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„NA CHMEL“ PO UZBECKU
Šestnáctiletý Šuchrat, který studuje v 11. ročníku školy v oblasti Džizaku, nikdy zřejmě
Věra Exnerová
nezapomene na svoji první sezónu jako „bavlnářský otrok“ v kolchozu v okrese Duslik. měsíc před koncem sběru onemocněl. Ten
Poté, co on a jeho spolužáci museli přerušit den měl velké žaludeční bolesti a byl schostudium a účastnit se sběru bavlny, asi pen sesbírat pouze část denní kvóty, za což
Podle jednoho z učitelů Akrama Solijevže se
s dětmi jedná tvrdě, protože je to jediný způsob,
jak zajistit, aby byla požadovaná práce splněna
a zároveň se udržela disciplína. „Děti nebudou
sbírat bavlnu, pokud se s nimi zachází jemně
a jestliže nesplníme státní kvóty, dostaneme od
státních představitelů důtku,“ postěžoval si.
Jen v oblasti Džizaku je téměř 35.000 studentů
ze středních škol nuceno účastnit se sběru
bavlny, což je pro mnohé z nich strašlivá zkušenost, a to jen proto, že pěstitelé nejsou schopni sehnat pracovníky na tuhle těžkou a špatně
placenou práci. Žáci pak nejen musí vydržet
v podmínkách zimy, hladu a špatného ubytování, ale jsou trestáni a někdy biti, jestliže nezvládnou sebrat povinnou denní kvótu 50 kilogramů bavlny. Jestliže dítě z pole uteče, následuje vyloučení ze školy nebo v „lepším případě“ udělení pokuty.

Zamotaný kruh

Uzbekistán používá dětské práce pro sběr „bílého zlata“ již velmi dlouho. Bavlna totiž přináší
kolem 1,5 miliard dolarů za rok – polovinu příjmu z vývozu celé postsovětské republiky, což
řadí Uzbekistán na páté místo mezi největšími
výrobci a dokonce druhé místo mezi největšími
vývozci této plodiny na světě.
Nárazoví sběrači dostávají asi 1-2 centy za kilo,
státní statky to prodávají za 12,5 centu státu,
stát pak cenu prodeje na mezinárodních trzích
tají jako „tajemství strategické důležitosti“, ale
podle místních se kilo prodává za více než 2
dolary. Nerovnost mezi náklady a cenami přispívá k nefunkčnosti systému sklizně, vládní

představitelé navíc vyhrožují zemědělcům vysokými pokutami, pokud nesplní státem stanovené kvóty, což povzbuzuje úplatkářství – pokud
zemědělec zaplatí, místní představitel zfalšuje
údaje o sklizni a kvóta je rázem splněna. V období sběru bavlny se ale stovky venkovských
dělníků vydávají radši pracovat na plantáže do
sousedního Kazachstánu, kde si mohou vydělat
mnohem více.
Uzbecká vláda pak nedostatek manuální síly na
sběr bavlny řeší po svém. Každý podzim se
v novinách objeví „inzerát“ Rady ministrů Uzbekistánu, který vyzývá dobrovolníky, aby pomohli se sklizní. Ředitelé škol pak musí vyjednat podmínky s předsedou některé ze státních
farem ve své oblasti pod dohledem místních
orgánů vlády.
Studenti, kteří se chtějí vyhnout bavlnovému
soužení, mají dvě možnosti – bu podplatit doktora nebo správce, který zfalšuje dokumentaci.
Oba způsoby stojí stejně – přibližně čtyřměsíční
stipendium, a to dokonce i pro ty, kteří opravdu trpí nějakou vážnou nemocí. Prostě sbírej
nebo zapla . Studenti navíc během nucené
práce na poli nedostávají ani stipendium, které
jim právem náleží. Někdy dokonce družstvo
zabavuje většinu stipendia pro vlastní účely.
Studenti i učitelé musí v důsledku strávit čtyři
měsíce z akademického roku na polích včetně
jarního sázení. I když Uzbekistán v roce 1993
podepsal Úmluvu OSN o právech dítěte, která
zakazuje využívání dětské práce, tato praxe
nadále pokračuje a ministerstvo školství i zemědělství nucenou práci studentů samozřejmě
popírají. Dětská práce je podle nich „dobrovol-

UZBEKOVÉ, vlastním jménem Özbek – socialistický národ tvořící základní obyvatelstvo Uzbecké SSR (více než 10 mil.), dále žijí zejména
v Tádžické SSR (873 000); celkem v SSSR 12 456 000 (vše 1979). Za
hranicemi pak zejména v severním Afghánistánu (1,5 mil.; odhad 1975)
a menší skupiny i v Číně aj.; celkem více než 14 mil. (odhad 1979).
V SSSR tvoří (po RUSECH a UKRAJINCÍCH) třetí nejpočetnější etnikum;
za posledních 50 let se jejich počet ztrojnásobil (1897: asi 1,3 mil., 1926:
3,9 mil.). Jazykově patří do jihovýchodní (karlucké) skupiny turkménské větve altajské jazykové rodiny. Má dvě základní skupiny dialektů.
Ustavení středověké literární formy (starouzbečtina čili čaghatajština)
se klade do 13. nebo 15. – 16. století. Do roku 1927 užívali arabské
písmo, 1927 – 1940 upravenou latinku, od r. 1940 upravenou azbuku.
Etnogeneze Uzbeků je spjata s turkménskými kmeny, které v 1. tis.
n. I. pronikaly na území dnešního Uzbekistánu a vytlačily nebo asimilovaly místní íránské kmeny. Jednotícím prvkem byl islám přijatý po arab-
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nou touhou pomoci republice“. Podle RFE/RL
dokonce jeden státní úředník prohlásil, že sběr
bavlny je „svatou povinností dětí“. Legálně
mohou děti pod 14 let pracovat pouze se svolením rodičů mimo školní hodiny, 15ti-leté dítě
může získat povolení k práci, ale opět s rodičovským svolením. Během sklizně bavlny
ovšem toto povolení dává ředitel. Nižší třídy se
sice nemusí účastnit práce na poli, ale stejně se
neučí, protože jejich učitelé jsou také na poli.
Někteří rodiče se snaží proti této praxi bránit

byl slovně napadán učiteli a vzápětí zbit do
bezvědomí.
Přivolaná policie si sice zapsala podrobnosti události, ale nepodnikla žádné další
kroky a učitelé, kteří za to mohli, se následující den vrátili do práce.

a výjimečně se to podaří – v roce 2000 například jedna rodina ve městě Čirčiku žalovala
ředitele školy u soudu, což nakonec vedlo k tomu, že žáci osmé třídy nemuseli na pole. To se
ovšem nedotklo žáků deváté a desáté třídy.
Obecně existuje v Uzbekistánu pouze výjimka
pro studenty z Taškentu. Ti na pole nemusí,
zřejmě kvůli činnosti různých mezinárodních
organizací v hlavním městě a také proto, že
uzbecká vláda si je vědoma, že místní lidé jsou
více seznámeni se svými právy než obyvatelé
venkova, takže raději neriskuje možnost nepokojů a protestů.
Většina učitelů tuto praxi neschvaluje, pokud
by situaci ovšem nahlas kritizovali, velmi pravděpodobně by ztratili práci, které je v chudém
postsovětském Uzbekistánu čím dál tím méně.
Ale i mezi učiteli se najdou výjimky. Ředitelka
školy v oblasti Zarbdaru Mamlakat Išimova například poslala na pole pouze zdravé žáky a nemocným a slabým povolila zůstat doma. Obratem byla odvolána a jeden státní představitel jí
prý dokonce řekl: „jestli je žák nemocný, pak
ho nechte umřít na poli“.

