné studentky, šejdíři, vojáci a seržanti, opilci a bogomilové. A jako tehdy
i nyní vlaky sem a tam křižují ohromné
pláně ruského samoděržaví a jako tehdy i dnes si během odpočinku na ruských nádražích vyprávějí příběhy
z cest a historky z dalekých měst.
Jeden den Ivana Vlakoviče
Celou noc jsem oka nezahmouřil. Zase
na mne zbylo jen vrchní lehátko úplně
na konci vagónu, kde jsou dveře vedoucí do chodbičky a na záchod, se kterými musí každý silák třísknout.
A v Rusku jsou asi samí siláci, kteří nevědí, k čemu se používá klika. A navíc
to vedro. Vlak se přes den rozpálí chráněn před paprsky slunce jen svou nevalnou rychlostí a v noci pak sálá teplo
do lidských těl, která postupně upadají
do kómatu vydávajíce nejen různé prapodivné zvuky, ale i stejně podivné pachy. A taky naftaři. Dokud je ve vagónu někdo s lahví vodky v kufru, tak nemůžou klidně usnout. Stakany se střídají s okurkami a uzenou rybou,
kterou jsme koupili od dědka na stanici. Prý ji včera vylovil z Volhy, ale vypadá spíš, jakoby umřela hladem.
A když došla vodka ve vagónu, vyběhli
naftaři na nástupiště. Odchytli dalšího
dědka spiklenecky čekajícího v koutě se
síťovkou plnou flašek, a celou ji odkoupili. Jakoby nevěděli, že ussurijská
vodka je snad to nejhorší pití, které se
dá vůbec sehnat. Koukám na paničky
stojící frontu na toaletu. Jako vždycky
si ty potvory průvodčí okupují jeden ze
dvou záchodů pro sebe. Spáchat hygie-

KÁBUL
Kateřina Stejskalová
Moje cesta do Kábulu začala v pákistanském Islamabádu.
Jako zaměstnanec mezinárodní humanitární organizace
Caritas Internationalis, jsem mohla bezplatně letět letadlem OSN. Brzy ráno nasedám do letadla, které OSN poskytla Jihoafrická republika a za chvíli se již vznáším nad
Pákistánem. Čeká mne 40ti minutový přelet přes hory,
pod námi leží nejdříve hnědé a vyprahlé hory, které se po
chvíli mění v zasněžené vrcholky. Hřebeny hor přelétáváme v nízké výšce, pod námi jsou jasně k rozeznání horské
stezky a občasná lidská obydlí, po levé straně míjíme zasněžené hory, které se tyčí vysoko nad naším letadlem.
Letadlo si vybírá průsmyky a vypadá to, ze nás nikdo nenaviguje, pilot letí naslepo a občas prudce mění směr letu. Přelétáme nejvyšší hřebeny a pod námi je náhorní plošina, na které leží hlavní město Kábul. Klesáme k přistání a sledujeme rozbombardované továrny a shluky budov.
Okolo přistávací dráhy je spousta rozstřílených letadel
a ohořelých součástek, ale letištní věž kupodivu stojí. Na
letištní ploše nás ihned obklopuje několik ozbrojenců
v uniformách i bez nich a vedou nás k odbavení. Dostavám vstupní razítko do pasu a za chvíli stojím před kábulským letištěm.
Autem projíždíme po prašných silnicích Kábulu, vše okolo
nás je šedivé a jednobarevné, silnice, domy i lidi, vše pokrývá vrstva šedivého prachu. Kábul vypadá na první pohled bídně, ale spousta věcí zde funguje, jezdí okolo nás
taxíky a řidič mne upozorňuje na fungující semafor.
V centru města míjíme pár otevřených obchodů s chlebem
a masem. Před dřevěným pultem přímo na ulici se poráží
skot, v prachu se válí z kůže stažená kráva a porcuje se.
Na můj udivený pohled mi afghánští průvodci vysvětlují,
že jelikož místní jatka jsou zničena, nemají lidé jinou možnost než opatřit si maso tímto způsobem. Zdůrazňují i vý-

nu znamená stát půlhodinovou frontu
se slečinkami v teplákách a čekat, až se
ošplíchají a nanesou vrstvu rudé rtěnky
tam, kde má normální člověk ústa. Bez
toho by se asi netrefily do pusy a nemohly by posnídat. Chvíli uvažuji, co
teď. Vodka musí ven, to je jasné, a tak
vytahuji z krabičky papirosu, slézám ze

se, asi zastavíme. Je půl dvanácté a náš
vlak Moskva - Čita zastavil ve vesnici
někde na Sibiři. Je čas vyběhnout ven
a koupit něco k snědku. Průvodčí z našeho vagónu tvrdí, že budeme stát čtyřicet minut. Sundala schůdky, vypustila nás ven, ale pořád nás sleduje svým
ostřížím zrakem, abychom se jí někam

své rozhledny dolů do přízemí a prodírám se kolem ženských směrem k záchodku. Nervózně třepou ručníčkama,
nosíky ohrnují směrem k nebi a tváří
se, že jsem jen vzduch páchnoucí tabákem a vodkou. Zavírám za nimi dveře
a osamocen v prostoru mezi vagóny
kouřím bělomorku, čůrám na mihotající se pražce a pozorně naslouchám jejich pravidelnému bušení. Zpomaluje

Málenkij byznys
Celé Rusko dnes žije a dýchá „málenkim byznysem“, jak se jmenuje tento
drobný obchod připomínající období
občanské války v roce 1918. Tenkrát
s pytli na zádech putovali vlaky z měst
na vesnice a zpět takzvaní „mešočnici“
- potulní prodavači a obchodníci, kteří
nezaběhli. Procházím se kolem bábulek vyměňovali nářadí a součástky získané
s kýbli a hrnci zabalenými v šátcích. v továrnách za obilí a jídlo uchráněné
Odkrývají přede mnou pokličky tak ši- venkovem před smrští války. V období
kovně, aby mne políbila vlhká vůně divokého vraždění, kdy neexistoval
teplých brambor a kopru. Souhlasím fungující trh, nahrazovali svou mraa jedna z nich ve spěchu nabírá bram- venčí prací rozvrácený zásobovací
bory do kornoutu smotaného z loňské- systém a udržovali tak Rusko naživu.
ho kalendáře. Přidává ještě dvě velké Dnes jakoby mešočniki vstali z mrtnakládané okurky a něco kyselých hub. vých. Lidé, kteří jsou svými příjmy záKupuji taky borůvkový džem a chleba vislí na státě, a těch je dosud většina,

V Afghánistánu, na jaře roku 2002, vládne jakýsi poválečný a předmírový stav, v Kábulu je klid a všude po
městě jsou viditelné známky přítomnosti mezinárodních sil ISAF. Tyto jednotky mají mandát v Kábulu, ne
však na území celého Afghánistánu. A tak se prý stále
ještě bojuje v odlehlých horských či pouštních regiohody tohoto způsobu, maso je prý zaručeně čerstvé. V Kábulu musím strávit několik dní čekáním na humanitární
zásilku léků. Léky jsou zatím na pákistánském území
a směřují do Kábulu naložené na dvou naklaďácích. Čekání využívám k přípravě distribuce léků a ve volném čase se snažím poznávat Kábul. Nejrušnějším místem Kábulu je pravděpodobně bazar. Je zde přelidněno muži v tádžických čepicích a davem se proplétají ženy v burkách,
zahalené od hlavy až k patě, s mřížkou přes obličej vypadají jako přízraky. Ženy mají bez rozdílu všechny modrou
burku, což je vlastně volný pytel, pokrývající celé tělo.
Mnohé z nich žebrají, ukazují mi drobné v dlani a chtějí
bakšiš. Je zde také spousta špinavých a zaprášených dětí,
mnohé z nich mají vyrážku a různé vředy. Některé děti
i dospělí mají vřed na obličeji, později se dovídám, ze jde
o následek kousnutí malinkatého komára.
Bazar je ohromný a prodává se tu vše, nejvíce jsou vidět
koberce, hrnce, oblečení a také peníze. V nekonečné řadě
tu posedávají lidé u malinkatých stolků, na kterých jsou
vyskladány balíky peněz. Je to jediné místo, kde lze v Kábulu vyměnit peníze a tak k jednomu stolku přistupujeme.
Hned je okolo nás hromada dětí, mužů a žebrajících přízraků v burkách. Za 100 dolarů dostáváme přes tři miliony afghání a cpeme balíky peněz do batohu.
Bazarem protéká špinavá stoka, plná šedivé vody, řeka
Kábul. Podél koryta řeky jsou hromady odpadků a poničené budovy, dál za nimi se zvedají kopce do poloviny obestavěné domečky ze sušených cihel a hlíny. O pár dní později se opět procházíme podél vyschlého koryta řeky
a právě zde probíhá něco jako Akce Z. Podél úzkého
proužku vody, v korytě řeky, pohazuje spousta Afghánců
lopatami a přehazují hlínu z jedné strany na druhou.
Pravděpodobně se tak snaží zakrýt vrstvy odpadků. Když

a teprve takto naložen pospíchám k vlaku. Ten se již pomalu rozjíždí a děžura
jako starostlivá kvočna nahání své cestující do vagónu a těm s rukama plnýma jídla nebo malých dětí pomáhá při
naskakování. Rozkládám si stoleček
u okýnka a pojídám horké brambory
s koprem. Koukám, co se děje nového
v našem vagónu - noclehárně. Někteří
vystoupili, někteří se probudili a jiní
opět spí, přikryti dekou a prostěradlem
tak, že nelze rozeznat, kdo se pod ním
skrývá a je-li ještě živ. Věčnost a utrpení - to jsou základní témata ruské duše. Jako slunce osvětluje měsíc, aniž by
se někdy setkali, tak je ruská duše
osvětlena plamenem věčnosti, který jí
dodává zvláštního lesku. A utrpení
z popálenin takto vzniklých si velice považuje, protože jsou dokladem maximální možné blízkosti svíce.

