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DOBÝVÁNÍ SIBIŘE
Nehostinnými oblastmi Sibiře se přehnalo
mnoho dobyvatelů, málokdo však v této zemi
Pavlína BRZÁKOVÁ
vyhnanců dobrovolně zůstal. V kraji děsivých
dálek a komunistického gulagu ještě dnes žijí Přestože o nich mnoho nevíme, spojují nás
v těsném sepětí s přírodou národy, jejichž nej- obdobné zkušenosti života v sevření idejí totastarší ”dějiny“ se uchovaly jen díky vyprávění. litního systému.

Po rozpadu Sovětského svazu a jím vytvořených jistot” vykrystalizovala u všech národ“ menšin potřeba navázat na přerušenostních
nou tradici. Hledání kořenů se však děje ve
velmi zbídačeném stavu. Někomu se daří lépe
a jinému hůře…

Mladý muž se válí opilý před
prkenným barákem a nad hlavou
se mu třepotají kusy mokrého prádla. Ani nešel dovnitř, pije přímo
na ulici. Když uvidí člověka, předklání se a zpod lavice vytahuje fialový kámen - pořádný kousek ametystu. Deset tisíc a je tvůj!” Láhev
vodky ”tehdy stála rovných deset
tisíc rublů. Jsme v Tuře, správním
středisku Evencka neboli Evenckého autonomního okruhu. Země
velká jako Francie má zhruba 8
tisíc obyvatel. V Tuře jich žije tři
tisíce, v další velké osadě Vanavaře
dva a půl. Ostatní osady mají obvykle sto a méně lidí.
Pohled na Turu není příliš utěšený.
Správní centrum země tvoří shluk
dřevěných baráků, rozházených na
vyschlé bažině. Na jaře a v létě se
nedá vyjít jinak než v holínkách.
Mezi domy se válejí hromady
odpadků, které nikdo neuklízí,
a jejich zápach přehlušují jen
záchodové výpary. V Tuře stojí
jeden hotel, který vypadá jako
dům o něco větší než okolní stavení. Hosté v něm žijí pouze v létě, protože se v něm netopí.
Země porostlá mechem a lišejníkem rozmrzá jen nakrátko
v červenci a není zde možné si
nic vypěstovat.
Těžko by se hledal odlehlejší
kraj. Kolem Tury nejsou žádné
silnice nebo cesty, jen les nebo
bažiny. Lidé se přepravují po
řece na lokách nebo pěšky po
stezkách téměř nerozeznatelných od stezek zvěře, značených pouze zářezy na stromech. Po nich se Evenkové
kdysi vydávali i na stokilometrové pochody do míst, kam přijížděl každé jaro kupec, s nímž
pak měnili své zboží za železné
nádobí, cukr a mouku. Mladí lidé
se dnes už neumí orientovat podle
hvězd jak dělávali jejich předci
rodiče a hrozí dříve nemyslitelné — že v rovinatých lesích zabloudí. I tato ztráta orientačního smyslu
dokumentuje smutný osud ukázkového kmene sibiřských kočovníků,
Tunguzů—Evenků. Ještě na počátku
dvacátých let kočovali na obrovském území od Jeniseje až po
Ochotské moře a vlastnili sobí
stáda o tisících kusech. Když se
v jejich světě natrvalo objevil bílý
muž, mělo to na ně stejně devastující vliv jako na přírodní národy
všude jinde: začal je kosit alkohol, epidemie a rozvrat tradičních
hodnot. Sibiřští kočovníci to měli
ještě o to horší, že za jejich bílými
dobyvateli přicházel totalitní stát
a dusivá civilizace marxleninského
komunismu.

do lágru. Vzpomínám si na babičku Konor,“ žila tady vedle mne,”
vypráví Anna Jastrikova, mutorajská Evenka. Postavila si čum, pro“
tože dům jí nesvědčil.
Byl studený,
dýmoviště v něm v létě neuděláš
a všude je plno komárů. Hned se to
po vsi rozkřiklo, přišli ze sojuzu.
Čum jí rozebrali, spálili. Ona plakala, že v domě nemůže žít. Pak
přišla o rozum.”

První Rusové na Angaře

Bylo to někdy k ránu, vracel jsem
“se z lovu,” vzpomíná Bagdarín

Ankoul, sotva čtyřicetiletý Tunguz
z osady Mutoraj. Před pěti lety
omrzl a amputovali mu všechny
prsty až na palec na pravé ruce.
Tam, kde ho znají, mu proto
neřeknou jinak než Bezprstý.
Náhle mě cosi zastavilo. Ucítil
“jsem stisk na levém rameni a před
sebou zahlédl rozvaliny. Ohlédl
jsem se, ale nikoho neviděl.
Pochopil jsem, že mě chytil duch
ruského kupce. Přede mnou ležely
zbytky jeho domu. Byl to vůbec
první Rus, který se kdy na Podkamenné Tunguzce objevil. Snažil
jsem se duchovi vytrhnout a nakonec se mi to přeci jen podařilo.
Utíkal jsem do vesnice jako smyslů
zbavený.”
K soužití ruských usedlíků s angarskými Tunguzy docházelo až někdy počátkem dvacátého století.

ný Rus nežil. Pamatuji si, že
“
Podkamennou Tunguzku,
které
tehdy říkali Katanga, obývali jen
divocí Tunguzové. Muži nosili
dlouhé copy jako ženy, byli malí
a ustrašení. Báli se nás, jen zřídka kdy se osmělili k nám zajít,”
vzpomíná na svá první setkání
s divochy” devadesátiletá Táňa
“
Voronovová,
jediná pamětnice
dob.
V místě, kde později vyrostla vesnice Vanavara, se pořádal velký
evencký svátek sluglan. Byla to
příležitost, kdy evencké rody
dohadovaly mezi sebou sňatky,
kdy mladí muži zápasili, závodili
se sobími spřeženími, zvedali těžké
balvany, skákali o tyči přes potok,
a kdy se tančil kruhový tanec a zpívalo tradiční jochorjó. Evencké
dívky si brzy oblíbily ruskou baňu
(saunu), kam je nalákaly jejich
ruské vrstevnice. Přes počáteční rozpaky se naučily mýt
a potom se na Podkamenku
s oblibou vracely. Existence
bani Evenky uchvátila natolik,
že si vedle svých tábořiš
a srubů začali stavět obdobná
stavení, takže setkání kultur
mělo i své světlé stránky.
Pokud by zůstalo pouze u této
sauny a později u širokých pramic, které se Evenkové také
naučili dělat od Rusů, mohla
tato dvě etnika vedle sebe žít
pokojně, aniž by narušovala
zaběhnutý způsob života toho
druhého. Ale do pěti letech se
ukázalo, že expanze bolševismu
je nezadržitelná a nevyhne se
ani tajze.

Příchod nových časů

Tehdy se v pustých místech tajgy
začaly usídlovat ruské rodiny,
které přilákal dostatek ryb a zvěře.
Tunguzové tehdy ještě rusky
nemluvili, snad jen pár slov, osvojených díky každoročním obchodům s ruským kupcem. V té době
ještě řeky Podkamenná a Nižní
Tunguzka náležely výhradně několika evenckým rodům a jediný Rus,
který se zde každé jaro pravidelně
objevoval, byl kupec.
K počátku osídlení Podkamenné
Tunguzky došlo v roce 1921, kdy
sem připlula první ruská rodina
a založila dnes střediskovou obec
Vanavara. Voronovovi - tak se
první osadníci jmenovali - přitom
přišli za dramatických okolností.
Jako kulaky je v prvních letech
bolševismu jejich vlastní sousedé
zbavili majetku a vyhnali dále na
sever. Hlavu rodiny - Michaila
Voronova - bolševici odvedli do
lágru a jeho ženu se třemi dětmi společně se ženami z jiných osad poslali do oblastí, kde ještě žád-