Radši se nenarodit

Situace mladých lidí v Uzbekistánu není ani
v jiných ohledech vůbec růžová. Pokud už se
vůbec člověk dostane, resp. prouplácí na nějakou školu, před každým zkouškovým obdobím
musí zjistit, kteří profesoři musí být podplaceni a kolik peněz bude potřeba. Rodiny studentů
pak peníze shánějí po příbuzných, přátelích
a sousedech a zadlužují se. „Hodně učitelů v našem ústavu bere úplatky, hlavně od lidí, kteří

ských výbojích v 7.-8. stol. (věřící jsou sunnité). Jednotlivé složky si uchovaly zvláštnosti ve způsobu života a v materiální kultuře i přesto, že nové
vlny kočovníků postupně (pod vlivem usedlého obyvatelstva) rovněž přecházely k usedlému životu. Uzbecká národnost se začala formovat v 11. –
12. stol. (etnonymum je až ze 14. nebo 16. stol.), ale formování národa
bylo ukončeno až po VŘSR. Vliv na to měla etnická (kmenová) různorodost a odlišný způsob života jednotlivých skupin. Jednou ze základních
složek bylo usedlé obyvatelstvo (závlahové zemědělství, řemeslo,
obchod), druhou tvořili potomci turkménů a mongolských kmenů. Ty přišly před vpádem MONGOLŮ nebo jako jeho součást (polokočovní chovatelé ovcí) a uchovaly si rodové a kmenové tradice (Karlukové, Barlasové
a další, většinou se sami označovali jako Tűrk). Při formování některých
skupin (dnes etnografické skupiny Uzbeků) měli významnou úlohu
Oghuzové. Třetí část tvořili v 16. stol. potomci turkménských kmenů
(Najmani, Kanglyové, Mangytové. Chitajové, Kongrati), kteří byli pod

nechtějí studovat. Jeden vysoký člen profesorského sboru dokonce nabízí to, že obejde všechny přednášející a sesbírá známky s podpisem,
pokud dostane od studenta 150 dolarů,“ říká
Elena B., studentka Orientálního ústavu v Taškentu. Studenti dostávají maximálně stipendium 10 dolarů měsíčně, kterým pokrývají i ubytování a stravu. Mladí lidé musí ale o problému
úplatků kvůli hrozbě vyloučení ze školy mlčet.
Braní úplatků mnohdy ovšem nezávisí jen na
svobodné vůli přednášejících. Platy ve školství
jsou velmi nízké, navíc v dubnu minulého roku
učitelé přišli i o privilegium bezplatného využívání veřejné dopravy a polovičních cen plynu
a elektřiny. Ti, kteří neberou úplatky, musí
doučovat a učit někde jinde, mnoho dobrých
přednášejících odchází do komerčního sektoru,
důsledkem čehož není dostatek učitelů v mnoha
předmětech. Školský systém tak stojí prakticky
před kolapsem. Navíc vybavení samotných škol
je často v hrozném stavu.
Například ve Ferganské oblasti je podle jednoho ze zástupců místního oddělení pro vzdělání
stav následující – 204 škol je v budovách, které
nejsou vhodné pro výuku, 75 škol je bez pitné
vody, 211 bez telefonního spojení, 386 bez přívodu plynu. Obecně nejsou prostory pro sport
a kromě podzimního sběru bavlny jsou děti
posílány zavlažovat pole i na jaře.
Mezi mladými lidmi tak roste počet sebevražd
z důvodů chudoby a nedostatku perspektiv do
budoucnosti. Není se co divit, představa vlastní
země, kde léčí doktoři, kteří si titul koupili nebo strávili třetinu svého studia na poli, není moc
povzbudivá a vyhlídek na změnu je velmi málo.

vedením Kypčaků poslední vlnou přistěhovalců do této oblasti. Jejich přechod od kočovného života k usedlému se datuje až do let sovětské vlády.
U skupin udržujících kmenové dělení (místy až do 20. let 20. stol.) se užívaly vedle společného označení i vlastní kmenové a rodové názvy (Sarajové, Kenegesové, Kitajové) i označení podle míst, kde sídlili (Taškenlik,
Chivanlik, Kokanlik). Obyvatelstvo měst a často i okolních vesnic a oáz,
kde žili i potomci původních obyvatel, bylo souhrnně nazýváno SARTOVÉ.
Až do vítězství sovětské moci zůstávali Uzbekové rozděleni mezi carské
Rusko a jeho vazalské chanáty (Bucharský a Chivský). Přes odlišnosti
jednotlivých skupin v jazyce, způsobu života i materiální kultuře proces
etnické konsolidace probíhal po VŘSR velmi rychle. Přispělo k tomu i ustavení Uzbecké SSR v r. 1924. Dnes se rozvíjí hlavně zemědělství, rychle
roste i podíl průmuslu. Rozvíjí se i tradiční umělecká řemesla, jako jsou
zpracování vlny (koberce), kovotepectví, hedvábnictví, vyšívání, architektura.
Zdroj: Národy celého světa, MF 1985

CESTY JAROMÍRA ŠTĚTINY

Petr ŠILHÁNEK

Pana Štětinu jsme navštívili doma. Ještě než jsme a se šéfredaktorem Petrem Šilhánkem si vymě- i o místech, kde se odehrává kniha S Matyldou
začali nahrávat náš rozhovor, uvařil nám kafe ňoval cestovatelské zkušenosti. Bavili jsme se po Indu.
„Letos v dubnu jsme tam jeli, ale nedojeli kvůli závalu. Nikdo ho nehodlal
odklidit, protože nahoře v průsmyku byl stejně ještě sníh. Ten den jsem měl
šedesáté narozeniny. Slavil jsem je v Hunze. V té době zrovna Američani útočili na Irák, takže v oblasti nebyli žádní turisti. Jenom pár Japonců, kteří se
přijeli podívat, jak vypadají kvetoucí třešně. Přijeli jsme do Abotabáru a ptali
se na šoféra Muníra /jeden z hrdinů Štětinovy knihy, pozn. red./. Řekli nám: Jo,
bydlí tadyhle kousek. Před 28 lety naší výpravě dělal řidiče. Na den svých
šedesátých narozenin jsme se setkali-dva starý dědci, uronili jsme slzu, vypili trošku Hunza water /místní kořalka, pozn. red./,... Krásný narozeniny jsem
měl, krásný...“
EE: Začněme Afghánistánem. Jak jste se dostal k Masudovi-generálovi
severní aliance?
Ahmad-Šáh Masud byl ministrem obrany severní aliance v Rabaniho vládě.
Já jsem vždycky chtěl udělat s ním rozhovor, poněvadž to byl Lev z Panšíru

a strašná figura, o které jsem čítával tajně v západních novinách. Když sovětská armáda okupovala Afghánistán, udělala proti němu celkem deset ofenziv
a nikdy ho nedostala a nikdy Panšír definitivně nedobyla. Rusové tam vždycky vydrželi jen několik týdnů nebo měsíců a vždycky je odtamtud Masud
vypráskal. My jsme pracovali několikrát v Tádžikistánu a když prezidenta
Rabáního i s Masudem a celou vládou vyhnal Taliban v roce 96 z Kábulu
a nacpal je do severovýchodního kouta Afghánistánu, tak Masúd měl část
svého letectva, které se mu podařilo zachránit, v Dušanbe v Tádžikistánu.
A měl tam taky velmi silné velvyslanectví a my jsme se to dozvěděli a zjistili jsme, že se odtamtud lítá do Panšíru a do Fajzabádu a jiných oblastí severní aliance. Tak jsme tam s Petrou Procházkovou zašli a řekli jsme, že bychom
chtěli interview s Masúdem. Oni se zeptali odkud jsme, my jsme všechno řekli
a oni řekli: Tak pár dní počkejte. Čekali na povolení od Masuda a zřejmě jim
ho dal, protože Masud trpěl velkým hollywoodským komplexem, on se nechal