často čekají na výplatu nebo důchod až
půl roku. A i když výplata přijde, nestačí ani zdaleka pokrýt výdaje nutné
na přežití. Lidé žijí z toho, co si vypěstují na svých zahrádkách nebo balkónech, anebo jim nezbývá nic jiného,
než postavit se někde na nádraží s taškami zboží, často kradeného přes ploty
státních podniků, a proměnit se v mešočniki. Setkáte se s nimi všude. Hlad
je přinutil soukromě podnikat, překonat v sobě od mládí budovaný strach
z policejního teroru, který nemilosrdně
odstraňoval ty, kteří se nějak lišili nebo
chtěli být vlastními pány. Každý z nich
vypadá trochu jinak, každý z nich prodává jiné zboží. Jen pohled jejich očí je
stejný, něco mezi pohledem žebráka
a poutníka. Je z něj cítit, že vědí, co je
nouze, bída a zoufalství. A nevědí, co je
to naděje. To slovo se v Rusku totiž již
delší dobu neužívá.
Ruské ženy
Ruské ženy mají na starosti všechny typicky ženské práce: jsou z nich zednice,
asfaltérky, zámečnice i slévačky. Snad
od dob Petra I., kterému se podařilo
vtlouct do hlav mužů pocity hrdosti na
uniformu a Impérium, jsou to právě ženy, jejichž zásluhou většinou je v Impériu co jíst. Mnohé z nich se netají názorem, že chlap v domácnosti jenom zavazí a je zbytečnou zátěží, protože bez
něj jde všechno mnohem lépe a snadněji. Je proto jednodušší ho přihlásit na
vojenskou akademii nebo rovnou vyhnat z domu. Rusko je poslední baštou
skrytého matriarchátu.
dokončení v příštím čísle

nech. Zprávy, které do hlavního města přicházejí, jsou
však nejasné a zmatené. Odlehlé regiony jsou, díky neexistující infrastruktuře, těžko přístupné i v mírových
dobách a nyní, kdy v nehostinných pustinách přežívají bandy bývalých bojovníků, často transformované ve
zlodějské gangy, se do těchto končin málokdo odváží.

je míjíme, zastavují práci a pyšně pózují s lopatami před
našimi fotoaparáty. Abychom získali „nadhled” podnikáme
výpravu na vysoký kopec stojící uprostřed Kábulu. Na vrcholu je bývalá televizní věž, kterou zničili Američané při
bombardování Kábulu, jelikož odtud vysílal Taliban. Na
vrcholku je nádherně, ale všude okolo jsou viditelné známky bojů, rozstřílená auta a vystřílené
nábojnice. Ještě za bojů s Talibanem
měl na tomto kopci základnu Ahmad
Shah Masud. Taliban sídlil na okolních kopcích a tak se navzájem ostřelovali. Masud se poté přemístil na sever do Panshiru a bojoval proti Talibanu odtamtud. Teď je na vrcholku
hory ticho a klid, ale pod námi jsou
rozstřílené celé čtvrtě hlavního města.
Vrcholek hory střeží afghánští vojáci,
jsou ale rádi, ze si mohou popovídat
s cizinci a radí nám kam až můžeme
vylézt, že prý tam nejsou miny. Jsme
ve výšce 2000 m a Kábul pod námi leží v 1 700 m, ze všech stran obklopen
horami. Z předválečných skoro 3 milionů obyvatel zde zbyla polovina,
ostatní zmizeli ve víru událostí nebo přežívají v uprchlických táborech v Pákistánu. Ptám se našeho průvodce na
přesný počet obyvatel Kábulu před válkou a nyní. Odpověď je skoupá: „Teď je nás o polovinu míň než předtím,
protože polovinu nás zabili”.
Cestou dolů od bývalého televizního vysílače se k nám připojuje tlupa dětí, pokřikují „How are you ?” a chtějí bakšiš.
Když odmítám vytrvale ukazují na můj baťůžek a tvrdí, že
tam bakšiš určitě je. Poskakují okolo nás a křičí jako paviá-

ni, dokud nepotkáme někoho dospělého. Ti je seřežou a zaženou domů a na nás se přátelsky usmívají. Po několika
dnech v Kábulu zjišťuji, že i zde jsou ranní dopravní zácpy
na denním pořádku. Afghánci mají smysl pro humor a tak mi
vysvětlují, že dopravní zácpu lze považovat za indikátor vyspělosti země. Vezme-li se v úvahu pouze tento indikátor, je
tedy Afghánistán již z nejhoršího venku. Hlavní dopravní prostředek je
v Kábulu kolo či taxi, zbytek tvoří automobily mezinárodních organizací
a jen slabých pár procent připadá na
auta Afghánců. Žluté taxíky na ulici
převládají a za přepravu na různé destinace se platí okolo 20 000 afghani,
(1 USD je 32 500 afghání). Jako orientační body při zadávání adresy taxikářům zde slouží sídla mezinárodních organizací, kterých je v Kábulu přes 150.
Večery v Kábulu jsou klidné, stmívá
se v sedm hodin a jelikož často nefunguje elektřina a pouliční osvětlení neexistuje, pohyb po městě se stává nemožný bez vlastního auta. Každé auto
zvedá oblak zvířeného prachu, ve kterém jsou vidět jenom obrysy domů. Vypadá to neskutečně,
prachem občas probleskne náznak pohybu a míjí nás jiné
vozidlo, jinak jsou na ulici již jenom hladovějící psi.
Kábul si tedy žije svým životem a lidé vyčkávají, jak to
tentokrát dopadne. V červnu se mají konat volby do Loya
Jirga (místní obdoba parlamentu), ze které by měl vzejít
nový vůdce – sjednotitel. Obyčejně lidi však lidi více zajímá, která mezinárodní organizace jim poskytne školní
brašny pro děti a která příděl potravin.
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„ZLO JE POTŘEBA SLEDOVAT JIŽ OD SAMÉHO POČÁTKU”
Marie Kolísková

Jan Bárta

Představitel běloruské opozice Vincuk Viačorka byl
jedním z hostů letošního Fora 2000, v jehož průběhu
si našel pár minut, aby poskytl rozhovor Euroasijskému expressu.
Fórum je již tradičně místem
setkání vědců, spisovatelů
a intelektuálů z celého světa.
V letošním roce se hlavním
tématem staly události 11.
září. S jakým poselstvím
k nám přijíždíte Vy jako významný představitel běloruské opozice?
Celý svět se po 11. září musel zamyslet
nad tím, kde se nacházíme. A my v Bělorusku samozřejmě také. Přemýšlel
jsem o poslání vycházejícím z našich
zkušeností. Osobně se domnívám, že zlo
je potřeba sledovat již od samého počátku. Nesmí mu být poskytnut prostor
k vývoji, musí se důsledně omezovat.
Existuje nebezpečí vnímání zla jako relativní veličiny. Pokud se stane, že bin
Ládin je zlo absolutní, jsou pak Karimov, Lukašenko zlo relativní? Vezmemeli Calvinovu teplotní stupnici, tak bin
Ládin je minus 273,15 a ti ostatní se blíží k nule? Lukašenko se pak snadno může dostat do kategorie dobra! Omlouvám
se, že se vracím k Bělorusku, ale z vlastní zkušenosti vím, že pokud vše začíná
omezením práv člověka, útoky na svobodu slova a svobodu tisku, pokračuje násilným rozehnáním opozičních poslanců,
pak to vše může skončit až schvalováním
Hitlera, mizením politických aktivistů,
eskadronami smrti a v budoucnosti možná i koncentračními tábory.
Vraťme se nyní krátce k prezidentským volbám v Bělorusku.
Již v průběhu předvolební
kampaně se hovořilo o tom, že
to opět nebudou volby demokratické. Nepociťujete však
přece jen zklamání z konečných výsledků voleb?
Ani já, ani mí kolegové jsme neočekávali, že volby budou demokratické. Přesto
jsme bojovali za to, aby demokratické
byly. Žádali jsme o pomoc řadu evropských kolegů, přátel, prosili jsme je,
aby vymáhali na běloruském režimu určité ústupky, aby byli naši zástupci zařazeni do volebních komisí. Prakticky

nikdo z opozice ve volebních komisích
však nebyl! V Srbsku měly demokratické síly před pádem Miloševiče ve volebních komisích své zastoupení. Proto je
tedy možné hovořit o demokratických
volbách a o tom, že výsledek sčítání hlasů byl pravdivý. V našem případě to není možné. Já sám se domnívám, že Lukašenko sledoval průběh srbských voleb
stejně pozorně jako my a poučil se z jejich průběhu i výsledku. Mimochodem
je nutné podotknout, že ze strany státní
moci bylo vše velmi dobře zorganizováno. Hlavní falsifikace se uskutečnily
v době tzv. předběžného hlasování, kdy
nebylo možné kontrolovat volební urny
a kdy si nimi mohli dělat, co chtěli. A také to udělali. Původně jsem se domníval, že si Lukašenko přidělí 60 % hlasů,
ale ani ve snu mě nenapadlo, že to bude
celých 75 %. Tento volební výsledek má
pro opozici negativní důsledky z následujícího důvodu: Prezident Lukašenko
na první tiskové konferenci po ohlášení
volebních výsledků na otázku, zda se
bude ucházet i potřetí o funkci prezidenta, což je mj. zákonem zakázáno,
odpověděl: „kdo ví?!”. To znamená, že
už přemýšlí o tom, jak se stát věčným
prezidentem. Takovým, jako ázerbajdžánský prezident Alijev nebo severokorejský Kim Ir Sen. Z tohoto pohledu je
hned jasnější, proč získal právě 75 %?
To je parlamentní většina, která schvaluje provedení referenda, třeba za účelem změny Ústavy. Lukašenko se tak
může odvolávat na ústavní většinu získanou při prezidentských volbách. Na
druhé straně považujeme výsledky voleb za drzou falsifikaci, neboť o ní musí
vědět všichni. Pokud by Lukašenko pro
sebe nadiktoval 55 %, byl by blíže ke
skutečné podpoře, která fakticky dosahuje 40, 45 možná 50 %. Nikdo neví!
Ale jestliže podle oficiálních údajů získal ve volbách 75 %, je jasné, že se jedná o drzou lež. A to bude hrát proti Lukašenkovi. Lidé, kteří žijí zejména ve
velkých městech, vzdělaní a mladí lidé
se ptají jeden druhého: „Pro koho jsi
hlasoval?” A vědí, že mezi jejich souse-

dy a kolegy v práci pro Lukašenka nehlasoval nikdo. Potom je jasné, že jejich
hlasy „byly ukradeny”! A to bude pracovat proti Lukašenkovi!

Nebylo by tedy více taktické
volby, tak jak jste i sám navrhoval, prostě bojkotovat?
My jsme bojkotovali volby do pseudoparlamentu (v roce 1999) a učinili jsme
tak absolutně správně, protože v nich
nebylo možné zvítězit. A co je důležitější, jestliže bychom se zúčastnili těchto
voleb, pak bychom legitimizovali celý
mocenský systém, vytvořený v důsledku státního převratu v roce 1996. Navíc
Sněmovna reprezentantů nemá žádnou
podporu obyvatel, její poslanci nejsou
ani mezi lidmi známí. Funkce prezidenta je něco jiného. Obyčejní lidé spojují
moc ve státě s funkcí prezidenta a bojkot by neměl smysl, protože lidé chtěli
hlasovat, chtěli se zúčastnit.
Jaké jste z prezidentských voleb vyvodili závěry? Můžete ve
stručnosti nastínit, jak vidíte
v kratším či delším časovém
horizontu další vnitropolitických vývoj v Bělorusku?
Lze zaznamenat pozitivní i negativní
momenty. Plusem je to, že byla vytvořena široká koalice, která překonala rozpory a shodla se na společném kandidátovi. To je největší úspěch, protože pokud bychom měli dva nebo tři kandidáty, kteří by se mezi sebou hádali
a výsledek by byl stejný, pak bychom
my a všechen běloruský lid nesli vinu.
Veřejné mínění v Bělorusku i ve světě
by obvinilo nás. Ale my jsme se sjednotili a demonstrovali jsme tak politickou
vyspělost. Pro demokraty není lehké se
sjednocovat, to vědí všichni. Proto jsou
také demokraty. Dobře jsme také zvládli práci v regionech. Já sám jsem objel
okolo 40 okresů a viděl jsem, že občanská společnost postupně zraje. Mobilizovali jsme desítky tisíc aktivistů, kteří
se podíleli na kampani, na pozorování
voleb, na mobilizační kampani nazvané
„Vol!”, podobné té, která probíhala na
Slovensku. Tito lidé prošli velmi dobrou
školou, a to se později projeví. Dopravili jsme do rodin, lidem až domů a to
včetně venkovských oblastí, milióny tištěných materiálů obsahujících alternativní informace. Lidé to četli a zapamatovali si to. Za negativní momenty bych

označil následující: Velmi pozdě jsme se
dohodli na společném kandidátovi. Fakticky jeden měsíc před volbami, a to je
velmi málo. Dále se někteří kolegové
zmýlili v odhadech tzv. uličního potenciálu běloruské společnosti. Naši lidé si
sami sebe uvědomují do té míry, že jsou
schopni zvednout se z pohovky nebo nejet na chatu a jít do volební místnosti
hlasovat. Ale jít na ulici a hájit svou
pravdu? Ne, na to je potřeba ještě čas.
V tomto směru byly naše naděje přehnané. Někdo tvrdil, že důležitou roli
v takto široké koalici sehraje stará nomenklatura stojící proti Lukašenkovi.
Ta ovšem absolutně selhala. Ukázalo se,
že neumí udělat vůbec nic. Ti lidé nyní
nedokáží být manažery. Těmi byli kdysi, když měli kanceláře, tajemníky, služební automobily. Ukázalo se, že stará
nomenklatura nemá žádný vliv na novou - lukašenkovskou. Z těchto závěrů
je nutné se poučit do budoucnosti při sestavování nové koalice.