Od počátku třicátých let, kdy
došlo k největším střetům dvou
naprosto odlišných světů, ruského
bolševismu a evencké prvobytněpospolné společnosti, proběhlo
mnoho velkých změn, jež se těžce
podepsaly na osudu sibiřských
kočovníků. Když přišli z vanavarského sovětu za Tunguzem
Barkujou, jedním z nejbohatších
stařešinů, aby zapudil dvě ze svých
tří žen, zpočátku se bránil. Nová
doba nesnese, aby jeden muž“ měl
více žen. Pro jednoho muže jedna
žena,” říkali bolševici. Pro Barkuju
bylo těžké vybrat si jednu z žen
a dvě zapudit. Nakonec si ponechal
tu nejstarší a ty mladší propustil.
Při loučení všichni plakali.
Barkuja byl nedlouho poté odvezen do krasnojarského lágru, kde
onemocněl tyfem a zemřel.
Tragédie všech starobylých tunguzských spočívala v opuštění
kočovného způsobu života určovaného přírodou, z ní vyplývající tradicí a v přizpůsobení se požadavkům, již na kočovníky kladl vznikající kolektivní systém hospoda-

ření a novým politickým systémem
vnucený usedlý způsob života. Sobí
stáda, odjakživa spásající lišejníkovou kulturu na rozsáhlých pastvištích, byla násilím nahnána do
několika společných ohrad a jejich
majitelem se stal anonymní sovchoz. Všichni ti, kteří se nechali
zlákat novým způsobem života
nebo k němu byli přinuceni, jakoby zapomněli, že sob (ačkoliv je
přežvýkavec) není kráva a lišejník
pro něj nelze nijak do zásoby nasušit nebo snad silážovat. Sovchozní
brigadýři, jak se začalo říkat
původním pastevcům, jimž vlastní
stáda sebrali, se dali na pití a najednou jakoby ani nechtěli vědět,
že soby trvale držet v ohradách
nelze a že potřebují ke svému životu prostor stejně jako oni sami.
Vytvoření sjednocených stád zničilo nejen životní způsob, formovaný po dlouhá staletí, ale
zapříčinilo i zánik společnosti,
založené na rodovém příbuzenství. Rozkulačení” se nevyhnulo “žádnému rodu a ti, kteří
jej nejvíce odmítali - stařešinové a šamani - končili ve vězeních, odkud se již nikdy nevrátili. Říká se, že tak skončili
všichni až na šamana Bogoto.
Byl to poslední uznávaný
šaman, kterého soudili někdy
na konci šedesátých let v Tuře.
Milice ho vyvezla z tajgy
a zavřela v domě, který nechala
střežit stráží až do dne, kdy se
konal soud. Bogoto, spoutaný
na rukou i na nohou, ležel na
hromadě slámy, ve zdi bylo
jediné zamřížované okno, jímž
čas od času nahlídla stráž.
Přestože byl spoután, dvakrát se k naprostému údivu
strážného svých pout zbavil
a zjevil se venku před domem. Poté
se v poklidu nechal znovu spoutat
a přitom se usmíval. U soudu, který se zanedlouho konal, na
otázky soudce neodpovídal a když
ho chtěli odvést, zdvihl ruce a z každého podpaží mu vyskočil jeden
medvěd. Bogoto pak odešel do tajgy a medvědi hlídali miliconáře
a soudce až do chvíle, kdy jim zmizel z očí. Teprve tehdy se vydali do
lesa za ním. Od té doby šamana
nikdo neviděl.
Kočovný způsob života se uchoval
jen ve velmi omezené míře. Stáda
sice zůstala v tajze, ale jejich majitelem se stal sovchoz. Většina
Evenků byla donucena přesídlit se
do vesnic, kde rodiny dostaly dům.
Některé staré ženy odmítaly v dřevěných staveních žít, a proto si
vedle nich stavěly své čumy.
Bolševici však byli neústupní
a čumy opakovaně ničili. Byly
i takové případy, že někteří lidé
změnu neunesli a utekli zpátky do
tajgy. Byl-li přistiženi, odvezli je

Znovuzrozené kočovnictví

V Tuře vycházejí jedny noviny původně Sovětská Evenkije, později Evencká hvězda, které s čímsi
jako zdrojem svobodných informací nemají nic společného. Popisují
skutečnost takovou, jakou by si
oficiální představitelé tamější moci
přáli mít, ale realita je naprosto
jiná. Obvykle se v nich dozvíte, jak

si všichni význam návratu k původnímu způsobu života - kočování
- uvědomují a jak se o to rozhodli
v budoucnu pokusit. Na rozdíl od
psaného, je je ve vsích situace
docela jiná: nejen mladí Evenkové,
ale i střední a starší generace,
o návrat nejeví příliš zájem, přestože se postupná obnova sedmdesát let potlačované evenské kultury tolik vychvaluje. O posledních
kočovnících, kteří dodnes v tajze
zůstali, se obecně hovoří jako o společensky nejníže stojících (jsou vnímáni obdobně jako u nás Romové).
Pokud se v Tuře nebo Vanavaře
konají nějaké akce, mající za úkol
připomenout mizející tradici, jsou
kočovníci z tajgy vyváženi a slouží
jako jakási atrakce pro návštěvníky. Právě snaha úřadů o obrodu
evenckého národa” se stala reakcí
“ konec bolševického útlaku.
na
Pořádají se folklórní festivaly,
které mají vzbudit zájem o dřívější, zapomenuté zvyklosti, začala se
stavět muzea. Jimi Evenkové naru-

šují jedno ze základních tabu,
nedotknutelnost věcí, které patřily
jejich zemřelým předkům. Oficiální zájem o folklór a muzea je jasnou známkou toho, že se starobylá
kultura ocitla na pokraji zániku.
Na festivalech vystupují úřednice,
které většinou znají soba jen
z obrázků a starých fotografií,
jejich tělesné proporce by jim ani
nedovolily do sedla usednout.
Nikdo ze současníků již nedokáže
hrdelním hlasem zazpívat improvizované jochorjó tak, jako to uměli
jejich rodiče. Vznikají písně s motivy tajgy, ale většinou se zpívají na
ruskou melodii. Na jeden z posledních festivalů, který se konal ve
Vanavaře v roce 1994, přivezli několik tunguzských stařenek, jimž
za to, že vystoupí na pódiu a zazpívají jochorjó, naslibovali vodku.
Evenky však nakonec stejně
nezazpívaly, protože se styděly.
Celé dny chodily opilé mezi
hosty a žebraly další vodku. To
trvalo až do okamžiku, kdy je
odvezli zpátky do lesa.
Evencky se hovoří jen v osadách kolem Tury, Vanavara je
na tom podstatně hůře. Žije v ní
nejvíce Rusů a evenkštinu lze
zaslechnout jen výjimečně. Během posledních šesti let se zde
sice začala evenkština povinně
vyučovat, ale výuka se více podobá klasické výuce cizího
jazyka, protože doma s dětmi
nikdo evencky nemluví. (Evenkština se ruštině ničím nepodobá, z nám známých jazyků je
blízká například mongolštině.)
Uvědomuji si, že výuka nemá
“
praktický
smysl. Dnes evenkština nikoho nezajímá, výhodnější by bylo učit děti anglicky,” přiznává učitelka evenkštiny Darja Stěpanovna Aksjonovová v naději, že tak budou mít
děti více šancí Evencka odjet
a žít někde, kde seženou více
práce. Od 30. let, kdy byli rodiče
“
bolševickým
vedením nuceni dávat
své děti do internátních zařízení
a mateřských školek, po čtyřiadvacet hodin denně, zatímco kočovali
v tajze se sovchozními stády, ztratily děti se svým přirozeným prostředím i jazykem kontakt a žít
jinak než ve vsi se pro ně stalo již
nemyslitelné,” říká dále učitelka
Aksjonovová.
S rodiči bydlely jen po dobu let“ních prázdnin, zbytek roku trávily
v prostředí ruských internátů, zřízených hlavně pro ně jako pro nezaopatřené. V tuto chvíli se dá o evenkštině hovořit jen jako o vymírajícím jazyku.” Vanavara má dnes dvě
školy: základní, kterou navštěvují děti od sedmi do patnácti let,
a střední, specializovanou pří“
pravku” na technická povolání.
dokončení na straně 4
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TRNITÁ CESTA KE STABILITĚ,
aneb čečenský deník

Život čečenských uprchlíků i těch, kteří zůstali
v rodné zemi se v posledních několika měsících
alespoň částečně stabilizuje. Návrat do rodné země, mír a bezpečnost v Čečensku však zůstávají
stále nenaplněným snem.
Název čečenský deník je z mojí strany samozřej-

mě trochu nadsázka. Zahraniční humanitární
pracovníci totiž nemohou zůstávat v Grozném
přes noc, takže když už se do hlavního města
dostaneme (obvykle jednou za dva týdny) trá-

víme většinu času všude jinde než u pracovního
stolu. Jako zaměstnanec Sdružení Česká katolická charita jsem působil hlavně v Nazrani,
hlavním městě Ingušska, nyní samostatné
republiky, která se od Čečenska oddělila v roce
1992.