strašně rád fotografovat a filmovat a taky na to doplatil, protože ho zabili
teroristi převlečení za novináře. A jednoho dne ráno přiběhl někdo z afghánského velvyslanectví a říká: V 10 letíte. Tak my jsme bafli kamery a mazali
jsme na letiště. Tam měl takový kout, kde měl svoje helikoptéry, do jedné
jsme sedli a letěli jsme někam a nevěděli kam.
EE: Platil to on nebo jste si museli vrtulník najmout?
On to platil. Oni neletěli kvůli nám, my jsme čekali na nějaký let, který tam
bude. Pak jsme zjistili, že letíme na jih a najednou jsme viděli, že jsme
v Afghánistánu a přistáli jsme v nějaké vesnici, tam jsme byli asi dva dny,
pak nás zase odvezli helikoptérou do jiné vesnice. My jsme celou dobu nevěděli, kde jsme. A potom nás helikoptérou odvezli do městečka Talukan v provincii Tachar a tam to proběhlo. A mělo to dramatický průběh, poněvadž
v okamžiku, kdy jsme dělali interview, tak přiletěla stíhačka a pikovala dolů
a vypálila dvě rakety. A poněvadž ta helikoptéra, která nás přivezla byla
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MIGRACE
MIGRACE – STEJNĚ STARÁ
JAKO HISTORIE LIDSTVA
Helena Mourečková
Migrace je proces existující odpradávna, je
stejně stará jako historie lidstva. V současné
době je úroveň mezinárodní migrace na
rekordní úrovni v historii a je nepravděpodobné, že by se počty migrantů v budoucnu
snižovaly a proces zpomaloval.
V roce 2002 bylo z celkových 175 milionů mezinárodních migrantů v Evropě 56 milionů, v Asii 50
milionů, v severní Americe 41 milionů a v Africe 16
milionů.
Proč lidé migrují? Obecně lze říci, že stávající trendy ukazují na převažující migrační proudy z méně
rozvinutých a chudších zemí do zemí vyspělých.
Migranty do vyspělých zemí přitahuje politická stabilita a vyšší životní úroveň. V době postupující globalizace, s nárůstem informačních technologií a moderních dopravních prostředků je navíc tento pohyb
lidí posílen a urychlen. Hlavními cílovými oblastmi
imigrantů jsou v současné době západní Evropa,
severní Amerika a Austrálie.
V Evropě se v devadesátých letech v důsledku pádu
komunistického bloku otevřela její dříve víceméně
pevně uzavřená východní hranice a tím vzrostl
i počet lidí, kteří se přes ni snaží dostat dále do zemí
západní Evropy. Česká republika jako součást dřívějšího komunistického bloku se, v podstatě bez
předchozích zkušeností, musela téměř ze dne na den
vyrovnávat s přílivem migrantů, jejichž počet od té
doby postupně roste. Pro většinu migrantů se Česká
republika stala zemí tranzitní, nicméně v posledních
letech dochází k posunu a především pro příslušníky
zemí východní Evropy a zemí bývalého Sovětského
svazu se stává i zemí cílovou. Vedle uprchlíků začali
do ČR také přicházet odborníci zahraničních firem,
zahraniční studenti, nekvalifikovaní pracovníci
a nelegální migranti.
Počet cizinců, kteří mají v České republice povolený
pobyt, v podstatě rostl každým rokem (kromě roku
2000, kdy byl zaznamenán meziroční pokles) z 50
tisíc v roce 1992 až na 211 tisíc v roce 2001 (z toho
70 tisíc s trvalým pobytem a 141 tisíc na vízum nad
90 dnů). V roce 2001 se jednalo nečastěji o občany
Slovenska (25%), Ukrajiny (téměř 25%), Vietnamu
(11%), Polska (téměř 8%) a Ruska (6%).
Počty nelegálních migrantů zjištěných při nedovoleném překročení hranice ČR se v posledních devíti
letech pohybují ročně mezi 20-45 tisíci, z toho je 1743 tisíc cizinců, v roce 2001 se jednalo o téměř 24
tisíc osob, z toho 21 tisíc cizinců. Nejvíce jich je stále
zadržováno ve směru z České republiky v severních
Čechách na hranicích s Německem a na jižní Moravě
na hranicích s Rakouskem. Převažujícím místem
vstupu do České republiky je pro cizince hranice se
Slovenskou republikou.
Počty cizinců, pobývajících na území ČR nelegálně,
jsou většinou těžko zjistitelné. Podle statistik
Ministerstva vnitra bylo v roce 2001 bylo evidováno
kolem 18 tisíc osob. U 40 procent byla tato skutečnost zjištěna při výjezdu z ČR. Nejčastěji byla překročena doba povoleného pobytu. Jednalo se převážně o občany Ukrajiny (12 376), následovali občané
Moldávie (1 121), Běloruska (826), Indie (507)
a Rumunska (425).
Lze migraci kontrolovat? Migrace je komplexní
a dynamický děj, který se vzpírá vnějšímu regulování. V devadesátých letech se Česká republika snažila
řešit příliv migrantů zejména restriktivnější imigrační a azylovou politikou. V tomto roce byl uskutečněn
krok, který by mohl znamenat počátek změny
v tomto jednostranném zaměření migrační politiky
ČR. V červenci byl spuštěn projekt aktivního náboru kvalifikované síly, za který je zodpovědné
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přes nakročení
správným směrem v české imigrační politice mám
k tomuto projektu několik výhrad. Význam projektu lze spatřovat v tom, že se stát snaží přivést do
země odborníky, které společnost a hospodářství
potřebuje. Nicméně na internetových stránkách
MPSV se lze také dočíst, že „odborníci ze zahraničí
částečně pomohou řešit problém stárnutí obyvatelstva“. Mohou však tito migranti skutečně zaplnit
demografické mezery v české společnosti? Bohužel
studie vyspělých zemí ukazují, že import migrantů
nemůže tento problém vyřešit, protože by jejich
počet musel být mnohonásobně vyšší než jaký tento
projekt předpokládá. Projekt také neřeší problém
tisíců legálně i nelegálně zaměstnaných cizinců v dělnických profesích (např. ukrajinští dělníci) a nezabývá se otázkou, jak ovlivní odliv mozků země, ze
kterých tito lidé odejdou a znesnadní jejich rozvoj
a tím potenciálně ještě více posílí migraci jejich obyvatel.
Na závěr nutno podotknou, že v současné chvíli se
jedná o projekt pilotní a proto můžeme doufat, že je
jedním z počátečních kroků přeměny migrační politiky České republiky

K AKTIVNÍMU VÝBĚRU
KVALIFIKOVANÝCH ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ - KROK
SPRÁVNÝM SMĚREM, ALE…
Dušan Drbohlav
Česká republika nastartovala na konci července tohoto roku program zvaný „Aktivní
výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“.
Jeho cílem je zatím testovat možnosti náboru kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí, ověřit funkčnost
modelu a to na základě zkušenosti takto řízené imigrace osob ze tří vybraných zemí – Bulharska, Chorvatska
a Kazachstánu. Důvod je prostý, v souladu s nízkou
porodností, stárnutím populací a často vymíráním
daných majoritních populací, tedy problémy, kterým
čelí někde více jinde méně celý vyspělý svět, má projekt přinést „mladou krev“ a současně pracovní sílu,
které je v určitých segmentech a regionech republiky
nedostatek. Česko proto vypracovalo podrobný náborový plán, který je jistou kopií quebeckého systému.
Vtip spočívá v bodovacím systému, ve kterém se na
základě předložených parametrů uchazeče - zatím imigranta z daných tří zemí, ohodnotí jeho kvality v souladu se zájmy společnosti. Nejvíce bodů a tedy i šancí
získat legálně trvalý pobyt ve zkráceném termínu (
období dvou a půl let místo desetiletého čekání) mají
především mladí, s pracovními zkušenostmi z domova
i Česka, vzdělaní, se znalostí češtiny. Do hry vstupují
i rodinní příslušníci, kteří rovněž mohou přispět body
a poté mají stejné výhody zrychleného pobytového
řízení a usnadněné integrace do české společnosti jako
samotný „nositel migrace“. Za projekt je zodpovědné
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jej organizuje a pro tento účel vybudovalo i institucionální zázemí. Nutnou a dodejme nelehkou podmínkou úspěšného
přijetí do programu je nalezení práce v Česku a související obstarání si víza k pobytu nad 90 dní za účelem
zaměstnání. Rovněž tak je třeba, aby žadatel doložil
proklamované kvality oficiálními dokumenty.
Podle mého názoru je nutné tento program ocenit. Je
ojedinělý v zemích střední a východní Evropy a je
v souladu s filozofií některých zemí EU, které již
podobné programy uplatňují (např. Irsko, Velká
Británie, Německo a další). Přestože je jasné, že
samotná imigrace nevyřeší problém demografického
stárnutí a úbytku majoritních populací (v mnoha
případech by počty imigrantů musely totiž být mnohonásobně větší, což fyzicky není možné a vlastně
ani politicky průchodné[1]), daný příliv může alespoň
částečně problému ulevit. Je jenom v zájmu dané
imigrační společnosti, že přednostně přijímá ty,
o něž má zájem. Jde a v budoucnu ještě mnohem více
půjde o soutěž mezi vyspělými státy v poptávce po
cizí kvalitní pracovní síle z méně vyspělých zemí.
Čím dříve se s takovýmto projektem začne, tím pro
danou zemi lépe. Navíc, tímto počinem se Česko
posunulo do pozitivní roviny tvorby a uplatňování
aktivní migrační politiky, což je vždy lepší než
pouhé „ad hoc“, pasivní, „reaktivní“ přístupy.
Netřeba je zmiňovat další plusy, které mohou být
s programem spojovány - omezování možné ilegální
imigrace/migrace, kulturní přínos z imigrace/imigrantů atd.
Ve hře jsou však i některé negativní aspekty. Program je
v úplném začátku
a aby se mohlo mluvit o vůbec nějakých
efektech, musí se
brzo naplno rozběhnout (kvóty musí být
výrazně zvýšeny nebo
úplně zrušeny) a kvantitativně postihnout
mnohem větší počty
osob. Rovněž tak
musí padnout omezení na dané tři země,
program musí být
v tomto směru mnohem liberálnější. Dosavadní forma, zatím
neprověřeného hodnocení stupně a kvality integrace imigranta prostřednictvím posudků zaměstnavatele a obce (po
uplynutí dvou a půl
let) se podle mého
příliš podobá nevkusnému „kádrování“. Zatím spíše nedořešeno zůstává tolik
důležité vytipování
klíčových odborných
postů - nedostatko-