men na několika kulturních a politických událostech. Ale Lukašenko to nyní
musí vracet! Například, další ztrátou
státní suverenity, když se bod za bodem
realizuje svazová smlouva. Na pořad
dne se dostávají volby do tzv. svazového
parlamentu. Selezňov, Zjuganov a jim
podobní již hovoří o organizaci těchto
voleb, protože to pro ně znamená jednak další možnosti a jednak to chápou
jako krok k realizaci imperiálních idejí.
Lukašenko je dále materiálně zavázán
Rusku a ruským oligarchům. Ti nyní
požadují předání běloruských závodů
do svých rukou, s poukazem na nutnost
nových investicí a technologií. Ale jak se
může jednat o investice a nové technologie! Vždyť jde o ruský kapitalismus! Ne
japonský, německý, americký, ale ruský kapitalismus - kriminální a netržní,
založený na způsobu existence v podobě
zabírání státního majetku, tedy všeho,
co přináší rychlé zisky bez vložených investic, bez nových technologií. Prostě
zloději přicházejí a berou to nejlepší
V jednom ze svých rozhovorů a ničí to, co ještě státu zůstalo. V kojste řekl, že Bělorusko je poly- nečném důsledku se dnes Lukašenko nagon a zároveň i důležitý kom- chází ve fatální politické a ekonomické
ponent restaurace imperiální závislosti, která dále sílí.
politiky Ruska. Můžete toto tvrzení doložit na konkrétním pří- Bělorusko ale není jediným
padu současné běloruské reali- předmětem zájmu Moskvy
ty? Lze pozorovat, že běloruské v tzv. „blízkém zahraničí”. Řasměřování k vybudování pev- da zemí s obavou sleduje ukraného svazku s RF získalo po jinsko-ruské námluvy. Jak se
volbách ještě na intenzitě?
Vám jeví proces sbližování KyAno, přičemž hned na začátku bych jeva a Moskvy?
zdůraznil, že osobní nevraživost mezi Domnívám se, že se jedná o operaci proPutinem a Lukašenkem zde nehraje bíhající v několika fázích s cílem dostat
žádnou roli. Oni se navzájem nemají rá- Kučmu do slepé uličky, odkud není únidi, to je vidět. Lukašenko v podstatě ja- ku vyjma ústupků Moskvě. Bohužel udáko osoba Putinovi překáží. Je nepředví- losti týkající se rakety a civilního letadla
datelný, skandální, ale současně je zá- v geostrategickém rozměru ještě více
vislý. A Putin mu dal najevo v jakém oslabily pozice Ukrajiny. V podstatě se
rozsahu. Po volbách umožnil ORT od- jedná o závislost na Moskvě, přičemž nevysílat několik protilukašenkovských dobrovolnou. My to z Minsku sledujeme
pořadů a dokázal tak Lukašenkovi, že pozorně a s obavami, protože pokud budisponuje mocí ruských sdělovacích de Ukrajina nezávislá, pak teprve bude
prostředků a může ho kdykoliv zničit. náš region stabilní. Ovšem bude-li UkraProstě mu ukázal jeho místo, určil dél- jina závislá na Rusku, tak dojde k rozšíku vodítka a opět nechal veškeré ruské ření nestability. Proto doufáme, že volby
televize působit ve prospěch Lukašenka. na Ukrajině něco změní. Příkladem můV Bělorusku totiž lidé sledují vysílání že být rozvíjející se afgánský konflikt,
hlavně ruských televizních stanic, z ni- který zvyšuje naše obavy z přílivu
chž snad jen TV6 není plně podřízena uprchlíků. Výsledkem politiky LukašenPutinovi. Ovšem tu lze zase přijímat jen ka je to, že železná opona znovu leží na
velkých městech Běloruska. Lukašenko hranicích s Litvou, Lotyšskem, Polskem
získal od Ruska dlouho očekávanou a částečně i s Ukrajinou, což jsou v podpůjčku, byl společně s Putinem příto- statě historicky nám blízké země. Ale

s Ruskem žádné hranice nemáme. Máme
společný politický, vojenský a celní prostor s Ruskem, Tádžikistánem, Kyrgyzstánem, Kazachstánem, který je pravda
v různých konfiguracích, ale přesto se
jedná o prostor otevřený. Problém s tím
spojený se netýká jen uprchlíků, ale
i obchodu s narkotiky a samozřejmě i teroristických organizací. Východní hranici je nutné uzavřít a na tom mají zájem
i západní země.

Rusko v posledních týdnech výrazně posiluje svou mezinárodní pozici. Řada otázek, jež
vyvolávala napětí ve vztazích
mezi Ruskem a USA, resp. Evropou je dnes odsouvána do
pozadí v zájmu maximálního
zapojení RF do protiteroristické aliance. Nehrozí tato ztráta
zájmu ze strany Západu
i v případě Běloruska?
Ve svém vystoupení na Foru 2000 jsem
se zmínil o nebezpečí podobného vývoje. Nejedná se jen o režim Lukašenka.
Existuje nebezpečí, že evropské státy,
americká administrativa, možná mimoděk, budou zavírat oči nad ruskými
problémy v Čečensku. Tam se přece nejedná o protiteroristickou operaci, ale
o válku proti národu na jeho území,
který bojuje o svou nezávislost už mnoho století. Samozřejmě se nyní marginalizuje i běloruská otázka do té míry,
nakolik Putin posiluje ruskou pozici.
To je právě to, o čem jsem v počátku
našeho rozhovoru mluvil. Zlo nesmí být
relativní. Západní politici, i přes pragmatičnost současné situace, by neměli
zapomínat na to, že mezi Lukašenkovy
nejbližší spojence patří Kaddáfí, Castro. Pokud máme bojovat s terorismem,
pak je nutné, aby neexistovaly režimy,
na jejichž území nebo díky kterým mohou teroristé v podstatě legálně budovat základny, získávat zbraně, provozovat výcvikové tábory a využívat dopravní prostředky. Rudé brigády v Itálii nebo Německu působily, ale tam se
musely skrývat. To bylo něco jiného.
Ti, kteří nyní uzavírají dočasné spojenectví s Putinem, si musí uvědomit, že
se jedná o bývalého důstojníka KGB,
který chladnokrevně a cynicky využije
situace a okamžiku, kdy ho západní
společenství přijme mezi sebe. Nevěřím, že poté stane demokratickým vůdcem západního vzoru.

PROČ AMERIKA POTŘEBUJE STŘEDNÍ ASII?
Nakolik se mění situace okolo a uvnitř Střední Asie? Jaké jsou perspektivy a hranice
těchto proměn? Jak se odrazí události v této oblasti na rovnováze sil ve světě? Tuto
složitou otázku lze zjednodušit: Přicházejí Spojené státy do Střední Asie opravdu
a nadlouho a co tam hodlají dělat? Evidentní je zatím pouze jedno: politické těžiště
Současnou situaci si lze představit asi následujícím způsobem: pokud budou Američané
chtít odejít ze Střední Asie, tak odejdou a jestliže se jim zachce tam zůstat, potom v tomto
regionu zůstanou. Prvotní cíl americké přítomnosti v regionu je pouze povrchem ledovce –
boj proti mezinárodnímu terorismu. Za prvé, využití středoasijského regionu pro provedení antiteroristické organizace je skutečně klíčové a nutné. Za druhé je očividná snaha vyloučit možnost proměny vybraných území Střední Asie v potenciální hnízdo terorismu (rozumí se islámského). Bylo by skutečně neprozíravé zakrývat oči před existencí sil, které ve
Střední Asii otevřeně sympatizují a solidarizují s Tálibanem a Usámou bin Ládinem a spolupracují s nimi ve vojenské sféře. Avšak považovat celou islámskou opozici v Uzbekistánu
a Kyrgzstánu za skupinu teroristů je jistě také nekorektní. Ať se díváme na Islámskou stranu osvobození (hizb ut-tahrir al-islamijí), Islámské hnutí Uzbekistánu a jiné organizace podobné ideologie jakkoliv, nelze přiznat, že se jedná sice o velice svéráznou, ale přece jen
politickou opozici. Americký (a mezinárodní) boj proti terorismu je tak doplněn vstupem
do vnitropolitických procesů, což lze interpretovat i jako vměšování se do vnitřních záležitostí státu. Jiná věc je, že místní elita v Taškentu si rozhodně nedělá výčitky nad likvidací
nesmiřitelné náboženské opozice. S ulehčením si oddechli v Biškeku i Dušanbe. Islámští radikálové ztichli, což se nedalo říci v době, kdy jediná hrozba pocházela pouze ze strany
Ruska. Právě zde proběhla ozvěna neohrabaných akcí v Čečensku. Hlas Washingtonu zní
přece jen mnohem přesvědčivěji než Moskvy.
Velká rekonstrukce
Skutečně se začátkem rozhovorů o masové americké přítomnosti navždy umlkli islámští radikálové a ztratili svou sociální základnu? Je zcela jisté, že od nynějška budou tyto skupiny hůře dostávat pomoc zahraničních podporovatelů. Ale sami radikálové nezmizeli a zůstalo zachováno i jejich prostředí, které je živí. Tím spíše, že zatímco běží protiteroristická operace, místní islamisté nabírají nové zkušenosti z přežití v takových podmínkách.
Jsem přesvědčen, že jsou schopni se učit na chybách Tálibanu a v další fázi upevnit svůj
politický a ideologický boj. Konečné vítězství nad islamisty však nemůže být dosaženo ani
pomocí hrozeb, ani „začistkami”, ale pouze celkovými změnami sociálně-ekonomické situace, zlepšením životní úrovně, zrychlením reforem atd. Pouze v takovém případě může být
zpochybněna víra části muslimů v to, že jejich problémy jsou překonatelné pouze cestou
vytvoření islámského státu, ve kterém vítězí dlouho očekávaná sociální spravedlnost, deklarovaná islámem. Úspěšný boj proti islámskému radikalismu není možný bez hluboké
transformace společnosti, která si vyžaduje mnohem více finančních prostředků, obětí a také času, než hon za Usámou bin Ládinem v jeskyních Tora Bora a likvidaci aktivistů Islámského hnutí Uzbekistánu.
Podle údajů nedávno provedeného výzkumu v USA je 86% Američanů přesvědčeno, že
po chycení Usámy bin Ládina by americké jednotky měly odejít z Afghánistánu. Bylo by
zajímavé, jak by lidé odpovídali v otázce stálého rozmístění amerických vojsk v sousedství Fergánské kotliny. Je možné, že se formuje obrovský projekt rekonstrukce Střední
Asie, na což bude pouze Taškentu vyděleno 8 miliard dolarů. Uzbekistán bude výkladní
skříni regionu a lokomotivou středoasijského společenství. Nemálo ukápne i na Kyrgyzstán nebo Tádžikistán. Avšak získat peníze je jedna stránka věci a naučit se je využívat

se posunulo z bývalého tálibanského Afghánistánu na sever a na východ (indicko-pákistánský konflikt) a do některých dalších směrů. „Okolí Afghánistánu” získalo po
podzimní operaci větší význam, než vlastní země. Během čtyř měsíců se „americký
faktor” stal ne-li nejdůležitějším, tak přinejmenším jeden z nejhlavnějších.