Přestože Nazraň připomíná na první pohled spíše větší vesnici, a i v sovětských dobách zůstávala ve stínu hlavního města Čečensko-ingušské
republiky, patří dnes k největším centrům Čečenců na severním
Kavkaze.
Sdružení Česká katolická charita provozuje v Ingušsku pět dětských
školek pro celkem 680 dětí čečenských uprchlíků. Kdyby nabídka
mohla uspokojit poptávku, bylo by našich svěřenců mnohem více. Každé
uvolněné místo po odchodu dětí do základní školy znamená pro naše
místní koordinátory obrovský tlak ze strany rodičů a staví je před
nevděčný úkol vybrat dítě, které bude mít to štěstí a bude moci prázdné místo zaplnit. Dětem, které zažily střelbu a často i smrt svých blízkých
se zde vedle vzdělání dostává i pravidelné stravy a péče psychologů a lékařů. Naším cílem je zajistit dětem především dlouhodobou podporu, částečně také pomocí tzv. adopci na dálku, v jejímž rámci české rodiny či jednotlivci pomáhají hradit náklady spojené s péčí o konkrétní dítě.
Čtyři roky po začátku druhé čečenské války se zaměření humanitární
pomoci posunulo od akutních krizových programů k dlouhodobější
rekonstrukci země. Podobný vývoj je možné sledovat i v Grozném.
Mnoho budov bylo opraveno a moc místní administrace se pozvolna
upevňuje. Vytvořit alespoň částečné zdání normality je nyní pro místní
vládu klíčové. Toto zdání mají podpořit i obnovené zvyky z doby před
vyhlášením samostatnosti. Například na Vánoce byl uprostřed Grozného
vztyčen obrovský vánoční strom. Tato tradice se načas úplně vytratila

nuje většina Čečenců Basajeva pouze hanlivými výrazy a wahabisté ztratili veškerou důvěru. Chatáb dokonce i svůj život .
Kdyby byla čečenské společnosti dána reálná možnost, mohla by být
situace daleko stabilnější než dnes. Mnoho Čečenců opustilo natrvalo
region, ale téměř všichni utečenci v Ingušsku plánují návrat. Ten jediný, který mi řekl, že by se nevrátil do vlasti, měl ingušskou manželku,
nově postavený dům - zkrátka nový život. Také hluboce zakořeněné tradice často umožňují Čečencům vyrovnat se s dlouhodobými zážitky
války a ničení daleko lépe než je tomu u druhých národů. V Grozném
a Nazrani např. nepotkáte na ulici tzv. děti ulice, které jsou tolik typické pro centrum dnešní Moskvy. Při úmrtí rodičů totiž odpovědnost přechází na nejbližší příbuzenstvo. V případě že ani to nepřežilo, přebírá
odpovědnost širší rodinný kruh — například sousedi. Tato „přirozená
sociální regulace“ jde často napříč etnickými hranicemi. Osobně znám
případ ruského sirotka v Grozném, který byl po úmrtí rodičů náletu přijat do rodiny svých čečenských sousedů.
I po mnoha letech války navíc země disponuje důležitým lidským kapitálem, který by mohl být velkým příslibem do budoucna. Přestože
mnoho mladých a vzdělaných Čečenců emigrovalo, zůstává v Čečensku
i v uprchlických táborech v Ingušsku velké množství kvalifikovaných
pracovníků, často s univerzitním vzděláním. Nalézt kvalifikované
profesionály tak není problém, mnohem těžší je zajistit těmto lidem
práci.

Stalinem v roce 1944 do Střední Asie. V době, kdy bude prolomena
nekonečná vlna byrokracie a peníze na kompenzaci nakonec uvolněny,
většina deportovaných pravděpodobně již nebude mezi živými. Se stejnou skepsí je přijímán i jeden ze slibů, které se objevily před referendem. Čečenci by podle tohoto slibu měli být odškodněni za fyzickou
újmu, kterou jim přineslo posledních několik let válečných střetů.
Podmínky odškodnění přitom zdaleka nejsou definovány a tak bude nejspíš ještě dlouho trvat než se předvolební sliby promění v realitu a nahromaděná skepse v důvěru.
Může tedy nová ústava změnit současné loutky ve skutečné politické
osobnosti a přesvědčit Čečence, že sliby opravdu něco znamenají?
Tomu nasvědčuje zatím jen málo. Konec konců, jestliže Kreml disponuje právem odvolat čečenského prezidenta, kdy se mu zachce, nakolik může být takový prezident skutečně samostatným a zodpovědným
vůdcem?
Velkou roli při návratu země ke stabilitě budou navíc hrát i čečenské
tradice. Díky tradičnímu kultu cti se pravděpodobně nekonečný kruh
msty bude točit i v budoucnu. Odpovědnost za provedení krevní msty se
přenáší mezi mužskými členy rodiny. V případě, že mužové již nejsou
mezi živými, může v extrémních případech tato povinnost přejít i na
ženy. To také částečně vysvětluje situaci, kdy mezi únosci v divadle na
Dubrovce se ocitlo i několik Čečenek. Ještě významnější roli však hraje
vztah ke starším. Cokoliv staří muži a starší bratři řeknou, platí. I čečen-

po první čečenské válce, kdy zesílil vliv radikálních islámských skupin
a v zemi byl zaveden islámský zákoník — šaría.
Nicméně hranice, kde končí zdánlivý klid, jsou stále jasně vidět a slyšet.
V den, kdy jsme přivezli dárky do další školy provozované Charitou,
uslyšeli jsme dva silné výbuchy právě v okamžiku, kdy jsme stáli u vánočního stromku. Na doporučení ochránců jsme město urychleně opustili.
Až později jsme se dozvěděli, že při sebevražedném útoku bylo zničeno
sídlo vlády.
Čečenci většinou nemluví o tom, co dělali za první čečenské války, která
skončila v roce 1996. Je zřejmé, že chu účastnit se současného partyzánského odporu do značné míry vyprchala. Nadšení typické pro první
válku je pryč. Když se v říjnu 2002 čečenští rebelové zmocnili zajatců
v Moskvě, nebyl to rozhodně důvod k oslavám. Většina uprchlíků pouze
trpce poznamenávala: „Alespoň sami pocítí na vlastní kůži to, co my
v Čečensku prožíváme již několik let“. Ale škodolibost v tom rozhodně
nebyla.
Podobně i radikální muslimské proudy jsou v dnešním Čečensku pouze
marginálním jevem, setkáte se především s mnohem komplexnějším čečenským dědictvím, které kombinuje prvky sunnitského islámu a daleko starších pohanských tradic. Během první války wahabisté (radikální
muslimské hnutí) získali výraznou společenskou podporu především
díky brilantním vítězstvím polního vůdce Chattába. Dokonce i proslulý čečenský vůdce Šamil Basajev se připojil k tomuto hnutí. Nyní zahr-

Od referenda o čečenské ústavě (proběhlo 23. května) se čekalo, že bude
zásadní šancí pro stabilitu a mír v zemi. Referendum o čečenské budoucnosti v době, kdy boje stále pokračují je však minimálně trochu předčasné. Podobně zavádějící je i ruskými médii tolik zdůrazňovaná široká
podpora referenda mezi čečenským obyvatelstvem. Přestože žádná z mezinárodních organizací se neúčastnila oficiálního monitoringu, byla hlášena celá řada volebních nesrovnalostí či přímých podvodů. Účast ruských
vojáků při hlasování k celkové regulérnosti také mnoho nepřispěla.
Téměř nikdo z uprchlíků, se kterými jsem se setkal, navíc nevěděl více,
než že se nějaké referendum koná. Dokonce i získat kopii ústavy bylo
značně problematické. Nakonec jsme se k jedné z nich dostali. Nezdálo
se, že by na těch pár Čečenců, kteří ji viděli, zvláš zapůsobila. Vedle
odstavce, který proklamoval právo každého jednotlivce na ochranu jeho
základních lidských práv a života, někdo připsal červeným písmem:
„Netýká se Čečenců.“
Čečenci dnes potřebují především zodpovědnou a reálně fungující vládu,
která by nebyla pouze loutkovým uskupením dosazeným Kremlem.
Tento problém snad nejlépe zosobňuje právě šéf čečenské administrativy Ahmed Kadyrov. Bývalý zastánce čečenské nezávislosti a čečenský
muftí (hlavní představitel islámské obce v oblasti), je dnes veřejností
vnímán jako pouhá loutka v rukou ruského prezidenta. Jeho občasná
kritika Moskvy je interpretována jako nezbytný manévr nevenek, stejně nereálný jako proklamovaná snaha odškodnit Čečence deportované