vých míst na českém trhu práce, do kterých by
pozvaní imigranti měli vstupovat. Program však na
druhé straně jasně proklamuje svoji pilotní povahu
a flexibilitu ve smyslu možných a vlastně nutných
úprav, zlepšení celého modelu tak, jak bude přibývat zkušeností.
Program je dobře nastartován, ale dodejme, že jeho
možnosti jsou limitované. Nespoléhejme na něj, že
nám vyřeší problémy naší demografické struktury
a demografického chování naší populace, jakož
i vyléčí problémy našeho trhu práce. To je omyl.
Program může ulevit některým problémům a časově
nevýznamně posunout jejich nástup nebo sílící negativní efekty. Jedno je jisté, dává naší migrační politice jasnější tvář. Je to krok správným směrem, ale
z hlediska dopadů na majoritní společnost, spíše
vrabčí než žirafí.
[1] Např. studie Spojených národů (Replacement
2001) ukazuje kromě jiných zemí i na situaci EU.
Ta by jako celek, aby neztrácela počet svých obyvatel, musela (bez zahrnutí dalších možných ovlivňujících faktorů) v budoucích 50 letech místo zisku cca
270 000 „saldových imigrantů“ ročně získávat cca
950 000 imigrantů!

ČR ZAHÁJILA PILOTNÍ PROJEKT AKTIVNÍ MIGRACE
Jan Biggles Hanzlík
Nápad na řízenou imigraci z Bulharska,
Kazachstánu a Chorvatska vznikl ještě
v dobách, kdy na Ministerstvu práce a sociálních věcí kraloval Vladimír Špidla.
Má být jednou z odpovědí na klesající demografickou
křivku českého národa a zejména jeho výdělečně
činné části. Podle informací MPSV by na českém
trhu práce v roce 2030 mělo chybět více než 420
000 lidí. Je to dáno nejen klesající porodností, ale
i leností českého člověka, který se jen velmi nerad za
prací stěhuje. „V mobilitě pracovních sil zaostávají
nejen za zeměmi Evropské unie, ale i za svými kolegy v kandidátských zemích,“ říká na serveru IDnes
(9. 9. 2003) Jaromíra Kotíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
V této souvislosti může být vládní snaha o přilákání
kvalifikovaných odborníků ze tří výše zmíněných
zemí zajímavým pokusem, jak celou situaci řešit.
Jakkoli není jasné, jaká kriteria vedla právě k výběru Bulharska, Kazachstánu a Chorvatska. Princip je
jednoduchý: zájemci, který se svou žádostí uspěje,
bude k povolení trvalého pobytu v ČR stačit dva
a půl roku místo dosavadních deseti(!!!) let života
v zemi.
Program už nese jisté ovoce: Administrativní pracoviště MPSV v Praze přijalo od zahájení projektu přes
stotřicet přihlášek. K 3. lednu 2004 bylo vybráno
114 zájemců, z toho 92 z Bulharska, 17
z Kazachstánu a 5 z Chorvatska Zájem je údajně
mnohem vyšší. Svědčí o tom stovky dotazů vznášených na naše zahraniční zastupitelstva, stejně jako
tisíce návštěvníků internetových stránek www.imigrace.mpsv.cz.
Problém patrně spočívá jinde. Každý,
kdo se chce do Čech
přistěhovat si tu sám
musí najít práci
a sehnat si povolení
k zaměstnání. Regulaci těchto pravidel
stojí v cestě ochrana
domácího trhu práce.
Taková pravidla ovšem celému programu na kreditu a úspěšnosti nepřidají.
Ostatně
existují
i další důvody k podpoře imigrace. V současné době představují legální imigranti
asi 2% obyvatel ČR,
přičemž v evropských zemích je to
v průměru téměř 8%.
Příliv jiných kulturních vlivů etnicky
a národnostně poněkud „vybydlenému“
Česku bezpochyby
jenom
prospěje.
Ostatně nebude se
jednat o přistěhovaleckou vlnu. Ministerské ambice se drží
při zemi. V prvních
dvou letech projektu

bude moci být vybráno pravděpodobně jen 1000
osob. Celkový migrační přírůstek v ČR se přitom
v posledních letech ustálil na cca 10.000 osob ročně.
Zajímavé je, že kampaň, kterou MPSV a Mezinárodní
organizace pro migraci (IOM) vedou je zaměřená především na českého xenofoba. Operuje s mnoha údaji
a čísly, které mají v prvé řadě přesvědčit, že imigranti nebudou této zemi na obtíž, že nebudou příčinou růstu nezaměstnanosti, že s nimi zkrátka nebudou problémy. Z opatrnosti státních úředníků jednoznačně vyplývá, jak dlouhá cesta ještě tuto společnost čeká. Nezbývá, než popřát hodně štěstí.