je něco zcela jiného. Dokonce i za těch nejlepších podmínek je jakákoliv velká reforma
nemyslitelná bez ohromných výdajů. Praxe ukazuje, že nikomu se ještě nepodařilo změnit svůj obraz života podle cizích vzorů. Ve Střední Asii je navíc situace komplikována korupcí a neexistencí politických a ekonomických svobod. Naopak zde probíhá postupná archaizace společnosti, jejíž větší část žije z tradiční, málo efektivní produkce. Společnosti,
které je navazována industrializace, prožívá ještě silnější sociální roztřídění, ekonomickou polarizaci, snížení sociálního statusu mnohých vrstev obyvatel, výsledkem čehož může nastat krátkodobá, ale přece jen destabilizace (vzpomeňme na Bílou revoluci v Íránu).
A politickou stabilitu místní režimy vždy vydávaly téměř za svou hlavní přednost. Na situaci ve Střední Asii bude mít vliv i další vývoj v Afghánistánu. V své době se mnoho diskutovalo o nebezpečí Tálibanu a jejich jakoby připravenosti k útoku na sever. Avšak pří-

má hrozba pro Střední Asii neexistovala. Ale byl zde jiný možný „demonstrační efekt” –
samotná varianta vytvoření islámského státu. Dnes je takový „efekt” také možný, ale již
s opačným znaménkem. Definitivní porážka islámských radikálů, nemožnost vytvoření islámského státu a konsolidace společnosti na jiném než islámském základě, snaha o ekonomický rozvoj – při účasti a pod kontrolou vnějších sil – se mohou stát nadějí pro region. Úspěch „afghánské perestrojky”, pokud se takovou podaří uskutečnit, bude mít vliv
i na stabilitu ve Střední Asii a zvýší důvěru k zahraničním dárcům. Naopak, pokud, nedej tomu Alláh, v Afghánistánu opět začnou bratrovražedné boje, můžeme očekávat další plíživou „talibanizaci”. Ve Střední Asii tento fakt může utvrdit víru, že politický islám
nelze porazit a zpochybnit schopnost řešit vnitřní problémy zvnějšku. A toho se v Taškentu i v Dušanbe velmi obávají. Islam Karimov mnohokrát připomínal, že Tálibán se nerozpustil ve vzduchu, ale odešel do Pákistánu.
Kam odchází Rusko?
Zdá se, že přišel čas analyzovat nově i rusko-americké vztahy ve Střední Asii. Rusko dělá
dojem, že může mít značný vliv na strategii Spojených států a tyto se čas od času tváří, že
jsou s radostí schopni ohlížet se na ruské zájmy. Jako i dříve Rusko přijímá reaktivní kroky. Nejprve zatají dech a hledí na to, co se chystá přijmout Washington a poté přemýšlí
nad odvetou. Jestliže přiznáme fakt, že masová americká přítomnost v regionu je věc již

nezpochybnitelná, jak nedávno prohlásil v Taškentu jeden americký poslanec, Kreml si
musí přiznat, že se jedná o účet za chybějící vlastní strategii a neschopnost hlídat to, co bylo získáno dědictvím. Moskevští geopolitikové především hodili přes palubu proruskou část
politických elit a inteligence. Spojené státy mají nyní možnost vychovat prozápadní elitu
tím spíše, že tato se již postupně probíjí skrz vrstvu tradic. V takovém případě lze předpokládat, že až se bude řešit otázka, kdo je v domě pánem, střetnou se „ve finále” autoritativní západníci s stejnými neuspokojenými islamisty. Budou Spojené státy chtít nést zodpovědnost za rostoucí problémy v tomto od nich vzdáleném a veskrze hluchém koutu světa? Je to pro ně nutné? Chtějí postavit Rusko na vedlejší kolej? Ale Moskva přece velkou
aktivitou v regionu nehýřila. Na druhé straně existuje mínění, že právě Rusko by v zásadě
mělo nést velkou odpovědnost za situaci v bývalých sovětských republikách a sehrát roli
štítu, který bude chránit Evropu od náboženských radikálů a narkomafie. Mimochodem,
v Kremlu v zásadě proti této roli neprotestují. Není lepší právě Rusku nabídnout čestnou
misi při udržení pořádku na tomto prostoru? Je možné, že Američané chtějí získat ve svůj
prospěch místní ekonomický potenciál? Ale ten je potřeba teprve vytvořit. Dobýt strategické suroviny Kaspického regionu? To lze udělat i bez silné vojenské a politické přítomnosti. Kromě toho zdejší zásoby nejsou takové, aby mohly mít v nejbližší době zásadní vliv na
světovou ropnou a plynovou konjunkturu. Pro potenciální usazení USA v oblasti Střední
Asie existuje několik zcela racionálních důvodů, které nepřinesou své ovoce ihned, ale zato budou zcela zásadní. Především bude zaplněno vakuum, které zde bylo vytvořeno po odchodu Ruska. Spojené státy se přibližují po souši k Číně, která se v začínajícím století může stát hlavním oponentem USA, jedinou velmocí, která se nebojí „globalismu”, vzhledem
ke své samostatnosti ve vojensko-politických a kulturních oblastech a postupně se takovou
stává i v ekonomice. Prakticky neexistuje klíč, kterým by bylo možné otevřít čínskou pevnost. Proto je při vzájemných kontaktech nutná absolutní přesvědčení ve vlastní schopnosti
a síly. V tomto směru není americká přítomnost ve Střední Asii zbytečná. Dále vyrostou akcie Spojených států v Indii a Pákistánu, což také neznamená málo. Navíc přítomnost Ameriky v centru Eurasie je jedním z předpokladů multilaterálního světa, což je hlavní strategický cíl Států.
Platit se nebude pouze penězi.
Ale americká přítomnost ve Střední Asie bude ze všeho nejméně připomínat africké safari.
Děj se odehrává v tradičním, částečně post-sovětském světě. Peníze, které jsou pumpovány do tamějších ekonomik, je třeba pečlivě hlídat a kontrolovat hrabivé elity. A to vše doslova několik kroků od rozezlených muslimů, kteří přijímají bombardování Afghánistánu
skoro jako válku proti islámu. Americká přítomnost bude zcela určitě provázena růstem
antiamerikanismu. Nakonec bude potřeba vyslovit hořkou pravdu, že jsou na světě důležitější věci, než lidská práva. Nelze než souhlasit s profesorem Ústavu pro strategická studia
Vojenské akademie vzdušných sil USA Stevenem Blankem, který vykazuje podporu demokratizačních idejí ve Střední Asii spíše k oblasti rétoriky.Celkově se tedy nebude platit pouze penězi, ale i principy. Ale stálo by to za to.
Alexej Malašenko
(Autor je pracovníkem Moskevského centra Carnegie)
(Článek byl publikován v ruském originále na stránce informačně-analytické stránky Nomad)
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Moskva je osmimilionová metropole, a tak rozhodně nezklame milovníky rychlého velkoměstského života. Nad městem se vznáší všudypřítomný smog a téměř neustávající
hluk. Na ulicích se pohybují převážně krásně oblečení mladí lidé, až se člověk někdy podiví, kam se poděla proklamovaná ruská hospodářská krize. Chudoba a krize zůstávají
jaksi za branami Moskvy a všichni, kteří chtějí zbohatnout nebo již zbohatli, to spěchají
oslavit do ruské metropole. A tak je v Moskvě stále živo a skoro nikdy nuda. Moskva je
prostě v mnoha ohledech výjimečné město a jiné takové v celém Rusku nenajdete.

NOČNÍ ŽIVOT V MOSKVĚ
Kateřina Stejskalová

Co s načatým dnem
Kdo se chce v Moskvě bavit a flámovat
může začít již od brzkého rána, jen styl
se v průběhu dne mění. Mnozí pracující Moskvané si pracovní den zpříjemňují již ráno, cestou do práce, u stánků
s alkoholem a cigaretami, které jsou
rozsety po celé Moskvě, a jelikož zrovna nepracujete, lze u takových stánků
strávit velkou část dne. Je to takový
ruský zvyk, kupovat si nápoje, dnes je
v módě především pivo, přímo na ulici
u stánků, popadnout pivo do jedné ruky, do druhé ruky cigaretu, a pak buď
běžet za svým cílem, nebo se jen tak
procházet. Zpočátku jsem si na zvyk
pochodovat s lahváčem a cigaretou po
ulici a proplétat se mezi lidmi nemohla
zvyknout, ale po čase jsem i v tom objevila jistý půvab. Tento způsob konzumace alkoholu má totiž dvě příčiny.
První je čistě pragmatická – restaurace
a bary jsou v Moskvě pro většinu lidí
příliš drahé a nedostupné, druhou příčinou je sama široká ruská duše. Sedíte-li se sklenicí piva u stolku, jste izolován od ostatních lidí a to Rusové nemají rádi. Naopak, pobíháte-li s pivem po
ulicích, potkáváte spoustu lidí, seznamujete se s ostatními a jste mnohem
otevřenější světu. V létě je to moc příjemné, a když uhodí mrazy, stačí se
schovat do moskevských podchodů či
metra, kde se pak vytvářejí hloučky popíjejících.
Co s načatým večerem
V letních měsících vydrží Moskvané
na ulicích do pozdních nočních hodin, ale jelikož v Moskvě je po větší
část roku zima, lidé se v podvečer začínají poohlížet po teplém místečku
a rozjíždí se pravý noční život. Vyráží se na party ke známým či na různá
hřiště, náměstí nebo prostě k řece.
Pozor, v takové případě si s sebou
vždy vezměte příruční zavazadlo plné
alkoholu. V Moskvě neplatí, že přijdete ke kamarádovi na návštěvu
a vypijete mu zásoby. Většinou vás
sám hostitel pošle do nejbližšího stánku tyto zásoby vytvořit nebo doplnit.
A jestliže se party pořádá na otevřeném prostranství, vždy okolo postávají „babušky“ s taškami plnými předražených alkoholických nápojů
a nejste-li připraveni, musíte zaplatit
přemrštěnou cenu.
Častým místem, kde Moskvané tráví
začátek večera jsou většinou bezejmenné bary, které se nacházejí převážně v blízkosti stanic metra. Tyto
bary se nijak neliší od spousty pražských barů. K běžnému vybavení patří televize, kulečník (nehrajte o peníze, umí to většinou moc dobře!) a vyhazovač, který cizince mužského pohlaví občas ochotně upozorní, že
dívka, které právě kupuje drink, je
prostitutka.