ský prezident by tak mohl být teoreticky předvolán „na kobereček“
před radu starších svého rodu. Neuposlechnout by bylo v podobném případě minimálně problematické. Podobný respekt ale často není totéž co
úcta. Zeptáte-li se, kde jsou kořeny čečenských konfliktů v 90. letech,
mnoho mladých lidí odkáže k roku 1991, kdy země byla zaplavena
levnou municí a zbraněmi ze skladů sovětské armády a staříci, opojeni
sladkou představou nezávislosti na Moskvě, vyzývali mládež k nekompromisnímu boji s ruským áblem.
Okamžik ukončení bojů tak určí celá řada více či méně důležitých faktorů. Velkou roli zde bude hrát i chování řadových ruských vojáků
a velitelů. Brutalita a násilí, kterého se řada z nich dopouští totiž pouze
posiluje čečenský hněv a touhu po odplatě. Naše známá pracuje již několik let v Grozném jako policistka. Je to alespoň nějaká práce, a té, která
by vyhovovala člověku s univerzitním vzděláním v Grozném, mnoho
nenajdete. I přes jasný risk, který tato práce přináší je přece jen díky
svému průkazu chráněna před možným přepadením či v horším případě
znásilněním ze strany ruských vojáků.
Ruský prezident Vladimír Putin označil nedávno schválené referendum
„za poslední důležitý krok na cestě k dosažení trvalé stability a míru
v Čečensku“. Důležitější však bude pravděpodobně ten okamžik, kdy
naše kamarádka opustí řady čečenské milice, sežene normální práci
a procházka ulicemi Grozného pro ni již nebude znamenat trvalý pocit
strachu a ohrožení.

Martin VÁNĚ
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ADATOVÉ
(zvykové) právo a krevní msta
u Čečenců a horalů Kavkazu
Emil SOULEIMANOV
Na horském Kavkaze neexistovaly státy v klasickém slova smyslu. Státní
struktury měly často jen formální význam, nebo jejich moc byla mnohdy omezena na pouhé sídlo vladaře a nedosahovala do těžko přístupných
horských oblastí. Vedle státní moci ovšem chybělo i státem vymáhané
právo. Nevýrazná byla i role náboženství — islám byl (stejně jako křesanství) v těchto nepřístupných oblastech jen málo rozšířen.
Ve formálně muslimském Čečensku tak
neplatily ani normy islámského práva —
šaríy. Jediným právem, které formulovalo
rámec vztahů uvnitř společnosti, bylo tzv.
adatové (zvykové) právo, na jehož dodržování dohlížela volná horská společenství a jednotlivé klany. To je zajímavým fenoménem:
vzdor Hobbesově teorii státu a státní moci,
společnosti horského Kavkazu, ač prosté
zákonů a exekutivy v jejich tradičním pojetí,
byly nicméně schopny v průběhu staletí vytvořit jasně vymezený kodex norem a pravidel, který účinně předcházel jinak nezbytnému chaosu ve vztazích mezi jednotlivci.
Platily zde zákony svépomoci uvnitř rodového klanu (teipu) či obce, ale v první řadě
nezbytnost důstojnosti, cti v očích veřejného
mínění. Princip krevní msty poskytoval
drsný, za stávající faktické anarchie však
nezbytný mechanismus, zabraňující chaosu.
Svoboda a čest zaujímaly v žebříčku hodnot
kavkazských horalů prvořadou úlohu. Pojetí
cti bylo přitom nesmírně široké: dodržování
slova mužem, dostatečné materiální zabezpečení, umožňující důstojný život členům rodiny
či klanu, nezávislost, věrnost v kamarádství,
téměř iracionální odvaha či spíše naprostý
nedostatek strachu, fenomenální pohostinnost, neschopnost lži nebo krádeže, počestnost dívek a žen. Čečeni neměli zkušenost
s nevolnictvím, nikdy neměli krále, zřídkakdy feudály, nezažili sociálně rozvrstvenou
společnost, nepodléhali žádným mocenským
autoritám, vyjma dobrovolně uznávané
autority vážených stařešinů teipů, volené
vesnické či městské rady a obecně závazným
normám adatového práva. O demokratickém
uspořádání čečenské společnosti nacházíme
zmínku i v encyklopedii Brokgauze a Jefrona z roku 1903: Za své nezávislosti Čečeni,
“
na rozdíl od Čerkesů,
neznali feudální diferenciaci ani rozdělení na společenské třídy.
V jejich demokratických společenstvích,
řízených národními shromážděními, si byli
všichni zcela rovní. My všichni jsme uzdenové, říkají Čečeni”. (B. J., Enc. Slovník, TOM
XXXVIII A, Petrohrad 1903)
Horaly nevedly k ukázněnosti obavy před
fyzickým potrestáním ze strany někdy špatně fungující, někdy chybějící centrální
moci, nýbrž obavy, že zhanobí” svou rodi“
nu a teip v očích společenství,
když nedodrží přísné adaty. Čečen Bejbulat Tajmijev,
Puškinův druh za jeho cesty do Erzurumu,
ač muž nesmírně odvážný, hovořil s básníkem o svém stálém strachu - zda s ním bude
spokojen jeho host, zda se nezachová špatně
k příteli, zda dodrží svůj slib. Bojím se
“
hanby, a proto jsem vždy ostražitý.
Ne,
nejsem smělý.”
Případná hanba nebyla jen hanbou jednotlivce, nýbrž v té či oné míře celého rodu;
byla-li závažná, mnohdy se nesmývala” po
“
dlouhá desetiletí. Život viníka
se stával
nesnesitelným, byl odmítnut vlastním teipem a postaven tak mimo zákon, jeho dcera
se už nikdy nemohla vdát, jeho syn byl stále

ponižován, jeho rodiče žili do smrti s vědomím hanby... Mimo rozvinutý systém vzájemné pomoci uvnitř obce pak byl život jed-

notlivce v horách nemožný. Horalové proto
mnohdy spláceli dluh cti”, i když předem
“ stát život. Měli-li vověděli, že je to bude
lit mezi zhanobením sebe, rodiny a rodu
a smrtí, volili zpravidla smrt. Známý čečenský spisovatel Sultan Jašurkajev píše:
Strach ze smrti je vlastní každému normál“
nímu
člověku. Čečeni však mají i jiný strach:
aby si lidé z jejich okolí neřekli, že jsou zbabělci. Dá-li Čečen svůj strach najevo, je již
pro všechny, kdo ho znají, mrtev. Už nikdy
nebude mít kamarády, příbuzné, milovanou
dívku — už odešel do nesmrtelnosti hanby.
Příbuzní mu řeknou: kvůli tobě se nesmíme
ukázat před lidmi, naše tváře zčernaly.
Viníkovi nezbude mu než se zabít, nebo zmizet beze stop. Spáchá-li sebevraždu, nepohřbí ho na hřbitově, ale jen někde zakopou,
aby psi neohlodali jeho kosti”.
Na Kavkaze, kde lze jen těžko překvapit
odvahou, Čečeni vzhledem ke svému výchovou značně redukovanému instinktu sebezáchovy, potlačovanému i nesmírně rozvinutým smyslem pro lidskou důstojnost, vždy
patřili mezi nejzoufalejší odvážlivce. Postoje
čečenského džigita ke světu vystihují tato
přísloví: je těžké být Čečenem” a ušlechti“
lý muž neuvažuje
o následcích”. “
Pohostinnost je na Kavkaze svatá, zaujímala
totiž jedno z předních míst v adatovém
právu. Za čečenského povstání roku 1877
oblehly jednotky ruského generála Smekalova vzpurný čečenský aul Machkety.
Generál dal stařešinům ultimátum: bu mu
vydají muže jménem Uma, jednoho z organizátorů povstání, který se u nich schoval,
nebo bude vesnice zničena, vesničané pobiti
nebo vystěhováni do Turecka. Stařešinové
mu odpověděli: Generále! Od lidí lze žádat
“ víš, jak těžce bychom se
jen možné. Vždy
s mohylami otců a s rodnou zemí loučili.
Avšak nemůžeme vydat Umu. On byl naším hostem”. (Chronika čečenskovo vosstanija 1877 — Terskij sbornik. Vydání 1, Vladikavkaz 1890, str. 65 - 66.) Vesnice byla
vypálena a převážná část jejího obyvatelstva zmasakrována.
Slabost feudální moci
a vědomí, že spáchanou křivdu pomstí
celý klan, omezovaly
bezpráví. Početnější
klany byly sto postavit více bojovníků, než
měla samotná družina
knížete. V severním,
horském Ázerbajdžánu a v Dagestánu se
dodnes vzpomíná na
boje, při nichž představitelé rodu obyčejného pastevce či rolníka, jehož dcera byla
zneuctěna, chánovu