CHCI ŽÍT KLIDNÝ ŽIVOT
Helena Mourečková
Jednou ze zemí, pro kterou je otevřen projekt
zvaný Legální migrace – Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků je i Kazachstán. Právě z této země přišla paní Ljuba
(40 let) s přáním najít v České republice
nové zaměstnání a, jak ona říká, „žít klidný
život“. V současné době je zaměstnána jako
učitelka ruského jazyka na Evropské vysoké
škole sociálně – ekonomické v Praze.
Ljubo, kdy jsi přijela do České republiky?
Přijela jsem z Alma – Aty (bývalé hlavní město Kazachstánu) v roce 1997 na turistické vízum.
Přijela jsi sama nebo s rodinou?
Přijela jsem s maminkou a s dcerou. Maminka už
bohužel zemřela. Dcera, které je dvacet let, studuje na
vyšší škole španělštinu a management.
Jaké bylo tvé zaměstnání v Kazachstánu?
Vystudovala jsem na univerzitě obor ruský jazyk, literatura. Učila jsem ruský jazyk na základní a střední
škole, několik let jsem byla ředitelkou mateřské školky.
Jaký byl hlavní důvod proč jsi odešla z Kazachstánu?
Hlavním důvodem byla nejistota po rozpadu
Sovětského svazu. Nevěděli jsme co bude dál, báli jsme
se, že nebudeme mít práci. V Kazachstánu začali rušit
ruské školy, školky. Jedním z důvodů, proč jsme emigrovaly, bylo také to, že jsme chtěly pro své děti dobré
vzdělání. Většina dětí mých známých z Kazachstánu,
kteří přišli do ČR, studuje vysokou nebo vyšší školu.
Co tví příbuzní, přátelé, zůstali v Kazachstánu?
Většina mých příbuzných odešla také do zahraničí,
můj bratranec žije v Austrálii, můj strýc odešel do
Ruska. Přesto je Kazachstán stále náš domov, chtěla
bych se podívat domů, ale je to drahé a problematické.
Ale v České republice jsem spokojená, žiji klidný
život.
Jaké to bylo po příchodu do České republiky
s hledáním zaměstnání?
Zpočátku nebylo jednoduché najít práci. Myslely jsme
si, přijdeme a všichni zde budou mluvit rusky, ale tak
to nebylo. Nerozuměly jsme česky, na úřadech jsme
měly problémy, které nám pomáhali často řešit čeští
přátelé. Te již česky dobře rozumím a na úřadech si
vše vyřizuji sama.
Kde jsi začala pracovat?
Na začátku jsem asi jako všichni emigranti pracovala
v restauraci, myla nádobí. Byl to pro mě šok, nikdy
v životě jsem takto nepracovala. Já byla vždy ředitelka
(smích). Te jsem myla nádobí, pisoáry. Byl to opravdu
velký šok. Ale doposud mám mnoho přátel mezi
zaměstnanci restaurace, mezi číšníky, vedením restaurace. Všichni přátelé mi pomáhali najít lepší práci.
Nakonec jsem s pomocí české kamarádky začala vyučovat ruský jazyk na soukromé škole. Zde jsem učila
rok, poté jsem musela odejít, na mé místo přišla česká
učitelka. Ale studenti si mě stále pamatují. Pak jsem
učila v soukromé ruské školce, bohužel ne dlouho.
Nerozuměla jsem si s paní ředitelkou, možná to způsobila naše přece jenom odlišná mentalita.
Slyšela jsi o projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Legální migrace?
Ano, něco málo jsem o tomto projektu slyšela.
Ljubo, uvažuješ o tom, že by jsi se do projektu
přihlásila?
Ano, získáním trvalého pobytu by bylo pro mne vše
jednodušší. Mám v ČR dlouhodobý pobyt. Jsem provdána za Čecha. Bohužel se občas potkávám s lidmi,
kteří si myslí, že jsem se zde vdala pouze kvůli možnosti získat trvalý pobyt. Tak to ale není. Jestliže bych
zapojením se do tohoto projektu získala trvalý
pobyt,těmto lidem bych dokázala, že jsem nepřišla do
cizí země získat výhody sňatkem. Velká výhoda je
ochranná měsíční doba při ztrátě zaměstnání, to je pro
některé cizince velká nejistota, ztráta zaměstnání
a obavy, že musíte ihned opustit ČR.
Co soudíš o skutečnosti, že náš stát odčerpává
odborníky z cílových zemí?
Nevadí mi to. Jestliže lidé v Kazachstánu nemají uplatnění se svým vzděláním a Váš stát jim tuto možnost
dává, nevidím v tom problém.
Díky za rozhovor
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pokračování ze strany 1
osobní helikoptéra Masuda-měl tam červený křesla-a museli tam mít spoustu
špionů, takže věděli, že na stadionu, kde jsme přistáli, stojí Masudova helikoptéra, tak ta jedna raketa tu naši helikoptéru roznesla na kousky. Tam byla
ještě nějaká munice, takže to všechno komplet vyletělo a z naší helikoptéry
zbyl akorát chvost. A druhá raketa spadla na nějaký barák a zabila několik
lidí. My jsme to natočili a akorát jsme tam pak s Masúdem smutně stáli a koukali, jak to hoří, a pak jsme tam čekali ještě tři dny než našli jinou helikoptéru, která nás odvezla zpátky do Tádžikistánu.
EE: Proč je dnes právě Masud symbolem Afghánistánu?
To co se te v Afghánistánu děje je mi strašně proti srsti. To zbožštění Masuda
nabývá až pitoreskních forem a je to někdy až otravné. Myslím, že jemu
samotnému by se to ani nelíbilo. Především už to není obyčejný Ahmád Šáh
Masud, ale je to Masud e Bozork, což znamená Masud Veliký. Jako je Alexandr Veliký, tak je Masud Veliký. A když bylo loni výročí revoluce, tak na
stadionu byly obrovské ceremonie a na tribuně byl desetiletý Masudův synek
a všichni od maršála Fahima až po celou vládu chodili a klaněli se tady tomu
klučíkovi pod baldachýnama. Takže to nabralo takového orientálního rázu,
mně nepříjemného.
EE: Jak si můžeme vysvětlit, že v Afghánistánu zůstává spousta dobrých
vzpomínek na dobu sovětské okupace?
S tím bych tak úplně nesouhlasil, poněvadž já jsem se svými přáteli chodil na
večírky, kde jsme třeba tancovali nebo si bafli trošku hašiše a povídali jsme
si o tom všem. To všecko byli lidé, kteří z upřímného srdce nenávidí Rusko,
považují ho za okupanta a to celkem správně, poněvadž sovětská armáda za
těch deset let zabila půldruhého milionu lidí a pět milionů lidí odtamtud
vyhnala a tu zemi úplně zničila. Dodnes je ta země zničená, je tam 30 milionů převážně sovětských min například. Ale fakt je, že za sovětské okupace
fungoval řád-asi tak jako u nás. U nás za sovětské okupace se lidi taky neměli špatně a mnozí na to velice rádi vzpomínají. Taky spousta lidí schvalovala
přítomnost Talibanu, poněvadž mudžahídi udělali jednu naprosto zásadní
chybu, když svrhli poslední komunistickou vládu prezidenta Nadžibulaha
v roce 92, tak začali bojovat mezi sebou. Ty slavné obrázky Kábulu, které se
ukazují v novinách, tak to neudělala sovětská armáda, to si zničili Afghánci
v boji mezi sebou. A lidi toho už měli plné zuby a když přišel Taliban a zavedl pořádek, tak byli rádi. Jenže Afghánci nejsou Češi, oni mají pocit svobody
víc zakořeněný, takže oni chápali, že je tam pořádek, ale byli jedním dechem
schopni říkat: Ale pořádek je i ve vězení. A tak to za Talibanu bylo. Taliban
ovládal většinou města a hlavní silnice a venkov neovládal. Venkovu to bylo
mnohdy jedno a někdy v podstatě nevěděl, co se tam odehrává. Ale to se velice rychle mění, protože tam proniká velmi rychle rádio, lidé i na vesnicích
poslouchají BBC, poslouchají Radio Ozody, což je Radio Svoboda vysílané
z Prahy a už toho hodně vědí. A zvláš jestli se Karzajího vládě povede udělat vlastní celoplošné rádiové vysílání a rozšířit televizi aspoň na další velká
města, tak potom už taky budou moci trochu vládnout, což zatím nedělají.
EE: Masud údajně prohlašoval, že SSSR se rozpadl v důsledku vyčerpání afghánskou válkou. Myslíte si, že na tom něco je?
Myslím si, že asi ne. Afghánská válka Sovětský svaz moc nevyčerpala ani co
se týče lidských zdrojů. Oficiální údaj sovětské armády je 15 000 mrtvých.
Bylo jich pravděpodobně mnohem a mnohem víc. Ale i kdyby jich bylo 50 000,
tak pro takovou obrovskou zemi to prakticky nic neznamená. A co se týče
zdrojů hmotných, tak to určitě byla drahá záležitost, ale při obecné bídě, ve
které žil obyčejný Rus nebo Uzbek nebo Litevec, to taky nebyla žádná zátěž.
Fakt je ten, že Rusko obecně je zruinováno všema okolnostma, které v 90.
letech nastaly. Od Černobylu až po velký krach ruské ekonomiky a hlavně
rozpad všech tradičních ekonomických svazků a Rusko se tak stalo neschopné platit reparace. Já jsem kdysi dělal rozhovor s profesorem Rabáním, ještě
než se stal prezidentem. A on říkal: My - jako mudžahídi - moc usilujeme
a budem o to usilovat dokud nezvítězíme, aby nám Rusko zaplatilo reparace
za všechny válečné škody, kterých se tady dopustilo. A Afghánistán samozřejmě nikdy neviděl ani kopějku. A ani nikdy neuvidí, zrovna tak jako my
nikdy neuvidíme ty čtyři miliardy dolarů, které máme zamrzlé v Rusku, a
tam jezdí pan prezident Klaus nebo nejezdí.
EE: Afghánská válka byla do značné míry financována prodejem drog
a zbraní. Zůstává role tohoto obchodu stejně důležitá?
Myslím si, že doba kdy obchod s drogama byl součástí financování války nebo
státních struktur pominula. Určitě si Ahmad Šáh Masud financoval svoje vojska z drog. Není vůbec žádným tajemstvím, že je financoval ze svých bohatých
smaragdových dolů nedaleko Fajzabádu a dnes ten obchod s opiem a s heroinem pokračuje ale na soukromé bázi. Už se to netýká vládních struktur nebo
se jich to aspoň netýká otevřeně, poněvadž oni jsou vlastně pod naprostou a dokonalou kontrolou mezinárodních jednotek. Dneska je Afghánistán a pomezí
kolem Durrandovy linie, tzn. i horské pomezí v severozápadních teritoriích
Pakistánu naprosto největší dodavatel heroinu na světě, předstihl už zlatý
trojúhelník v jihovýchodní Asii a dodává kolem 70% světového heroinu.
Takže ten kšeft funguje, ale místní vláda nemá žádnou sílu to zastavit.
EE: Což ovšem znamená, že z toho nemá ani žádné prostředky.
Ani z toho nemá žádné prostředky a k tomu, aby se to dalo zastavit, tak by
se to muselo celé vykoupit. Ten mák pěstujou lidé, kteří jsou chudí, jsou to
zemědělci, kteří to pěstujou, aby uživili svoji rodinu. Opium je taková hnědá
velice těžko získávatelná hmota, poněvadž vy potřebujete 20 000 makovic na
jedno kilo opia. Opium sklízí především ženy, obchodníci s opiem to od zemědělců kupují za pakatel, ale pořád jim dávají víc, než kdyby zemědělci prodávali pšenici. A kdyby se měl ten obchod v Afghánistánu zastavit, tak jediné
řešení je zaplatit rolníkům rozdíl, ušlý zisk. O což se teda afghánská vláda
pokouší, ale marně, poněvadž na to má málo peněz. Takže se to dá směřovat
třeba jenom na nějakou oblast, ale v celém Afghánistánu to zastavit nelze.
EE: Zkoušel jste někdy dělat si vlastní opium?
Ne, ne. Já jsem kouřil opium akorát jednou pokusně, když jsem pracoval v Íránu.
Tam je to tvrdě zakázané a za pašování je tam dokonce trest smrti, ale v horách
v Zágrosu se opium kouří. Ale ono je to nešikovné kouření, poněvadž je to
hrozně pracné. Musíte si z opia udělat kuličku, musíte si rozdělat v dýmce
oheň, musíte to vzít do pinzety a te se to musí na té fajfčičce škvířit, ono to
začne vonět a bublat, a pak teprve člověk může šlukovat. Hašiš je mnohem
jednodušší, tam si to člověk prostě ubalí do cigarety s tabákem a je to hotový.
EE: Nedávno vám vyšla nová knížka. O čem je?
Ta kniha se jmenuje Život v epicentru. Vydalo ji v edici Rozhovory nakladatelství Portál. Já tu knihu nazývám Chvásty starého pošetilce. Paní autorka
Dagmar Volencová se mě vyptávala a já jsem se chvástal. Všechny ty historky,
co se do mě léta sypaly jsem tam prostě řekl. Je to o způsobu novinářské práce,
který máme rádi a to jest: být u toho. A vysvětluje se tam proč, k čemu je to dobré, v čem je to špatné a spíš se to vysvětluje na příkladu, než na nějakém velikém teoretizování. Nemyslím si, že by to byla učebnice posluchače prvního
ročníku žurnalistiky, poněvadž se tam říká příliš mnoho heretických názorů.
EE: Všichni znají Jaromíra Štětinu jako novináře. Ale co děláte, když
nepíšete, jak relaxujete?
Já rád píšu! Mě baví kladení slov a vymýšlení příběhů. Dneska je památný