referovat o těch ostatních.Ceny
a vstupné jsou většinou značně přemrštěné, ale bez peněz do hospody nelez,
a tak je lepší na to nemyslet a nepřepočítávat.
Kdo si chce zatancovat, poslechnout
muziku a napít se k tomu, má na výběr
množství klubů a klubíků střední kategorie. Do každého nočního podniku se

dostanete až po zaplacení vstupného (34 USD) a po důkladném prohledání
ochrankou. Chcete-li například pronést
v ruce chipsy, musíte se s nimi buď rozloučit (i ochranka může mít hlad), nebo
je před nimi sníst. Účelem přísných
kontrol není ani tak hledání zbraní či
drog, ale zákaz pronášení levnějšího alkoholu z ulice. Pro srovnání, v obchodě zaplatíte za pivo okolo 13 rublů, zatímco v klubu 60-80 rublů, při kursu 26
rublů za 1 USD (uváděné ceny se vztahují k roku 2000).
Něco pro dámy
Zajímavá možnost se v Moskvě naskýtá
pro partičku osamocených příslušnic
něžného pohlaví. V klubu „Divoká husa“ mají dívky od sedmi do jedenácti
večer vstup i konzumaci alkoholu zdarma, a navíc můžou shlédnout mužský
striptýz. Ve 23.00 se otevřou brány
podniku i pro příslušníky mužského pohlaví a nápoje se začínají platit. Pro ty,
které to s alkoholem přeženou již před
jedenáctou, doporučuji včas (před nástupem mužů) odejít, protože v tomto
klubu je atmosféra až do ranních hodin
značně uvolněná a erotikou nabitá.

Konečně do klubu
Jedny z často navštěvovaných moskevských klubů jsou Propaganda, Gramofon nebo Čtyři pokoje. Všechny jsou přibližně stejně drahé, výhodou je vstup do
23. 00 zdarma. Ochranka má většinou
ráda cizince, a tak jsou pro vás často
dveře otevřeny, zatímco pro okolostojící
Moskvany je plno. Tento přístup je patrný i uvnitř, utrácíš-li vítej, jinak moc
neotravuj. Klub Propaganda je vlastně
diskotéka s prostorným parketem a světelnými efekty. Tancovat se začíná okolo
půlnoci, i když DJ se snaží již od devíti.
Muzika je každý den trochu jiná a málokdy víte dopředu, co vás čeká. Často se
hrají různé odstíny hausové muziky,
techna, někdy však populární ruské
i světové „šlágry“, k ránu se nešetří starými „vypalovačkami“. Máte-li přání
změnit muziku, nemáte šanci, protože
okolo DJ stojí tři i více členů ochranky,
která vás s ním za žádných okolností nenechá promluvit. A tak se buď chytíte
tanečního rytmu, pokud vám však vadí
poněkud neosobní přístup, můžete si dát
panáka na baru a vydat se jinam. Příjemnou alternativou je klub Gramofon,
který vzdáleně připomíná pražskou Akropolis. Hudební styl je také srovnatelný
a DJs daleko přístupnější. Okolo baru se
mačkají lidé a vodky se většinou objednávají všem okolostojícím. S placením si
hlavu nikdo neláme, obecně platí, že pijete-li vodku, vaše kapsa netrpí tolik, jako v případě jiných panáků.
Podobných klubů je v Moskvě spousta,
při výběru doporučuji vždy se řídit radou Moskvanů, s kterými se seznámíte
v každém baru. Cizinci v Moskvě totiž
Nezapomeňte zkontrolovat
často navštěvují „své“ kluby, kde sice
stav peněženky
Čas na návštěvu nočního klubu nastává potkáte zajímavou mezinárodní sešlost,
po desáté hodině večer a vybírat je ale s místními moc nepoklábosíte.
opravdu z čeho. Pro tuto volbu je sa- Jedno z oblíbených míst je klub „Třetí
mozřejmě podstatné to, jak hluboko má cesta“. Otevřeno je jen v sobotu a nečlověk do kapsy. Protože jsem byla děli, jelikož majitelé klubu jsou ne
v Moskvě jako student, rozhodování zrovna legálními nájemníky. Klub se
pro mě nebylo ani tak těžké a luxusní nachází ve zchátralém domě a to, že se
kluby, kde za vstup člověk zaplatí 100 uvnitř něco děje, poznáte jen při poUSD jsem nenavštívila, zbývá tedy po- drobném zkoumání provozu na ulici

před domem. Za vstupné zaplatíte 30
rublů jste-li tam poprvé, při častých
návštěvách se stáváte vítaným „štamgastem“. Ceny jsou zde nejpříjemnější
z celé Moskvy a přibližně do půlnoci
hraje většinou kapela FBI, patřící majiteli klubu. Pak se do práce pustí DJ,
který Vám za panáka zahraje co chcete. Parket je menší, ale chybí-li vám
prostor, pódium je vaše. Velice útulný
bar ve vedlejší místnosti je vždy plný
mladých rozjetých Moskvanů a myslím,
že je to pravé místo na party až do rána. Zavírá se okolo šesté a v tu dobu si
ti správně naladění můžou zazpívat
s majitelkou klubu do mikrofonu, stejně již nikdo neposlouchá.
V létě je všechno jinak
Jak již bylo řečeno, teplo je v Moskvě
vzácné a tak se v letních měsících noční
život přesouvá do ulic a parků. Ty
v centru Moskvy skrývají nenápadně se
tvářící stánky s pečenými bramborami
a alkoholem. Okolo nich se za teplých nocí shromažďují partičky pařících lidí
a také dětí z ulice. Je to vítaná příležitost
dozvědět se něco o odvrácené stránce
Moskvy. Malí žebráci se totiž po pár sdílených pivech stávají vašimi přáteli
a pyšnými průvodci. A tak když náhodou
stánek zavře, rychle vám zajistí další přísun nápojů a ochotně vás hostí svými cigaretami, které po vás před pár hodinami vyžebrali. Oblíbená party se koná
každoročně 1. září, kdy v celém Rusku
začíná školní rok a semestr na univerzitách. Tuto party si nenechají ujít ani ti
dávno škole odrostlí a ještě týden poté se
o této noci vyprávějí stejně „neuvěřitelné“ příběhy jako u nás třeba o Silvestru.
Hned v zápětí, první zářijový víkend, se
slaví Svátek Moskvy. Tato oslava má
zpočátku poněkud oficiální charakter –
politická vystoupení, petiční akce atd.
Výhoda však spočívá v tom, že celé centrum Moskvy je uzavřeno pro automobilisty, a tak se již odpoledne širokými bulváry valí, místo aut, proud rozjařených
Moskvanů. Na každém náměstí se tančí,
zpívá a samozřejmě pije. Všeobecné veselí vrcholí večer na náměstí před Kremlem, kde v době mé návštěvy probíhala
Adidas Street Party. Na mamutím pódiu
se střídají ruští DJs a pod nimi tančí tisícový dav. O kousek dál jsou rozestavěny
basketbalové koše, kde se přes den ukázkově reklamě sportovalo. Teď večer se
však tvoří družstva z okolo procházejících rozjetých partiček, většina hráčů si
je sotva schopna zapamatovat si na který
koš házet, ale o to víc se baví publikum.
Oslavy Moskvy pokračují i druhý den, to
již jsou lidé ukázněnější a hlavně dopoledne je Moskva nějak podivně prázdná.
Dvě rady na závěr
První ráda se týká většiny české populace, která má ráda pivo. Pivo se
v Rusku čísluje stupnicí 1 až 9, čím vět-

ší číslo, tím je pivo silnější. Nedoporučuje se začínat devítkou, trojka je adekvátní naší desítce. Druhá dobrá rada
je, že při nočním víření Moskvou se
vždy vyplatí používat taxi. Často jde
o černé taxikáře, kteří jsou snad všude
a za přejezdy mezi kluby, či za ranní
cestu domů zaplatíte 40 až 100 rublů.
Vzhledem k obrovské rozloze Moskvy
ušetříte spoustu času a nezapomeňte si
rozhodně zasmlouvat!
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CHLAPEC NA OBRUBNÍKU
Jak vypadá v Turkmenistánu literární propaganda