družinu i rodinu doslova vyhladili. Podle
příznačného vyjádření Broněvského z počátku
19.století na Kavkaze je množství malých
“ však není zjevné samovláda”.
tyranů, nikde
Krevní mstu vyhlašovali muži rodiny, ve
zvláštních případech muži celého rodu, za
obsazení půdy, zranění vedoucí ke smrti,
vraždu nebo vážnou urážku. V případě zneuctění ženy či dívky krevní mstu obvykle
vyhlašoval celý zneuctěný” klan všem mu“ - vždy šlo o rodovou
žům viníkova klanu
čest. Formálně se vztahovala na všechny
mužské příbuzné viníka, obvykle však
dopadla na jeho otce, syny a zejména na bratry. Mohla se táhnout až do plné likvidace
jednoho z klanů. V dagestánském aule Kadar
dva znepřátelené klany pokračovaly v krevní mstě od počátku 17. století do 60. let 19.
století, tedy téměř 260 let! Znalec kavkazských poměrů Lulier v polovině 19.století
poznamenal: U horalů krevní msta není
“
nezkrotný, nezastavitelný
pocit, jako vendeta u Korsičanů, je to spíše povinnost, daná
společenským míněním, požadavkem krve za

Píseň o zemi
Vladimír VYSOCKIJ
Neříkejte: Svět leh popelem,
nevzejdou už víc osením lány.
Netvr te mi, že umřela zem,
ne,
zem jen chvíli hojí si rány.
Její mateřství nelze jí vzít,
jako nelze vyčerpat moře.
Nevěřím, že se dá vypálit,
ne,
jen tvář může jí zčernat hořem.
Tělo zákopy rozbrázděné,
v ranách trychtýřů hlína se spekla.
Její nervy jsou obnažené,
jimi cítila dotyky pekla.
Všechno přežije, vzchopí se zas.
Kdo ji odepsal, a podiví se.
Netvr te mi, že ztratila hlas,
že už nikdy nezazní píseň.
Vždy už zpívá, a není to vzdech.
To v ní živé srdce zas buší.
Vždy ta země je duše nás všech.
Cožpak holínky rozdupou duši?
Netvr te mi, že umřela zem,
ne,
zem jen chvíli hojí si rány.

krev.” Stačí jen říct, že dokud se zneuctěnému” nepodařilo pomstít, nebyl v “očích uzdenů rehabilitován.
I když obyčej krevní msty u většiny kavkazských etnik vzal díky společenskému vývoji
v posledních desetiletích za své, v horských
oblastech Dagestánu, v řadě severních velehorských oblastí Gruzie i Ázerbajdžánu,
stejně jako severokavkazských republik a téměř všude v Čečensku a Ingušsku stále
přetrvává.
Aby ke krevní mstě nedocházelo příliš často,
vytvářel se na Kavkaze zvláštní komplex
pravidel a norem chování, známý jako horská etiketa. Její porušení mívalo tragické
následky. Čečenské horské etiketě se říká
nochčalla, od obdobných etiket jiných kavkazských etnik se liší svou přísností a propracovaností. Jejím základem je zdrženlivost, střízlivost a úcta k jednotlivci. Za vážnou urážku je například považováno, když si
dva lidé jdou vstříc, a jeden z nich si odpliv-

ne. Nebo když si dva muži povídají, a jeden
zprudka položí pravou ruku na kinžál.
Vyndat ve sporu kinžál z pochvy nebo zachá-

zet bez náležité úcty s papachem (typickou
čepicí) Kavkazana je považováno za urážku,
kterou smyje jenom krev. O Kavkazu se rovněž říká, že je tu životu nebezpečné se opít.
Mluvíte-li tu s kýmkoliv, musíte vážit slova,
mimiku i gesta, stočí-li se hovor na něj
samotného, na jeho příbuzné — zejména ženského pohlaví, na jeho předky a dokonce
i přátele. Vážnější nadávky a sprostá slova
mezi muži téměř nemohou padnout.
Zvláště může o národní povaze Čečenů napovědět jejich humor. Na první pohled by se
mohlo zdát, že tento bojovný národ bude
mít s vtipem problémy. Nicméně čečenský
humor, opírající se o ironii a sebeironii, je
znám a oceňován po celém Kavkaze.
Dokonce imám Šámil, původem Avar z Dagestánu, legendární vůdce horského povstání
na Kavkaze proti ruské nadvládě, o němž
bude řeč v příští kapitole, se vyjádřil:
Kromě arabštiny znám ještě tři jazyky:
“avarštinu, kumykštinu a čečenštinu. S avarštinou jdu do boje, kumykštinou mluvím se
ženami, v čečenštině žertuji”.
Čečenský vtip je jemný, promyšlený, nikomu neškodí. Podle J. Česnova to je snad
“ není tu
národní vlastnost čečenské kultury:
smích, ponižující lidskou důstojnost, zlomyslný výsměch. Smích Čečenů je spíše sebeironií. Přísloví, že vtip je počátkem hádky”,
“ aby smích nepřešel do
však varuje před tím,
posměchu.”
Urážet se pro nevinný vtip je podle Čečenů
otrocká vlastnost. Sultan Jašurkajev píše:
Čečeni se pořád jeden druhému vysmívají.
“Občas jsou vtipy tak ostré, že se musí okamžitě rozhodnout, zda se mají nebo nemají
urazit. Doporučuje se vtipy dávkovat, jako
sůl a jiné koření, avšak případy předávkování a velmi vážných střetnutí nejsou řídké”.
Uveme několik typických čečenských
vtipů. Jednou vesničané z Avtury ukradli
svému sousedovi stádečko býků. Okradený
zvážil situaci a rozhodl se mlčet, aby se ještě
nezesměšnil marným hněvem. Po čase jeden
ze zlodějů neovládl svou zlomyslnost a povídá mu: Mimochodem,
prý se ti“ ztratili býci”.
Okradený s pravým
čečenským
humorem odpoví: Krom
“
tebe nikdo neví, kde
jsou moji býci”.
V Čečensku byl ve 20.
a 30.letech minulého
století pro svou moudrost znám Doša z města Urus-Martan. Jednou k němu přišel
zbitý mladík v potrhaném oděvu a pověděl
mu, že v aule Dubajurt kradl koně. Vesničané ho však při-