den, poněvadž hodinu před tím, než jste přišli jsem napsal poslední větu
poslední povídky do nové knížky, která vyjde v nakladatelství Fedora Gála G
plus G v březnu příštího roku. Mám zatím jen pracovní název, ale na beton
vím, jaký bude podtitul. Budou to Povídky o válce a o lásce. Poněvadž válka a láska spolu souvisí víc, než by se mohlo na první pohled zdát. A v těch povídkách
jsou nejrůznější lásky-od těch nevěrných, přes chlípné, něžné až po ty, co jdou
za hrob. Všechny typy lásky, které se mohou ve válce odehrát se mi tam vsunuly. Takže tohle dělám.
EE: Psal jste už jako malý kluk?
Ne. I když jsem chtěl být celý život novinář. Ale stal jsem se jím až na stará
kolena, což je dost neobvyklé, když se něčím stanete až když je vám 50. Ale
má to jednu výhodu, protože když zjistíte, že můžete něco začít v 50, tak není

nikde vyloučeno, že byste nemohli začít něco v šedesáti. Ostatně já jsem zjistil, že vlastně novinář nejsem. Mám tu sice všechny novinářské metály, co si
člověk může představit, ale já opravdu novinář nejsem. Já jezdím do světa pro
radost a to novinářství a filmování a zpravodajství a všechna ta práce je tam
kvůli tomu, abych se tam mohl jet podívat. Dělám to z naprosto sobeckých
důvodů, kvůli úžasnému lovu okamžiků, který je to nejdůležitější, co člověk
může na cestě mít. Určitě to znáte. Člověk někde dře a tahá stativy a kamery a telefonuje a píše a furt něco dělá a najednou si někde sedne, je tam výhled,
zapálí si cigaretu a vidí nádherný hory nebo tam jde jenom nějaká ženská
s oslem nebo tam teče řeka nebo letí veliký pták. Najednou se tam prostě odehrává něco obyčejného a vy pokuřujete cigaretu a víte naprosto bezpečně, že
to je ten okamžik kvůli kterému jste tam přijeli, a že i kdyby žádný další
nebyl, tak ta cesta stála za to.
EE: Existuje profese, která vás přitahuje víc než novinářství a cestování?
Když mě v šedesátém devátém po prověrkách vyrazili po čtyřech měsících
z Mladé fronty, tak jsem šel do geologického průzkumu a vystudoval jsem si
geologii a to je řemeslo, které se mi hrozně líbilo a dodnes líbí. Terénní geologie a zejména mapování je nádherná práce, kde se spolu spojují fyzická
a duševní práce. Proto také mají geologové latinské heslo Mente et maleoMysli a pracuj. A je to opravdu krásná práce. Průzkumnictví, které se trochu
podobá novinaření, protože geolog například neví, co je v hloubce. On zná
jenom dva rozměry povrchu zemského a to co je dole musí nějakým způsobem
zjiš ovat z údajů, které jsou samy o sobě bez spojení s jinými údaji dost bezcenné. A to je podobné jako novinářství.
EE: Šedesátiny jste slavil s hrdiny knížky S Matyldou po Indu na místech, kde se odehrává.
Člověk se furt někam vrací. To je takový zvláštní zákon, že půl zeměkoule
neznáte, ale na některá místa a ztracené konce světa jede člověk třeba třikrát.

Jaromír Štětina
Jaromír Štětina se narodil roku 1943 v Praze v rodině
diplomata. Vystudoval VŠE a přírodovědnou fakultu UK.
Během roku 1968 pracoval několik měsíců v deníku Mladá
fronta a od roku 1970
v Geoindustrii jako figurant, později geolog. Od mládí se
útastnil řady expedic, hlavně na Sibiř a do oblastí střední
Asie. Příležitostně publikoval reportáže.
V lednu 1990 začal v Moskvě budovat kancelář Lidových
novin a zpravodajsky zachytil všechny konflikty, které
vedly k rozpadu SSSR. Cílevědomě uplatňuje žurnalistiku
„in the spot“ Během obležení ve Stěpanakertu dává přímo
z místa dění impuls ke vzniku první humanitární akce SOS Karabach. O tři roky později se Jaromír Štětina stal
jedním ze zakladatelů nadace Lidových novin a zároveň šéfredaktorem zmíněného listu.
Po abdikaci na funkci a odchodu z Lidových novin (v lednu
1994) pracoval několik měsíců jako zpravodaj ČT v Moskvě
a na Balkáně. S kolegyní Petrou Procházkovou založili soukromou informační agenturu Epicentrum a popisovali dění
nejen na území bývalého SSSR, ale i v Afghánistánu,
Kašmíru, Kurdistánu, Indonésii, Hongkongu, Východním
Timoru, Keni a jižním Súdánu.
Profesi píšícího novináře rozšířil Jaromír Štětina o práci
dokumentaristy. Je autorem či spoluautorem několika desítek dokumentárních filmů pro ČT. Agentura Epicentrum
úzce spolupracuje se společností Člověk v tísni při ČT,
která je pokračovatelkou nadace Lidových novin. Jaromír
Štětina je jedním z členů představenstva společnosti.
Je ženatý, má jednoho syna.
Dosud mu vyšly knihy: S Matyldou po Indu, Studna pro
Mandon, Století zázraků, a je spoluautorem knih: Od pramenů k oceánu, Souostroví naděje, Jízda na šedomodrém
koni.
Ocenění: Cena Františka Kriegla / 1992
Novinářská cena Ferdinanda Peroutky / 1997 Státní vyznamenání k 28. říjnu / 2000
Prestižní cena SAIS-Novartis Award, udělovaná Johns
Hopkins University ve Washingtonu, za dokumentární film
Odvrácená strana světa / 2001