V Turkmenistánu je mnoho cest, ale
k jedné má lid zvláštní vztah. Laskavý
a plný úcty. Tato cesta se táhne na jihozápad od našeho překrásného Ašgabatu - dlouhá, hladká asfaltová plocha,
která se rozbíhá do Powrize (Firuzy).
Vždy časně ráno po této cestě projíždí
milovaný syn turkmenského lidu Saparmurat Nijazov - spěchá ze svého domu v Powrize do Ašgabatu do práce.
A každý večer se po stejné silnici vrací
domů. Když lidé procházející kolem nebo projíždějící auta vidí Presidentův
vůz, na chvíli zastaví krok nebo přibrzďují, klaní se a uctivě zdraví Saparmurata Atajeviče. A pohled Presidenta pozorně vnímá každý pozdrav. Z okna
svého automobilu kývá hlavou a uspokojením v srdci přijímá projevy úcty
svého národa. Vždy jej pohladí na duši
jejich přízeň a duševní otevřenost.
Od jisté doby si President začal všímat,
že u cesty často stojí chlapec v bílé košilce s lopatou v ruce. Jakmile vidí automobil Turkmenbašyho, postaví se nehybně do pozoru, drží lopatu v levé ruce jako zbraň a pravou rukou salutuje
jako voják na stráži. Časem se setkání
s tímto chlapcem stala Presidentovi jakýmsi dobrým znamením do nového
dne. Proto když se automobil přiblížil
k chlapci, často velel řidiči zpomalit
a přívětivě chlapce zdravil.
Jednoho dne krásné auto Saparmurata
Turkmenbašy jako vždy lehce svištělo
po cestě a vezlo svého pána do jeho paláce, ozdobeného zelenou vlajkou. Pohled na chlapce se svezl na chlapce
s lopatou, který stál na kraji cesty. Ten
se, jako obvykle, vypnul jako struna.
„Zastavte vedle něho!” řekl Saparmurat Atajevič svému řidiči. A auto lehce
zabrzdilo přímo vedle chlapce.
Tato neobvyklost jej vylekala.
„Ach, dědečkovi Saparmuratovi
se nelíbí, že tady každý den stojím
a nyní mi vynadá!” pomyslel si
chlapec (poznámka autora: ve východních zemích je oslovení „dědeček” výrazem úcty mladších ke
starým a zkušeným lidem) . Ale to
se již zadní dveře auta otevřela
a chlapec uviděl Presidenta: šedovlasý, s otevřenou přívětivou tváří
se Turkmenbašy usmíval. Když
chlapec viděl tento jasný úsměv,
strach jej trochu přešel. „Buď
zdráv palváne (bohatýr)!” Laskavý pozdrav Presidenta zcela uspokojil chlapce. „Dobré jitro, náš otče Saparmurate!” odvětil po vojensku chlapec, „ať Vám Alláh dá
zdraví a dlouhá léta.” „Chaj,
chlapče,” odpověděl Turkmenbašy
a s uspokojením si prohlížel chlapce od
hlavy k patě. Potom se zeptal : „Řekni
hochu, jak Ti říkají?” „Berenč.”
„Nos své jméno se ctí, Berenč-džane,”
řekl President a dále hleděl se sympatiemi na chlapce „a kam se to každý den
ubíráš s tou lopatou?”
„Na naši novou zahradu!” odpověděl
Berenč s potěšeným leskem v očích.
„Když podle vašeho dekretu všem dávali zemi, také jsme si vzali parcelu.
A nyní každý den před školou tam sám
sázím stromy.” Chlapec se od vzrušení
div nezadýchal, ale nadechnul se a pokračoval: „Saparmurat-Ata (otče), vy
sám jste přece radil sázet více stromů.
Těmito radami se my řídíme.”
„Děkují synku!” bylo vidět, že Saparmuratu Turkmenbašy se šikovný a pohotový chlapec líbím „a jak tě, Berenčdžane, baví sázet stromy?”
„Baví, velmi!” hrdě prohlásil chlapec.
„Stromy dávají plody, zdobí přírodu,
čistí vzduch a pod nimi je tak chladný
stín...”
„Jsi šikovný chlapec, Berenč-džane,
správně jsi pochopil cíl, který jsem vytyčil. A nyní mi ukaž, jak sázíš stromy.” Neočekávaný návrh chlapce překvapil: „Vy se chcete podívat na náš
melek (zahradu pozn. překl.)?”
„Přesně tak. Posaď se do auta.” Saparmurat Turkmenbašy se pohnul
a uvolnil místo vedle sebe. „No, posaď
se!” Berenčovi se zatočila hlava od neočekávaného štěstí. Je to sen nebo ne?
Opravdu sám dědeček Saparmurat
navštíví jejich melek? V návalu nadšení
chlapce vzkřiknul:
„Pojeďme, jeďme co nejrychleji!”
a vykročil k autu. Ale najednou, jakoby poprvé uviděl krásné auto, se na jeho tváři se objevil smutek: „Cesta na
náš melek je jen písečná a plná prachu.
Bojím se, aby se auto nezaprášilo a nezašpinilo.”
Ale president se na slova Berenče jen
usmál: „To je maličkost, Berenč-džane.

Neboj se. Když se zapráší, umyjeme
jej, není to tak příteli?” obrátil se Saparmurat Atajevič k řidiči.
Mladý řidič ani nesejmul ruce z volantu, otočil se a s úsměvem pravil „Nezapráší se, Saparmurate Atajeviči. Postarám se, aby byl svěží jako kvítek.”
„Tak vidíš Berenči, všechno je v pořádku, není třeba se o auto bát. Jedeme a ty nám ukazuj cestu. Posaď se!”
řekl President.
Chlapec si již skoro sedal do auta, ale
u samotných dveří se znovu zastavil.
„Ale já mám v rukou lopatu...”
„Ale Berenč-džane, co tě rmoutí? Kde
by měla být lopata, když ne v rukou zemědělce? Komu bude vadit? Auto doveze na místo tebe i tvou lopatu.”
Berenč si sedl na zadní místo vedle Saparmurata Turkmenbašy. Lopatu postavil mezi kolena, aby držela rovně.
„Tak, kudy to bude?” zeptal se Saparmurat Atajevič s úsměvem.
„Přímo tady po této cestě,” máchl Berenč rukou dopředu, „a tam na křižovatce doprava.” Automobil se lehce
rozjel a odbočil z asfaltové cesty, kam
chlapec ukazoval. Vozy ochranky se
rovněž vydaly za Presidentovým vozem. Bylo jaro a step byla celá zelená
svěží mladou trávou, s rozkvetlými jasně červenými květy. Na nebi zpívali
skřivani, vzduch se chvěl jejich veselými trylky. Slunce s úsměvem hledělo na
zemi a štědře ji zalévalo svými paprsky.
Na makových rostlinkách se od slunce
ještě leskly kapky nočního deště a spadaly dolů jako droboučké kuličky rtuti.
Cesta byla také ještě vlahá a prach se
na kolech vozu neusazoval.
„Vidíš Berenči vaše cesta je ještě čistší
než asfaltová,” obrátil se Saparmurat

Atajevič a laskavě pohladil chlapce po
vlasech. Chvíli se odmlčel a potom řekl:
„Zapamatuj si navždy hochu, co ti řeknu. Rodná země, dokonce i zaprášená,
je vždy jako lék. Za starých časů naši
otcové a dědové na jakoukoliv ránu
přikládali špetku země, nemoc se vyléčila a rána se zahojila. Proto všechno,
co roste na naší zemi má blahodárné
účinky jako nejlepší lék - i plody sadů
i semena trav.” Berenčovi se zdálo divné, proč s ním President hovoří tak
vážně a samotné toto vyprávění, podobné příběhu jej nadchlo. S obdivem
hleděl na Saparmurata Atajeviče a pomyslel si: „Je třeba sázet ještě více stromů, i osevů musí být více. A také květiny! Ano, květiny musí růst všude. Tehdy všichni lidé budou žít dlouho a nemoci zcela zmizí.” President mezitím si
mezitím znovu se zájmem prohlížel Berenče. Chlapec vůbec nepřipomínal člověka, který se vydal kopat půdu. Košile bílá jako sníh, pečlivě vyžehlené kalhoty a lesknoucí se boty... I vlasy jsou
tak pěkně rozčesané... Snažil se uhodnout důvod takové pořádnosti a zeptal
se: „Berenči, ty určitě jdeš po práci na
vašem meleku rovnou do školy. Ale
proč tedy nemáš školní brašnu?”
„Ne, když dodělám svou práci, zajdu
ještě domů a až potom do školy,” odpověděl Berenč. President se tedy zeptal
přímo, proč chlapec chodí na práci tak
oblečený. Přívětivě se usmál a poznamenal: „Když tě tak vidím Berenč džane, ani bych si nepomyslel, že jdeš pracovat na pole. Jsi tak slavnostně oblečen, radost pohledět.” Chlapec ihned
pochopil, o čem jeho společník hovoří
a rozhodl se všechno vysvětlit.
„Dědečku Saparmurate,” začal, „když
jsem řekl mamince a tatínkovi, že vás
každé ráno potkávám na cestě a zdravím vás,” tak mi řekli: „Děláš dobře,
synku. Ale kdo má tu čest každý den vidět milovaného syna a vůdce našeho
národa a srdečně se s ním zdravit, ten
je zahrnut milostí Alláha. Ale když se

potkáváš s takovým člověkem, není
vhodné ukazovat se mu v ošumělém
oděvu. Nezapomínej jedno: musíš vypadat úhledně.” Berenč se podíval na
svou košili a dodal s úsměvem: „Dědečku Saparmurate, přál bych si, aby vaše
cesta pořád taková bílá (výraz ”ak” bílý je v turkmenštině synonymem pro
”pravý”), a proto si beru bílou košili.”
„Díky ti, milý hochu.” Saparmurat
Atajevič byl velmi potěšen slovy chlapce, které byly řečeny s velkou upřímností a od srdce. „I já chci, aby cesty
nás všech byly sněhobílé, přesně jako
tvoje košile. A rodičům vyřiď mé uznání za takovou pozornost a úctu.”
„Dobře, určitě vyřídím,” kývnul Berenč a protože si všiml, že automobil
přijel k jejich meleku, dal znamení, aby
vůz zastavil. „Tak jsme dorazili.”
Všechna auta zastavila na kraji pozemku, který náležel rodině Berenče.
Hosté, kteří vyšli ven, obklopili Presidenta s chlapcem a všichni společně
procházeli rozlehlým melekem. Mladé
stromky, které se již Berenčovi podařilo zasadit, se zlehka kolébaly v jarním
vánku. Chlapec, který šel vedle Presidenta, popisoval své sazenice. „To je
meruňka,” řekl, „a támhle broskev,
hruška, granátové jablko a tam vzadu
jsou jabloně a švestky.” Tak chodili od
stromku ke stromku, dokud se nepřiblížili ke svazečku sazeniček, pečlivě
přikrytých vlhkou zemí.
„Tady jsou různé ovocné stromy, které
ještě chci zasadit. Včera jsem pro ně
připravil několik důlků,” řekl a ukázal
na řádek čerstvě vyrytých jamek.
Turkmenbašy se pozorně podíval na sazeničky. Vybral jeden strom, vzal jej
do ruky:
”Co je to za strom, Berenči?”
„To je mirabelka.”
„Správně, máš bystré oko. Dej mi
lopatu, synku. Zasadím sám tuto
mirabelku. Až se na ní budete dívat, vzpomenete si na mě a řeknete: Toto je strom dědečka Saparmurata, co tomu říkáš?”
„Ano, ano,” chlapec nadšeně pokýval hlavou a podával Presidentovi svou lopatu. Saparmurat Atajevič si znalecky prohlédl dobrý,
pevně udělaný nástroj, který se
leskl skoro jako zrcadlo. „Jsi chlapík, Berenč-džane. Tvá lopata mi
řekla, že budeš skutečným zemědělcem. Podívej se, můžeš se na ní
dívat jako do zrcadla!”
Laskavá slova tohoto tolik milovaného člověka Berenče opět potěšila a jeho dávný sen, aby se stal
pánem vlastní země, se stal ještě sladším. Chtěl vystudoval agronomii
a v tomto okamžiku pocítil, že už už
dosahuje svého cíle. Vždyť jestli jej takový člověk, Saparmurat Turkmenbašy, pochválil... President mezitím
spustil do důlku kořeny sazenice. Berenč přiskočil, starostlivě přidržel
stromek za vršek a Turkmenbašy zaryl
lopatu do země, měkké jako samet
a zaházel jamku hlínou. Někdo z přítomných již stihl nabrat vědro vody
z kohoutku a nyní polil nově zasazenou
rostlinku. „No tak, Berenč-džane? Je
to v pořádku?” zeptal se Saparmurat
Atajevič s úsměvem. „Naprosto, dědečku Saparmurate. Já sám se o něj již
postarám, budu jej hlídat jako oko
v hlavě. A všem řeknu, že toto je serdár (vůdce pozn. překl.) všech stromů,” vyjádřil Berenč s dětskou prostomyslností své skryté myšlenky. „Přeji
ti, aby stromy, které zasadíš, plodily
a dávaly stín,” promluvil Turkmenbašy a vrátil Berenčovi lopatu. „A tvá lopata ať nikdy nezrezaví...”
„To nedopustím!” prohlásil slavnostně
Berenč, jakoby to nebyla ani slova, ale
opravdová přísaha. „Dědečku Saparmurate, a přijedete okusit ovoce z mých
stromů? Přijeďte, prosím!”
„Dobrá, inšallah (bude-li to vůle Boží,
pozn. překl.) přijdu. A nyní, Berenčdžane, se musíme rozloučit, práce nečeká.” Turkmenbašy přátelsky stiskl polodětskou, ale již prací ztvrdlou ruku
Berenče. Potom se podíval na hodinky
a pospíchal k vozu. Ostatní se také posadili do svých aut. Jakmile hosté zamávali Berenčovi na rozloučenou a zmizeli z očí, přiletěl odněkud slavík. Posadil se rovnou na stromek, čerstvě posazený rukou Turkmenbašyho a zazpíval. A chlapci se zdálo, jakoby
všechno okolo strnulo a jako očarován
poslouchal jeho veselé trylky.
(přeloženo z Matěrialy po turkmenskoj literature, Magaryf, Ašchabat,
1997, str. 303-308.)