stihli a nejprve zbili, potom se ho zeptali, čí
je syn. Mladík jim namluvil, že Došův. Užaslí
vesničané z úcty k moudrému muži zloděje
propustili. Doša vyslechl mladíkovo vyprávění a pochopil, že musí okamžitě jet do
Duba-jurtu, aby zachránil svoji pověst.
Požádal mladíka, aby mu pomohl zapřáhnout koně, ten však odmítl. Vždy tam jedu
“ Te už je to
kvůli tvé věci”, podivil se Doša.
“
tvá věc”, namítl lhostejně mladík.
Samozřejmě, jiné pojetí cti u kavkazských
a nekavkazských národů, odlišný temperament a různá míra násilí v jejich kultuře
byly příčinou mnoha konfliktů. Je znám
nespočet případů, kdy jeli Kavkazané za výdělkem do Ruska a skončili za mřížemi. Hanlivé výrazy se sexuálním podtextem, v Rusku často míněné jako projev drsné družnosti, chápali jako urážku, kterou je třeba smýt
krví, a mnohdy podle toho okamžitě jednali.
I z těchto neblahých zkušeností se v Rusku
utvářela představa o Kavkazanech jako
potenciálních vrazích a násilnících, nepředvídatelných, agresivních a nafoukaných
cizácích s mafiánskými sklony.
Není bez zajímavosti, že i na samotném Kavkaze je dost patrná odlišnost mezi rodáky
z horských oblastí s tradičním způsobem
života a ustálenými představami o cti a důstojnosti na jedné straně, a mezi uvolněnějšími, poevropštěnými” obyvateli měst a nížin na“straně druhé. Protože se dost nevyzná
v horalových tradicích, může ho měšan
nevědomky urazit. Nebo může konzervativnější horal udělat nevydařenou poznámku o krátké sukni měšanky či podle něj
směšném účesu měšana, a konflikt je opět
na světě. V konfliktu začíná u horalů automaticky fungovat staletími zdokonalovaný
mechanismus kolektivní sebeobrany, často
se z aulů svolávají desítky příbuzných a vesničanů. Horalové jsou proto považováni za
tvrdohlavé, houževnaté, nebezpečné, v nížinách a ve městech se od nich lidé raději drží
dál. Sultan Jašurkajev píše: Požádej Čečena,
aby něco udělal, on to bu “udělá, nebo neudělá, podle toho, kdo a jak jej žádá, jestli
může vyhovět snadno nebo obtížně. Ale
jen mu pověz, aby něco neudělal — udělá
to určitě. Když mu navíc pohrozíš nějakými sankcemi, udělá to, i když to bude nezbepečné. Stane se to náplní jeho života.
Když to nestihne sám, předá to svému dědici.
A již se jedná třeba o pouhou ohradu, kterou mu někdo zakáže postavit na určitém
místě”.
Je pravda, že se za carské, zejména ale za
sovětské nadvlády značně vykořenily adaty,
normy islámu dnes hrají spíše povrchní
úlohu, horská etiketa se rozložila, normy
světského práva jsou ve velehorských oblastech poměrně často zanedbávány, vyostřila
se sociální diferenciace — zvláště u horalů
mladší generace. Kultura násilí tu však
zůstala, a proto se říkává, že na horském
Kavkaze již neplatí zákon adatů, ale zákon
džungle.
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DOBÝVÁNÍ SIBIŘE — Pavlína BRZÁKOVÁ, dokončení ze strany 1
Obě tyto školy mají podobu dřevěných,
jednopatrových budov s velkým počtem
místností, které jsou vytápěny železnými
kamny. Třídy jsou vybaveny řadami lavic
s otvory pro kalamáře, černou tabulí, skříněmi a nástěnkami, jež zdobí ukázky dětských prací. Na učebnice, ze kterých se
děti učí, musejí rodiče finančně přispívat,
ačkoliv sehnat na ně peníze není právě jednoduché. Manžel vanavarské úřednice
Nataši Dobrodinské, jejíž rodina žije z příspěvků, které dostává na dvě děti ve školním věku, se nechal najmout na půl roku
do tajgy jako expediční pracovník, aby se
jeho děti měly z čeho učit.
Autorkou učebnice, podle níž vede Darja
Aksjonovová výuku evenckého jazyka, je
Evenka Olga Pikunovová, která se narodila v Tuře, vystudovala Institut malých severských národů v Sankt Peterburgu, kde
také nakonec zůstala, aby mohla psát a vydávat knihy pro děti. Přestože je ruská
asimilace velmi silná, tunguzsští intelektuálové, kteří vystudovali vysoké školy díky
minulému režimu, nadále věří, že se
evencký národ obrodit podaří. Bohužel,
knihy a noviny, již tu vycházejí, jsou
psány jazykem, který často ani neodpovídá
místnímu dialektu. Evencká inteligence
totiž pochází z různých míst Ruské federace (Evenkové žijí roztroušeně po celém
území Sibiře) a hovoří různými dialekty.
Ačkoliv se snaží psát západním dialektem,
jež se stal oficiální tzv. spisovnou evenkštinou, objevují se v textech velmi často slova
a obraty z jiných dialektů. Tak se běžně
stává, že v novinách vycházejících v Tuře,
kde se hovoří západním evenckým dialektem, najdeme v novinách termíny užívané
na poloostrově Sachalinu, jimž místní
Evenkové nerozumějí. Prostě čteš,” říká
“
padesátiletá Evenka Nona
Tarpušonok,
která prošla základní školou (za jejího
mládí to byly pouze tři třídy), máločemu
“
z toho rozumíš.”

Úskalí pomoci

O poslední stovku kolchozních sobů na
Podkamenné Tunguzce se staral děda
Momol. Poté, co v opilosti nešastnou náhodou zastřelil svého vnuka a putoval do
vězení, nebyl již nikdo, kdo by poslední
kolchozní stádo zaopatřil. Sobi se většinou
rozutekli, pár jich snědli opilci. Tehdy se
psal se rok 1992.
Zánikem sibiřských sovchozů a kolchozů,
orientovaných na chov domácích sobů
a sběr kožešin zvířat ulovených v zimním
období místními (sovchozními a kolchozními) lovci, zmizely v Evencku jediné pracovní příležitosti. Evenkové sice začali získávat zpět svá rodová území, návrat
k původnímu způsobu života - ke kočování
- je však nemožný z mnoha důvodů. Na
jedné straně vymizela stáda domácích sobů
(byla vybita nebo se zůstala bez dozoru
a rozutekla se po tajze), na straně druhé
začala vymírat ta generace lidí, kteří si
ještě pamatovali, jak vůbec o stádo pečovat.
Jiná práce se ale shání těžko. Pokud někdo
nemá řemeslnou dílu nebo obchod, jedinou
jistotou rodin zůstává jakási sociální pomoc
starým lidem, v jejímž rámci státní úřa-

Josef Hons

dy rozdělují základní potraviny a někdy
i peníze.
Na podporu nemajetných rodin vznikl ve
Vanavaře a Tuře i místní systém sociální
pomoci, který starým lidem a dětem dává
základní potraviny, ovoce či vitamínové
tablety. Jde převážně o humanitární podporu ze zahraničí. Řada problémů není
spjata pouze s tím,“ že bychom neměli
dostatek pomoci ze zahraničí,” říká Mayia
Rezoyevna Sokolova, vedoucí sociálního
fondu v Krasnojarsku, kde je mimo jiné
i jakýsi zastupitelský úřad Evencka. Po“
tíže se objevují v souvislosti se zastaralou administrativou, s proclením zboží.
Opětně překážejí naše vlastní úřady.
Zvláště pak v případech, kdy je zásilka
tvořena zbožím různého druhu. Stalo se, že
na hranice připutovala zásilka z Německa
- hračky pro děti, potraviny, léky - a my
jsme je museli na vlastní náklady zlikvidovat, protože jinak bychom za ně zaplatili
tolik, že by ztratilo smysl je přijmout.
Dáváme proto přednost raději zásilce
jednoho druhu, například mouky, která
snadno projde kontrolou a výše cla je stanovena předem. Další náklady jsou pak
spojené s transportem. Získané produkty je
nutné rozvézt po celém Evensku, a to je
možné pouze vrtulníkem, nebo mezi vesnicemi nejsou žádné silnice, ale jen a jen
divočina v podobě nekonečného lesa.
V poslední době se nám podařil rozběhnout program týkající se očkování proti
tuberkulóze.”
Většina obyvatel tedy přežívá díky sociální pomoci, vypěstované zelenině nebo lovu
v okolních lesích. K tomu je ale potřeba
souhlas majitelů rodových území, navíc ve
stokilometrovém okruhu kolem vesnic už
téměř žádná zvířata nežijí. Byla již vybita
nebo utekla hlouběji do tajgy. Na vybíje“ místní
ní zvěře a ryb se nejvíce podílejí
piloti,” tvrdí domorodci. Vyhlásí pohotovost kvůli požárům, ale ve“ skutečnosti přistanou s vrtulníkem kousek za vesnicí,
roztáhnou sítě a udělají výlov. Je jim
jedno, že ještě není sezóna a ryby se teprv
třou. Místo aby stříleli kačery, zabíjejí
kachny, které mají sotva vylíhnuté mladé.
Stejně tak střílejí i březí losí samice…
Nikdo se pak nemůže divit, že zvěře i ryb
každým rokem ubývá.”