Petr ŠILHÁNEK

Potom je pěkné potkat někoho z dávna. I když já nejsem sentimentální. Já
jsem za posledních deset let velmi zhrubnul a okoral. Nemyslím si, že bych
byl necitlivý člověk, ale prostě už mě jen tak něco nerozhodí.
EE: K vašim největším dobrodružstvím asi patří turecké vězení
v Kurdistánu. Zatkli vás kvůli nezkušenosti nebo jste se prostě ocitl
v centru konfliktu?
To bylo samozřejmě z nezkušenosti. My jsme vůbec nevěděli, co se tam děje.
Rozumný člověk by si zjistil, že v oblasti, do které jsme chtěli jet na vodu,
operuje turecká armáda proti Kurdům. Ale já jsem byl tak nadržený sjet
kaňon Eufratu na kajaku, že mě vůbec nenapadlo, že bych se na něco takového měl ptát, takže to bylo částečně z blbosti. Ale zase to byl veliký zážitek!
EE: Jaká byla vaše nejhorší cestovatelská zkušenost?
Nejhorší by bylo, kdyby člověk koupil dávku ze samopalu do břicha. Určitě
nejhorší bylo, když nám právě v tureckém vězení oznámili, že nás ráno zastřelí. Vyšetřovací vazba kdesi v horách v Malátii. A jak nás ždímali, tak nám sdělili, že je stanné právo a že ráno půjdeme ke zdi. A to byla blbá noc.
EE: Co se vám honilo hlavou?
Já si akorát vzpomínám, že ta cela měla sedm kroků tam a sedm zpátky. Zcela
určitě tam hrálo roli přání, abych to měl brzy za sebou, a pak jsem se hrozně
bál, že mě tam ponesou. Měl jsem pořád pocit, jestli dokážu stát na nohách,
až tam půjdu. Bál jsem se, aby nebyla nějaká ostuda. To mi šroubovalo v hlavě
hrozně moc a prostě jsem se bál, třásl jsem se a měl jsem strach.
EE: Proč vás nakonec ke zdi nepostavili?
To byla jenom součást psychologického tlaku. Metoda vyšetřování. Ráno přišli a řekli, že to je samozřejmě nesmysl a...ani se mi nějak neulevilo. My jsme
hlavně nic nevěděli, takže z nás nemohli nic dostat. Kdybychom něco věděli,
to bychom zpívali, panečku.
EE: Je z vašich filmů Česká televize nadšená? Zvláš po aféře s protestem Moskvy proti vysílání vašeho filmu o Čečně?
To se týkalo filmu Odvrácená strana světa a když ho ČT odvysílala, tak ruské
ministerstvo zahraničních věcí protestovalo a ten protest byl dost ostrý, protože tam bylo doslova napsáno, že ČT napomáhá terorismu. Ten film pojednává z velké části o čečenských guerillových bojovnících a o jejich názoru na
situaci v Čečensku. Mně to nijak nevadilo, já do Ruska nesmím a nám s tím
udělali akorát hroznou reklamu. A k podpoře od ČT: Když člověk chce odněkud něco psát, tak tam nemůže jet na tři dny a něco napsat. Když někam jedu,
tak to chci ochutnat a zjistit, co se tam děje a snažím se tam vždycky být alespoň pár týdnů nebo několik měsíců. A to stojí hrozné peníze, obzvláš když jde
o válečný konflikt, poněvadž válka je strašně drahá. Ve válce zaplatíte sto
dolarů denně za auto a ani se neohlídnete. A to psaním člověk u nás v Čechách
nevydělá. Takže my jsme si k tomu museli přibrat ještě nějaké natáčení
reportáží nebo dokumentů. Prostě takový kombajn, abychom ty peníze dali
dohromady. My v podstatě žijeme dost chudě. Já jsem třeba manželce nedal
peníze ani nepamatuju. Nebo jsem si například dlouho neplatil sociální pojištění, protože mi na to nezbylo. Takže až půjdu do důchodu, tak budu mít nejnižší důchod, jaký člověk může mít. NO JO, ALE CO JÁ JSEM PŘI TOM
ZAŽIL! CO JÁ JSEM VŠECKO VIDĚL! To mi prostě nikdo nemůže vzít a je to
lepší, než mít 12 000 důchod.
EE: Proč nemá Agentura Epicentrum internetové stránky?
A kdo by to dělal? Rozumíte, my se živíme psaním a ještě abych psal nějaké
internetové stránky? My jsme vždycky pracovali na tak knap finanční hranici, že jsme si nikdy nemohli dovolit zaměstnat nikoho, kdo by dělal tu nadstavbu, to znamená třeba manažera, sekretářku nebo výrobce internetové
stránky. A sami jsme na to nikdy neměli kapacitu, protože už léta-od konce
roku 89-pořád pracujeme. Bez sobot, bez nedělí, neustále dřeme jak koně
a zejména se to týká třeba Petry Procházkové, protože ona je bohem nadaný
novinář a navíc je to strašný dříč. Ona je těžký workoholik, ale opravdu echt.
Byla doba v Rusku, kdy jsme psali měsíčně stovky stran. To bylo něco úplně
fantasmagorickýho, jak jsme to chrlili, ale ono to šlo z člověka samo. Vidět
rozpadat se takové impérium, o tom se dobře píše.
EE: Když mluvíme o Petře Procházkové, jak byste charakterizoval váš
vztah?
Nooo..., já bych na to odpověděl historkou z Východního Timoru. My jsme tam
jeli a sháněli ty partyzány z Fretilinu, a tak jsme tam přiletěli jako starý
potrhlý profesor se svou žačkou, která svého profesora zbožňuje. Tak, tak to
asi je...
EE: Jsou zvyky, které jste si přivezl z cest a praktikujete je v Čechách?
Zvyky ani tak ne, spíš někdy tiky. Já když vyjíždím autem tak dělám to co
muslimové při modlitbě /přejíždí si rukou po obličeji jako při muslimské
modlitbě/. U mě to určitě není modlitba, poněvadž já nejsem muslim, já jsem
křes an. Ale mně se to prostě líbí. Sednu do auta a vyjíždím. Proč by si člověk neřek: Ve jménu Boha milosrdného a slitovného. To je hezký. Ale zvyky?
Určitě zlozvyky. Z Ruska to bylo pití například. Začátkem 90. let jsme tam
strašně pili. Já jsem potom přestal, poněvadž bych se upil k smrti, ale tam to
tenkrát jinak nešlo, když se chtěl člověk od někoho něco dovědět, tak s ním
musel sedět a musel do sebe tu vodku lejt. Dneska už tvrdý nepiju vůbec, ani
mi to nechutná.
EE: Existuje víra, která vás výrazněji ovlivnila?
Já jsem v podstatě křes an-ateista nebo kulturní křes an. Člověk, který
vychází z křes anského kulturního prostředí, takže nejvíc mě samozřejmě
muselo ovlivnit křes anství, když v něm celý život žiju. Ale z těch ostatních
náboženství určitě Islám. Islám, který jsem seznal jako krásné mírumilovné
náboženství. Dokonce bych řekl, že jsou situace, kdy i islámský fundamentalismus může člověk shledat užitečným. To je příklad v Afghánistánu, protože
kdyby tam neexistovala šaríja a neexistoval zákon Islámu, tak by tam nebyl
žádný zákon. Afghánistán nemá vůbec žádné zákony. Nemá vlastně dodnes ani
svoji ústavu. Takže jediný zákon je zákon boží a je-li v nějaké společnosti
zákonem jenom zákon boží, tak je to prostě typický fundamentalismus a ten
je v Afghánistánu teda sakra užitečný. Poněvadž kdyby nebyla základní pravidla jako nezabiješ, postarej se o své staré rodiče a nezcizoložíš a všechna ta
nejzákladnější pravidla Desatera, která jsou v Islámu taky, tak se ty lidi mezi
sebou pobijí jako zvířata. Takže volám slávu islámskému fundamentalismu
v Afghánistánu. Ale ne abyste to dávali jako titulek, ono je to chytlavý: Volám
slávu islámskému fundamentalismu!
EE: Kam se te chystáte?
Na Cejlon. Zajímají mě cejlonští budhisti. Chtěl bych o místním budhismu
natočit nějaký hezký film a te tam poletím na průzkum, jestli nás nechají
létat balonem. A jestli z nich povolení vytluču, tak poletíme napříč Cejlonem
od pobřeží k pobřeží, kam nás vítr ponese. U balonování je nejkrásnější přistání. Tam jsou ta velká dramata!
EE: Jestli najdete rovný plácek nebo jestli to s váma někam nesmýkne?
Třeba do řeky plné krokodýlů!
EE: Tak to hlavně nezapomeňte točit!
To se nebojte!
foto: Petr Šilhánek