EUROASIJSKÝ EXPRESS

strana 4

Slavomír Horák
Základní charakteristika Gagauzů
Gagauzové jsou národ turkického
původu, ke kterému se v současné
době hlásí asi 200 000 lidí, usídlených převážně v Moldávii (oblast
Budža), částečně na Ukrajině (Záporoží a Oděssa) nebo v Rusku
(Rostov, Kabardino-balkarská republika) a malé zastoupení lze najít
i v Rumunsku, Bulharsku a Řecku,
ale také ve střední Asii (Kyrgyzstán,
Kazachstán).
Konfesní příslušnost
Základním konfesním vyznaní v
Moldávii je pravoslaví, ale v ostatních oblastech (zejm. středoasijské
oblasti na některých místech přijali
islám nebo protestantství (především v Moldávii – sekty Adventistů
a Baptistů). Pravoslavní Gagauzové
spadají pod správu Moskevského
patriarchy, přestože byly snahy vytvoření vlastní Gagauzské církve,
která by odrážela specifičnost Gagauzů jako turecké pravoslavné národnosti (v tomto směru se velmi angažoval významný gagauzský církevní hodnostář, který napsal Historii Besarabských GagauzůBesarabűyalű Gagauzlarűn Tarihi).
Historický vývoj Gagauzů
Přes jejich nesporný turkický původ není dodnes zcela jasné, s jakou skupinou turkických kmenů je
lze spojovat. Existuje několik základních teorií, které vysvětlují jejich původ.
V první se poukazuje na kmeny Oghuzzů – Kumánů (známějších pod
názvem Polovci)1), kteří v polovině
11. století obsadili jižní Ukrajinu.
Některé teorie uvažují i o potomcích
dalších kmenů – tzv. Karakalpaků,
kteří dodnes obývají severní oblasti
dnešního Uzbekistánu. Bulharští
vědci je spojují s osudy tzv. Povolžských Bulgarů2), turkizovaných v
době Osmanské říše, kteří si však
udrželi své náboženství.
Zdá se však, že nejpravděpodobnější variantou je hledání jejich původu v turecko-oghuzzských kmenech, které přišly do malé Asie spolu se Seldžuky.3) Tato varianta je
pravděpodobná i z hlediska jazykového – gagauzština patří do jižní
skupiny turkických jazyků spolu s
turečtinou,
ázerbajdžánštinou
a turkmenštinou. Gagauzský jazyk
byl však ve své syntaktické a částečně i morfologické struktuře pod
značným vlivem slovanských jazyků
(projevují se však i vlivy rumunštiny nebo řečtiny).
V první polovině 13. století se předchůdci Gagauzů usadili v oblasti
dnešní Dobrudže v Rumunsku, kde
představovali stálou hrozbu pro byzantského císaře. Když se seldžucký
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sultán ęIzz ad-Dín Kay Kacus uchýlil před mongolským nebezpečím k
byzantskému císaři Michaelu VII.
Paleologovi, který mu udělil léno v
provincii Dobrudža, kde ustavil nezávislý stát Oghuzzů s hlavním městem Karvuna (Balčik). V té době
zřejmě došlo k přijetí křesťanství
pod patronací Patriarchy Konstantinopolského skrze Karvunský exarchát. S Kay Kacusem je snad spojen i název Gagauzů.4)
Nový stát byl posílen rozšířením osmanského panství na Balkáně a vytvořil svou vlastní armádu. Oghuzzský stát se však stal terčem válek
mezi kmeny , které sjednotil až náčelník Balik, zvolený vládcem státu.
Po jeho smrti (1357) se ujal vlády je
nástupce Dobrotič (1357-1386).
Tento panovník nadále posílilo stát
a za jeho vlády bylo změněno jméno
země na Dobrotič. Pozdějším zkomolením vznikl název provincie
Dobrudža.
Posledním panovníkem samostatného státu se stal Yanko (Ivanko podle některých pramenů), který však
byl roku 1398 nucen uznat osmanskou svrchovanost a roku 1417 se
Dobrudža definitivně stala součástí
Osmanské říše. Někteří obyvatelé v
té době přijali islám, avšak sultán
uznal řeckého patriarchu v Konstantinopoli jako hlavu všech křesťanů. Na dalších téměř 300 let prameny o Gagauzech mlčí. Máme až
zmínku z roku 1652, ve které patriarcha uznává moc místních biskupů
v celé oblasti Karvuna.
Pod tlakem osmansko-ruských válek byli Gagauzové v 18. století nuceni opustit svá sídla v Dobrudži
a v Bulharsku a usídlili se v oblasti besarábie. Z roku 1770 máme
zprávy o usídlení Gagauzů ve vesnicích Orak nebo Čadir v Besarábii.
V roce 1812 se jejich centrem stal
Budžak, který byl původně osídlen
Nogajskými Tatary, kteří byli odsunuti v souvislosti se závěry bukurešťského míru.
Takto vypraví historik
Diyonis Tanasoglu:
„Do Besarábie přicházelo mnoho
Gagauzů. Část jich ovšem odcházela
do Anatolie nebo do Řecka. Největší množství jich přišlo z vesnic okolo Dunaje. Ale usídlili se zde i lidé z
vesnic v blízké Dobrudži. Nahradili ve vesnicích Budžaku Tatary, kteří nuceni byli odejít. Carským dekretem byli posláni roku 1807 na
Krym. Mnozí Gagauzové přesídlili
ze Silistre do Muntenie a přicházeli
do Moldávie.
Gagauzové se zde naučili moldavštině a používali latinskou abecedu.
Některé gagauzské rodiny přeložily
své přezdívky do moldavštiny – na-

Gagauzové v Moldávii
př. Kokoš, Durni, Purde, Galatsan,
Bordey, Baluš, Marin.
Později se Gagauzové přestěhovali
blíže k Prutu a rozmístili se v oblasti Leova, kde založili vesnice
Čadir nebo Orak. Ještě později se
usídlili pod Budžakem. Na místech, které byly opuštěné Tatary,
rozdělovali ruští správci Gagauzům půdu.
Gagauzové osídlovali vesnice opuštěné Tatary, ale také sami zakládali nová osídlení. Vykonávali stejnou práci jako předtím na Balkáně
– tj. pastevci dobytka, zemědělci,
vinaři a obchodníci. Po stoletém
úsilí se jim podařilo zúrodnit neobdělávanou půdu a vystavět vlastní
osídlení.“5)

lid), který uskutečnil o rok později
svůj první sjezd, kde byl vytyčen
požadavek autonomie v rámci Moldavské SSR s hlavním městem v
Komratu. 19. srpna 1990 byla v
Komratu tzv. Zakladatelským kongresem (Kurucu kongre) vyhlášena
„nezávislost gagauzského lidu na
Moldavské republice.“6) Toto prohlášení moldavská vláda odmítla
a neuznala ani výsledky všeobecných voleb, které se konaly 26. září
1990. Situace se vyhrotila, Komrat
byl okupován, avšak obě strany zasedly k jednání a výsledkem byla
omezená autonomie, uznání nově
zvoleného gagauzského parlamentu
a umožnění práce 10 gagauzských
poslanců v celorepublikovém parla-

GAGAUZOVÉ VE ZKRATCE:
Základní údaje:
Rozloha: 1800 km2
Počet obyvatel: 153 000 (1995)
Hlavní město: Komrat (27 500, 1989)
Národnostní složení:
Gagauzové, Moldavané, Rusové, Bulhaři,
Rumuni
Úřední jazyky:
moldavština, gagauzština, ruština (dále například bulharština aj.)
Správní rozdělení:
5 okresů (rayonlar) – Komrat, Kaul, Čadir,
Tarakli, Vulkaneš
V roce 1906 se Gagauzové pokusili
využít oslabení Ruského impéria
a vyhlásili povstání proti Rusům. 6.
ledna 1906 byla prohlášena republika se sídlem ve městě Komrat.
Avšak samostatný stát přežil pouhých 10 dní, poté jej smazala z mapy ruská vojska. Dodnes si Gagauzové tuto událost připomínají a jména tehdejších hrdinů (Andruš Galačan, G. Georgijev a další) stále
nalézají u Gagauzů odezvu.
V první polovině 20. století jsou
však zaznamenány některé vlny
emigrace, zejména do střední Asie –
v letech 1909-10 odchází jedná skupina na území Toghay (dnešní Kazachstán) a část se kolem roku 1925
usidluje v okolí Taškentu. Příčinou
je především ekonomická situace,
ale také několikeré přesouvání Besarábie mezi Rumunskem a Sovětským svazem. Roku 1940 podle pařížské smlouvy se území Besarábie
stalo definitivně součástí SSSR jako
součást Moldavské SSR a dnes je tedy součástí Republiky Moldávie.
Gorbačovská perestrojka a v jejím
důsledku posilování národního uvědomění u některých národnostních
menšin, došlo i u Gagauzů koncem
80. let k vyšší aktivitě gagauzské inteligence. Roku 1988 bylo založeno
hnutí Gagauz Halki (Gagauzský

mentu. Definitivně však byl vyřešen
status Gagauzska až 23. prosince
1994, kdy parlament Republiky
Moldávie přijal Zákon o zvláštním
právním statusu Gagauzska (Gagauz Eri). Tento zákon tvoří také
neoficiální ústavu Gagauzska. Referendum stanovilo hranice Gagauzska, do kterých bylo zařazeno 5
měst (Komrat – hlavní město, dále
Čadir, Kaul, Vulkaneš a Tarakli).
Toto mírové vyústění konfliktu je
udáváno mnohými organizacemi jako příklad řešení mezietnických
konfliktů.
28. 5. 1995 proběhly druhé volby
a guvernérem (baškanem) Gagauzska se stal Gergij Tabunščik.
Současné Gagauzsko
Gagauzsko má v současné době autonomní status v rámci Moldavska
(v případě změny statusu Moldavska jako státu má Gagauzsko právo
na samostatnost).
Státní symboly:
vlajka – tři vodorovné pruhy s
největší částí modré (symbol nebe,
stálosti, naděje, dobrosrdečnosti
a oddanosti vlasti; uvnitř modrého
pole jsou 3 žluté hvězdy, označující minulost, přítomnost a budoucnost gagauzského lidu a šlechet-