Novodobé zlatokopectví

Ve snaze najít si nějakou stálejší obživu
došlo i na dobývání zlata v tajze. V omezeném množství se tu těžilo za komunistů,
vždy šlo ale o úzkostlivě utajovaný podnik.
V poslední době jsou z Vanavary, Tury
a okolí do sousední republiky Sacha (hlavní město Jakutsk) lákáni geologickými společnostmi mladí muži do třiceti let, aby se
stali zlatokopy. Pro mě je to nyní jediná
“ jak si přilepšit a zaloskutečná příležitost,
žit rodinu,” říká míšenec Oleg Pikunov,
původním povoláním učitel dějepisu, který
se v devětadvaceti letech rozhodl zkusit
zlatokopecké štěstí. Jako učitel ve Vanavaře již šestým rokem neviděl výplatu.
Po celou dobu žije z penze svých rodičů.
Honba za surovinovými zdroji začala
v Evencku někdy na konci osmdesátých

let, kdy se stal Sever středem zájmu
a naleziště ropy a drahých kamenů spolu se
státními dotacemi působily slibně.
Přijížděli Ukrajinci, Bělorusové, Lotyši,
Litevci, Kazaši. Ve Vanavaře dostali byt
nebo žili v některém ze dvou hotelů, které
byly k této příležitosti postaveny. Na
začátku devadesátých let Vanavara čítala
na 6 000 obyvatel (to je na sibiřské poměry velké město). Dvě třetiny tvořili noví
přistěhovalci. Za Jelcina dokonce dotace
přibyly: byl vyhlášen vládní program osidlování Severu, stavěly se hotely, těžil se
živec, hledala se ropa. Na sklonku
Jelcinovy vlády - v souvislosti s všeobecně
složitou ekonomickou situací v Rusku státní dotace na Sever chodit přestaly,
a tudíž již nebyl důvod, aby zde najaté pracovní síly zůstávaly. Přistěhovalci se začali
postupně vracet zpátky do civilizace”.
V průběhu posledních čtyř let“ počet obyvatelstva ve Vanavaře z původních 6 000
klesl na necelé 2 000.

SIBIŘ
Příběh spadlé hvězdy

Jistou naději na vydělání peněz tedy nyní
vidí místní úřady v obnoveném zájmu
o legendární Tunguzský meteorit. Příběh
spadlé hvězdy z roku 1908 přiměl řadu
dobrodruhů a vědců hledat alespoň úlomek
hvězdného kamene, ale dosud se jej nikomu nepodařilo najít. První expedice proběhla ve 30. letech a po ní následovaly další.
Nejprve se hovořilo o tom, že meteorit
spadl asi osmdesát kilometrů od Vanavary
na řeku Čambe, místní rodák, geolog
Vitalij Voronov naopak tvrdí, že k explozi
došlo o tisíc kilometrů dál na sever. Jisté je
tedy jen jedno: ačkoliv jsou ještě dnes patrny známky katastrofy v podobě povalených kmenů a je zde zvýšený výskyt
mutantů mezi rostlinnými i živočišnými
druhy - kámen se prostě nenašel. Vlastně
“
se jeden úlomek našel,” tvrdí Voronov,
který své dětství strávil mezi kočovnými
Tunguzy. Vzpomínám si, že jako malý
kluk jsem v“ tábořišti viděl, jak si děti hrají
s šedivým kamínkem. Prý ho dostali od
šamana, který ho našel zaseknutý v kmeni
modřínu, ve výšce hlavy dospělého člověka. ”Je to kámen z hvězd,” říkal tehdy
šaman. A děti, které si s tím hvězdným

kamenem hrály, ho pak někde ztratily. Byl
to jediný kousek, jenž se z meteoritu
našel.” V roce 1995 byla ve Vanavaře založena vědecká stanice Tunguzský meteorit,
jíž se podařilo prosadit, že řeka Čambe
a okolí byly prohlášeny za chráněnou
oblast. Znamená to, že dokonce i místní
Evenkové, kteří tudy proplouvají na lokách, aby se dostali na svá rodová území,
se musejí na úřadě registrovat a za průjezd
platit. To se pochopitelně nikomu z nich
nelíbí a proto se poplatkům snaží vyhnout.
Přestože tato stanice (programem připomínající spíše dětské a mládežnické tábory,
protože meteorit se nenašel a na skutečné
expedice chybějí finance) vznikla na popud geologa Voronova, ředitelem byl oficielně zvolen Valerij Jolkin, národností
Evenek. Tento čtyřicetiletý komunistický
prominent se dostal do čela vedení chráněné oblasti z jediného prostého důvodu:
meteorit je tunguzký, a tudíž musí být
úřední osobou Tunguz.
Vitalij Voronov nyní představuje nechtěnou konkurenci, nebo se začal věnovat
turismu a organizuje národopisné cesty do
Evencka. Založil ve Vanavaře muzeum,
které postavil s pomocí místních dětí. Je to
dřevěný srub se dvěma místnostmi, zaplněnými skříněmi a vitrínami, kde jsou
vystaveny nejrůznější předměty, které si
vyprosil od místních kočovníků. Většina
jejich dárců již nyní nežije. Na skříních
jsou rozestavěni ptáci a menší kožešinová
zvířata, jež Voronov sám ulovil a vycpal.
Před vchodem muzea leží obrovský šedivý
balvan, který dal Voronov přivézt z tajgy
a o němž šibalsky prohlašuje, že je to
tunguzský meteorit. Přestože místní vědí,
že se jedná o žert, kámen působí natolik
sugestivně, že nejeden kolemjdoucí zapochybuje a řekne si: A co když přece…”
Voronovova aktivita“ je trnem v oku nejenom úředníkům, kteří nesnesou pomyšlení, že je někdo šikovnější a bohatne, když
oni sami zůstávají několik let bez výplat,
ale i místním lidem, kteří se domnívají, že
se Voronov na jejich úkor obohacuje. (Pro
zdejší poměry to znamená třeba to, že
Voronov si na rozdíl od jiných zdějších lidí
může opravit dům, koupit dostatek jídla
nebo třeba krávu.) Voronov si své turisty
přiváží z Moskvy sám, zatímco Vědecká”
“ ozvou
stanice pasivně čeká, že se jí turisté
sami.
A co mohou vůbec turistické expedice
chtít, když žádný meteorit není? Je něco
cennějšího, co se jim nabízí: dobrodružství
a šance, že to budou právě oni, komu se
třeba poštěstí bájný úlomek z hvězd najít.
Jediné, co jim stojí v cestě a co obvykle
nezvládají, jsou mračna komárů vznášející se nad bažinami. Vesničané proto
každou novou zahraniční výpravu, jež do
Vanavary zavírá, provázejí úsměšnými
slovy: Aha, další krmivo pro komáry!”
“

Poslední pastevci

Po rozpadu kolchozů a sovchozů se Evenkům v polovině devadesátých let naskytla
příležitost získat zpátky svá rodová území
a vrátit se ke kočovnému způsobu života.
V Tunguzko-čunském regionu se právo-

platnými vlastníky stalo pouze šest Evenků: Sergej z rodu Kočeni, Ulua z Budaskinů-Pikunovů, míšenec Barolja, Vitalij
Čurkin, Pádik a Vasilij Ivanov. Jediný
z nich - Čurkin - si nechal díky finanční
podpoře humanitární organizace ARUN
přivézt ze severu Evencka vrtulníkem sobí
stádo (tehdy to ještě v rámci podpory návratu k pastevectví bylo možné), umístil je
na řece Ajave a bez předchozí zkušenosti
se o ně začal starat. Protože se jemu samotnému v tajze žít nechtělo - bylo mu zatěžko opustit celkem pohodlný život ve
Vanavaře -, najal si jako pastevce staříka
Kulisóa, kterého nechal na své rodové
území dopravit vrtulníkem. Brzy se však
ukázalo, že Kulisó se stádem zacházet
neumí a více než tradici holduje alkoholu.
Mládí navíc strávil jako člen kulturní
organizace Rudý stan, kde jeho hlavním
úkolem bylo šířit myšlenku socialismu
mezi kočovníky. S kamerou na kliku objížděl tábořiště pastevců a promítal jim
budovatelské filmy, aby viděli, jak se
buduje lepší svět” na matičce Rusi.
O životě “v tajze toho Kulisó mnoho nevěděl, a tak se Čurkinovo stádo brzy rozuteklo. Jiný Tunguz - Pádik - své soby již
měl: na Tajmuře se mu tou dobou popásalo asi dvě stě kusů. Vasilij Ivanov přišel
o poslední tři soby na Ilimpii v roce 1993,
kde mu je roztrhal medvěd. Ostatní
Evenkové byli jen vlastníky, soby nechovali. Po celožívotním kočování si však chce
nyní Pádik koupit dům v jedné z malých
osad, kam by čas od času přijel a ke stáru
do žil. Již te je jasné, jak tato koupě skončí. V posledních letech, vždycky když do
vesnice zavítal, pil několik měsíců a sotva
přežil. V případě, že se do vesnice přestěhuje, podlehne alkoholu, všechen majetek
propije. Lesní lidé totiž nedokáží vodce
vzdorovat a záhy umírají, a rodová místa
využívali výhradně k lovu.
Nutno dodat, že výnos z chovu sobů se již
nedá počítat jen na získané maso či kůže.
Vlastníci velkých sobích stád navíc mohou
navázat obchodní styky se zahraničím
a nabízet žádaný artikl - panty (sobí paroží), surovinu k výrobě léčiv a kosmetiky.
Korejské, japonské či americké firmy již
ohlašují svůj zájem. Hlavní podmínku pro
zvládnutí přechodu na opětovný kočovný
způsob života je nepsaný suchý zákon, tedy
žádný alkohol. Pít může jen dědeček,
protože je starý “člověk,” připouští jeden
mála z úspěšných majitelů sobího stáda.
Skutečný návrat k tradičním hodnotám
už není takřka možný, protože tradice
jako taková ve skutečnosti neexistuje.
Není k čemu se vrátit a jediné, co ještě
vůbec lze, je začít úplně znovu.
Pavlína Brzáková je autorkou knih:
Goromomo goroló - vyprávění ze života
sibiřských Evenků (Citadela 1996),
Jamtana - vyprávění ze života sibiřských
Něnců (Citadela 1998), novely Stíny na
kupecké stezce (DharmaGaia 2000).
Nakladatelství Lidové noviny nyní připravuje mytologii Evenků, nazvanou Cesta
medvěda.

Velké železnice světa: Džunglí a tajgou — čtení na pokračování 5. část

Severní větev Anatolských drah byla hotova, a německá železniční společnost vrhla nyní všechny síly na stavbu jižní bagdádské větve z Eskišehiru
do Konye. Tato stavba je spojena se jménem zkušeného stavitele železnic,
německého inženýra Ernsta Mackensena. Ten přezkoušel roku 1893 projekt
a pak vedl stavbu až do Konye, východiska Bagdádské dráhy. Z Eskišehiru
vedla tra do Afyon Karahisaru, města na konci železniční trati ze Smyrny,
které si vysloužilo přezdívku černý opiový hrad”. Za Akšehirem musela tra
“
vystoupit až do výše 1133 metrů,
pak sešla k bílé solné poušti bez stromů
a života, na jejímž jižním okraji ležela Konya.
Stavba železniční trati Eskišehir-Konya, dlouhé 445 kilometrů, postupovala rychle a provoz tu mohl být zahájen roku 1896. To byl první krok ke
spojení Cařihradu s Bagdádem a Perským zálivem. Ukázalo se, že krok podstatně snadnější, než ten další, dlouhý 1710 kilometrů, ztížený těžkými
terénními poměry, podnebím a v neposlední řadě i politickými událostmi.
Léta už přijížděly vlaky od Bosporu do Konye a Němci chtěli pokračovat ve stavbě trati k Bagdádu. Byli netrpěliví, naléhali na tureckou vládu,
aby jim udělila koncesi ke stavbě. Jejich největší soupeři, Angličané, však
měli také svou váhu u sultánova dvora a ten se stále nemohl rozhodnout. Ale
Němci nemařili čas a roku 1889 zorganizoval - patrně se souhlasem sultána
- německý generální konzul v Turecku doktor Stammrich, dobrý znalec hospodářských poměrů v Malé Asii, průzkumnou studijní výpravu po trase
Bagdádské dráhy. Úkolem expedice, jejímž členem byl i Ernst Mackensen,
bylo prozkoumat široké území při trase a připravit směrnice a podklady pro
práci německých trasovacích oddílů.
Nyní pomohla náhoda, lépe řečeno shoda okolností: Velká Británie hledala
cestu, jak spojit železniční sí Jižní Afriky se železnicemi Súdánu a Egypta

a vytrvořit tak transafrickou magistrálu z Kapského města do Káhiry a Alexandrie. Všechny navržené trasy však narážely na zájmy Německé Východní
Afriky a diplomatická jednání v Berlíně nevedla k cíli. Nakonec Němci souhlasili s tím, že umožní Angličanům uskutečnit jejich africký záměr, když
dají Němcům volnou ruku při stavbě Bagdádské dráhy. Tak se stalo, že roku
1903 udělil sultán berlínské Deutsche Bank koncesi ke stavbě Bagdádské
dráhy a s ní přednostní právo k využití nerostného bohatství v dvacetikilometrovém pásu území po obou stranách trati.
Po skončení projekčních prací pro první úsek Bagdádské dráhy z Konye
do Bulgurlu byly roku 1903 konečně zahájeny u Konye stavební práce.
V celé Evropě to bylo pokládáno za velký triumf vilémovského Německa.
O patnáct let později první světová válka německý Drank nach Osten”
“
zastavila — bohužel jen na čas.
Za dobrého počasí bylo od Konye vidět na jihovýchodě pohoří Taurus,
největší překážku na cestě do Bagdádu. Prvním úkolem budovatelů
Bagdádské dráhy bylo překonat 240 kilometrů území k úpatí Tauru
a připravit projekt přechodu přes pohoří. Trasa přetínala vysočinu staré
Lykaonie, holou, studenou, bezvodou step bez stromů, bohatou na sůl,
v zimě zaplavovanou a v létě vyschlou, s řídkými pruhy polí a pastvin.
Tudy táhly za starověku všechny armády dobyvatelů, a trasa sledovala jejich
cestu.
První dvěstěkilometrový úsek trati z Konye do Bulgurlu překonala stavební armáda, vedená německými inženýry, velmi rychle. Přísun stavebního
materiálu byl snadný a rychlý, krajina byla obydlená, a zkušeností se stavbou železnic už měli technici a dělníci dost. Čelo stavby postupovalo z Konye
podél staré silnice do Karamanu úrodným zemědělským krajem, překročilo

ve výši 1025 metrů n. m. horské pásmo k vysoko položenému jezeru
Ak-Gölu, Bílému jezeru, a přes Eregli dosáhlo Bulgurlu.
Stavba tohoto úseku, v krajině zvolna klesající a stoupající, nebyla ani
obtížná ani nákladná. A tak mohla být tra Konya-Bulgurlu dána slavnostně do provozu už 15. října 1904, v den narozenin sultána. V Cařihradu
i v Berlíně z toho byla velká radost, jenže předčasná. Průzkum prokázal, že
úsek z Bulgurlu do Adany při Iskenderunském zálivu, s přechodem Tauru
ve výši 1300 metrů n. m., je tvrdším oříškem, než se předpokládalo.
Navíc musela tra vystoupit za Bulgurlu do výše 1467 metrů, aby překonala
předhoří Tauru — to byl nejvyšší bod Bagdádské dráhy mezi Cařihradem
a Bagdádem. Není tedy divu, že provoz na trati z Konye končil sedm let - do
roku 1911 - v Bulgurlu, a dál jezdily jen stavební vlaky tak, jak čelo stavby
postupovalo.
Zdržení mělo jednu výhodu: bylo dost času vypracovat dokonalý projekt
trati z Bulgurlu přes Adanu, Kilis, Aleppo, a odtud liduprázdným pustým
krajem na hranicích Sýrie do Helifu, vzdáleného 860 kilometrů. Průzkumné
a projekční práce vedl inženýr Mackensen. Pro trasu byly určeny základní
parametry: rychlost vlaků 75 km/h, nejmenší poloměr směrových oblouků
500, vyjímečně 300 metrů, a největší sklon 18 promile, v horách vyjímečně
25 promile.
Mezitím stavební práce v horách od roku 1908 pokračovaly krok za krokem, ale přece jen pokračovaly. Stavba přešla první horský hřeben a čelo
trati dosáhlo městečka Ulukišla v úctyhodné nadmořské výši 1427 metrů.
Tady, v obrovské karavanseraji s mešitou a bazarem, odpočívaly karavany
a připravovaly se na těžký přechod Tauru cestou do Kilisu, Sýrie, Bagdádu.
pokračování v příštím čísle
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