Velké železnice světa: Džunglí a tajgou

TRANSORIENT-EXPRES
PARIS-ISTANBUL-KALKATA-SINGAPORE
není připraven k odjezdu (přední Asie)
Když český spisovatel Jan Havlasa doplul na svých toulkách světem před
první světovou válkou do Singapuru, hlavního města anglické državy Straits Settlements, přesvědčil se na vlastní oči o hospodářském, politickém
i dopravním významu rušné „brány Dalekého východu“. Ve své „Cestě kolem světa“ napsal:
„Význam Singapuru časem ještě vzroste, zvláště až budou dokončeny
železnice spojující Egypt a Cařihrad přes Malou Asii, Mezopotámii, Persii,
Beludžistán, Indii, Ássam, Barmu a Malacký poloostrov s Britským Malajskem.“
Optimisticky pak dodal:
„Nebude to trvati tak příliš dlouho: snad některý z mých mladých čtenářů čtoucích tuto knihu roku 1915 nebude mít ještě ani tolik let, kolik já
jich mám dnes, až pojede jednou z Prahy drahou pěkně pohodlně až do
Singapuru.“
Tato verneovská myšlenka velké transkontinentální dráhy na jihu Asie
vznikla asi před sto lety, kdy evropské železnice ještě nedosáhly Cařihradu
a kdy v Asii bylo v provozu jen několik krátkých tratí - první z nich v Indii od roku 1853.
V té době už měly Spojené státy americké svou první pacifickou železnici z New Yorku přes Omahu do San Franciska (1869) a Kanada budovala Kanadskou pacifickou dráhu z Montrealu do Vancouvru na Tichém oceáně - dokončena byla roku 1885.
Naproti tomu uskutečnění mlhavého „projektu“ železnice, která by
spojila Evropu s Blízkým východem a s Indií stála v cestě - kromě přírodních a technických překážek na trase dlouhé mnoho tisíc kilometrů především roztříštěnost této části Asie v množství státních celků, v nichž
se bouřlivě střetávaly sobecké zájmy evropských mocností a jejich bankovního kapitálu.
Historie transkontinentální trati na jihu Asie, která měla spojit Evropu
přes Cařihrad na Bosporu s přístavy na Indickém oceánu, je proto složi-
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nost, mírumilovnost, čistotu, spravedlnost, stálost v úsilí o dobro
a shodu), menší bílý (mírumilovnost a kontinuita tradic) a červený
pruh (symbol neústupnosti, velkomyslnosti, štědrosti a touha národa
po svobodě).

1) Tato oghuzzská plemena byla
zřejmě spojována s arabských
označením Šari/Sari pro tzv. Žluté
Ujgury. Ti opustili v průběhu 9.
století pod tlakem Kunů, tlačených karachitajskými tureckými
kmeny, svá sídla v Tarimské pánznak – vycházející slunce v rámeč- vi a posunuli se na území severně
ku, v jehož paprscích je nápis „Ga- od řeky Syrdarja, kde se spojili
gauz Yeri“ (místo, kde žijí Gagauzo- s Kipčaky a vytvořili s nimi kmevé), obklopené barvami Gagauzska, nový svaz. Postupně došlo k sjedze kterých vyrůstají obilné klasy. nocení názvů Sari a Kun, co obojí
Nad rámečkem s motivem slunce ve staroturečtině znamená “žlutý”, “plavý”. Tento název později
jsou opět tři žluté hvězdy.
přejali Rusové, kteří se s těmito
kmeny setkali v polovině 11. stolePolitický systém:
Zákonodárná moc je dána Gagauz- tí, kdy se dostali do oblasti dnešní
ským Lidovým shromážděním (Ga- Ukrajiny.
gauzya’nűn Halk Toplusu), které
má právo přijímat normativní akty, 2) Kmeny Povolžských Bulgarů bykteré musí odpovídat ústavě a záko- ly na konci 7. století vytlačeny Penům Republiky Moldávie. Jeho čle- čeněhy, přičemž část jich odešly do
ny tvoří zástupci každé obce v rám- středního Povolží, kde udržely svůj
ci Gagauzska (okresní mají po 2 za- stát až do 13. století, a část pod vestupitelích).
dením Asparucha se usídlila
Výkonná moc je v rukou Výkonné- v dnešním Bulharsku, kde se smísiho výboru, který je potvrzován Li- la s místními jihoslovanskými kmedovým shromážděním na 4 roky na ny a vytvořila základ dnešních
návrh guvernéra Gagauzska.
Bulharů.
Nejvyšší funkcí je guvernér (baškan), který zastupuje moldavského 3) Seldžukové jsou dalším z turkicpresidenta. Jemu jsou podřízeny kých kmenů, které obývaly střední
všechny samosprávné orgány Ga- Asii a jejich původ je v legendárgauzska. Je volen na 4 roky v de- ních orchonských nápisech, jejichž
mokratických volbách. Vládne jmé- kmeny nazývaly čínské prameny
nem presidenta Moldávie, jmenuje Tu-Kue. Nejprve byli v kmenovém
a odvolává členy Výkonného výboru společenství Turků vojenští vůdcové
apod.
– tzv. Su-baši, později se osamostatnilii, přijali islám a v první poEkonomika Gagauzska
lovině 11. století začali expandovat
Gagauzsko je významnou oblastí pě- do Íránu a dále na západ. Postupstování vína, které se zpracovává ve ně si podrobilii celý dnešní Írán, ro12 významných vinařských závo- ku 1064 rozvrátili arménskou dynadech. Ty jsou dnes částečně v ru- stii Bagrationovců a roku 1071 pokou zahraničního kapitálu (zejm. razili v rozhodujicí bitvě u Malazitalského) a vyváží se do Evropy, girtu (Manzikertu) byzantského
Ruska, Běloruska, Ukrajiny a dal- císaře Romana IV. Diogena, čímž se
ších zemí Evropy.
Seldžukům otevřely dveře k obsazeZemědělství je orientováno na pě- ní malé Asie.
stování obilnin, ovoce a zeleniny
a chov dobytka. Na zemědělství na- 4) Toto je další problém při určevazuje průmysl, který je kromě ní původu Gagauzů. Nejrozšířezmíněných vinařských závodů tvo- nější je názor, že název gagauz je
řen dalším potravinářským prů- odvozen od Kay Kacuse, avšak lze
myslem, významné jsou i dvě továr- připustit i etymologii, vycházející
ny na výrobu koberců a malé stro- ze slova „Kara Oghuzz“ (černý
jírenské podniky (výroba tepelných Oghuzz), Gök Oghuzz (nebeský)
zařízení).
nebo Gaga Oghuzz (gaga znamená v dnešní turečtině zobák). V
současné době se Gagauzové přiSeznam použité literatury:
Gagauzija. Obščaja informacija. klánějí k termínů „Gök Oghuzz“,
http://www.khazaria.com/turkic/in- proto se také nezývají spíše „Gagouz“.
dex.html.
Güngör, Harun – ArgunsŁah, Mustafa: Dünden Bugüne Gagauzlar 5) Tanasoglu, D. : “Gagouzlaręűn
(Gagauzové od včerejška k dnešku). Iķstoryasű“ Ana Sözü, 10 Agustos
Ankara, 1993.
1991. I: Güngör, H. – Argunšah,
Zajaczkowski, Wlodzimierz: Ga- M.: op. cit., s. 21-22.
gauz (heslo z Encyclopaedia of Islam IV. S. 971-972, Leiden, 1957). 6) Güngör – Argunšah: op. cit. S. 24.
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balkánských národů proti tureckému jařmu. Osmanská vláda měla na Balkáně
jiné starosti než stavět železnice a ještě k tomu do Evropy. Řídila se starým
arabským příslovím, že „rychlost je jen pro čerta dobrá“ a o stavbě drah nechtěla dlouho slyšet. A když se k tomu s velkým zpožděním za Evropou odhodlala, sledovala zpočátku jen vlastní zájmy v černomořské oblasti. Tam byla v říjnu 1860 dána do provozu první trať na evropském území Osmanské říše z černomořského přístavu Konstanca k dunajskému přístavu Cernavoda, na území
dnešního Rumunska, a v listopadu 1866 druhá trať z Ruščuku (Rus) na Dunaji
do Varny (na území Bulharska). Byly to tratě osamělé, bez širšího významu.
První náznak zájmu turecké Porty o železniční spojení s Evropou přinesl rok
1866. Tehdy byla uzavřena dohoda s francouzsko-belgickou společností o stavbě dálkové trati Cařihrad-Adrianopol (Drinopol) směrem do Bosny a k Sávě,
s odbočkou do Srbska, a trati z černomořské Varny přes Adrianopol do Enosu
na Egejském moři. Tato koncese byla později přenesena na Císařskou společnost
železnic evropského Turecka s úkolem vybudovat 2500 kilometrů významnějších
tratí, především hlavní železnici z Cařihradu do Adrianopolu a odtud přes Bulharsko, Srbsko a Bosnu do Doberlinu na řece Sávě s připojením na trať do Sisaku (dnešní Sušak). Stavba se skutečně rozjela a první desetikilometrový úsek
z Cařihradu na západ byl dán do provozu v lednu 1871. To byl počátek velké
Orientální dráhy, cesty pro Orient-expres. Roku 1873 byla dokončena trať CaSíť hlavních železnic na Balkáně roku 1894. Délka Orientální dráhy řihrad-Adrianopol-Bjelovo směrem na Sofii, s odbočkami do přístavu Dedegač
Bělehrad - Niš - Sofia - Cařihrad (Istanbul) 1060 km, délka pobočné na Egejském moři (1872), a do Džamboli (1874), směrem k černomořskému Burtrati Niš - Soluň 464 km.
gasu Trať Cařihrad-Bjelovo (561 km) vyšla z cařihradského nádraží Sikerdži na
východě zlatého rohu: budovy prozatímního nádraží byly dřevěné, teprve r.
1899 je nahradily zděné. Z nádraží vedla trať pobřežními zahradami starého SeCESTA PRO ORIENT-EXPRES
raie při Bosporu, velkým obloukem minula chrámy a minarety, přimkla se
(Orientální dráha)
k břehu Marmarského moře, prošla starými hradbami města a vešla do volné
Základní síť železnic západní a střední Evropy byla v sedmdesátých letech krajiny. Přes pahorky zamířila k západu, přešla přes rozvodí do údolí řeky Er19. století již dokončena. Sahala na východě do srbského Bělehradu a zbývalo gene a sledovala ji až k řece Marici. Pro přechod na pravý břeh musel být využ „jen“ prodloužit ji do Istanbulu, hlavního města Osmanské říše. Zájem o to budován mohutný příhradový most se spojitými nosníky a horní mostovkou, se
měly všechny evropské státy, protože pro ně byla základnou a východiskem ob- šestnácti poli o rozpětí dvacet pět metrů. Odtud již stoupala trať údolím Marice
chodních cest do Persie (dnešního Íránu) a do dalekého Afghánistánu. Zname- přes Adrianopol Philippopel (Plovdiv) do Bjelova, nejdříve močálovitou krajinalo to ovšem vybudovat z Bělehradu přes tisíc kilometrů trati divokými horstvy nou, pak divokou stepí, přerušovanou pruhy úrodné půdy a ovocnými háji,
Balkánu, zčásti na území ovládaném Turky. To bylo v údobí rostoucího odporu a nakonec vlhkým teplým úvalem s obilím, rýží, vínem i tabákem.
tější a dramatičtější než stavba pacifických drah a je plná zvratů a překvapení. Tato historie začíná na Balkáně v době, kdy evropská železniční
síť končila ještě daleko od Bosporu a kdy Turci dosud ovládali velkou část
Balkánu.
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