strana 4

březen 2004

Jiřina ŠIKLOVÁ: BĚLOMOR
dokončení z čísla 7
A současně žije -a to mně říkali
i ruští novináři- asi 40 milionů
Rusů pod hladinou existenčního
minima. Životní minimum, (což je
pojem ze statistiky) je vyšší než
existenční minimum. To znamená,
že těch 40 milionů lidí v dnešním
Rusku hladoví. Ty jsem ale na ulicích Moskvy ani Suzdalu, či ve
Vladimiru, nikde neviděla. Člověk
ale tuší, že jsou někde vzadu za
tou viditelnou bariérou ze žebráků, bezdomovců a opilců .
I ti, podobně jako ti mrtví v tundře kolem Bělomorského kanálu,
jsou přítomni ve chvíli, kdy se člověk obdivuje znovuobnovovaným
chrámům pravoslavné církve.
Odsuzujeme Taliban za nedávné
rozstřílení soch,ale již si nepamatujeme, že chrámy v Rusku byly
zavřeny v roce l923 a mnohým
vojáci Rudé armády na rozkaz rozstříleli kupole, jiným pomocí řetězů a traktorů strhávali zvonice.
Teprve když se pravoslavná církev postavila na stranu bojovníků
v boji proti fašismu, vracel Stalin
tyto nádherné stavby z 11. a l2. století zpět do rukou církvi a totálně
zavrhl a pronásledoval alespoň církev řecko-katolickou. Ale ty chrámy jsou k modlení zase určeny až
teprve v současnosti. Kněz slouží
mši vlastně za ikonoklastem, za
bariérou ze svatých namalovaných
stále stejným způsobem, které jsou
jakýmsi starodávným komiksem
dokreslujícím prostým lidem obsah Starého i Nového zákona
a hlavně Creda. Kněz vlastně slouží mši odděleně od věřících a k nim
chodí a od nich odchází skrz dveře
uprostřed ikonoklastu, kterým se
říká „carská vrata“. Není to typické pro spojení panovníka s církví
a tím i se samoděržavím? V okolí

Josef Hons

Moskvy, v tzv. Zlatém okruhu kde
je celé „souostroví“ chrámů a klášterů (město Vladimir, Suzdal
apod.) jsou dnes tyto památky
horečně opravovány. Unesco je
vzalo pod svou ochranu a turisté je
vyhledávají 200 – 250 km od Moskvy, to není pro Rusko žádná
vzdálenost.
Ve Spaso Jefimievském klášteře
nahazuje muž maltu do širokého
sloupu brány. Aniž to nechá
zaschnout, a aniž to zahlazuje, natírá obnovenou část vápnem. A se
stejnou pravidelností, kdykoliv
kolem projede auto, zvedne se
z rozbité silnice mezi stěnami hradeb kláštera gejzír vody z louží
a ohodí to, co před chvílí ten
dobrý muž nahodil a namaloval.
Když jsem šla kolem po čtvrté
a nahazování, malování i postříkání z louže se opakovalo, zastavila
jsem se a řekla mu,že snad by bylo
lepší, vhodit doprostřed té dva
metry od něho vzdálené louže
nějaký štěrk či kamení a pak že by
se mu to lépe dělalo. Podíval se na
mne a pronesl „Vy inostraněc
,što?“ (Jste cizinka, vidte?) a pokračoval v této nekončící práci.
Myslím, že ruští lidé se již nebojí
kritizovat svoji vládu, včetně
Jelcina a že jsou pyšni na to, že
mají desítky politických stran
a „může se psát o všem“. Ale nepíše ! Jestliže my jsme dosud nedorostli té „opravdovské“ demokracii, (ale kde je ta opravdová?) tak
v Rusku o ni sotva zakopávají.
Nevládní, neboli třetí sektor, tedy
občanská iniciativa prakticky neexistuje. Organizací je málo, iniciativa občanů se omezuje na kladení
požadavků na stát či gubernátora
a na nadávání na to, že „všechno
slíbí a nic neudělají“. Názorová
diskuse je nepatrná. Hubování na

KANÁL A LOĎ KEJKLÍŘŮ; pohled do současného Ruska

něco či někoho nebo prosazování
vlastního záměru, není demokracií. My do ní máme daleko, ale
Rusové ještě dále. Ani v tom
nemají tradici!
Kreml je název pro hrad, hradiště,
kde uprostřed je chrám, sídlo
panovníka nebo patriarchy, tedy

představitele pravoslavné církve.
Po celá staletí byla moc panovníka
a moc církve spojena a s nikým se
nediskutovalo. A zde jsou kořeny
samoděržaví, které „drží“ i v době, kdy formálně je zde svoboda
slova, pluralita politických stran
a zájmových skupin. Proč? I to má

svoji historii. Kňjaz vládl poddaným i církvi a vedl stále obranné
války proti nájezdům Mongolů
nebo Tatarů, Ukrajincům a později
i proti Švédům a Polákům. Bránil
území, byl od Boha určen a diskusi nepřipouštěl. Kňjazz se postupně změnil v knížete a nejsilnější
z kňjazů- knížat se stal carem.
Poprvé ostatní knjazy sjednotil (či
spíše je povraždil a zbavil se jich
jako konkurence) první car, Rurikovec Ivan IV. zvaný Hrozný.
Pro upevnění své moci, sebral
půdu skoro všem bojarům, (česky
řečeno, zlikvidoval šlechtu, svoje
případně partnery) a obklopil se
„opričniky“, svými „psy“ jakýmisi bodygardy či SS. V době, kdy
v Anglii existoval parlament, v našich zemích se musel dohadovat
král či císař se šlechtou a oponovat
mocné církvi, která také měla svůj
majetek a získávat na svoji stranu bohatá města,vládl car „z boží
vůle“ bez jakékoli opozice. Zatímco v prostoru dnešní Evropy, přes
všechno barbarství, se každý vladař musel naučit vyjednávat,
dělat kompromisy, sledovat i zájmy těch druhých, v Rusku vládl
bez omezení. Co rozhodl, to prosadil. A když se někdo vzbouřil,
nebo byl silný, např. město Velky
Pan Novgorod, tak obvinil jeho
kupce, že ho chtěli otrávit a dosadit jeho syna a na podkladě tohoto
podezření a rozkazu, nechal povraždit 60 000 měs anů.. Tak a podobně byla v zárodku v Rusku
zničena jakákoliv mocenská pluralita. Zatímco v Evropě vedle sebe
existovala moc panovníka a moc
církve (dokonce pod vlivem Říma,
tedy teritoriálně se nekryla s územím císaře či krále) a šlechtici, či
chcete-li „stavy“ měli svoje vojska
a pomáhali nebo šli proti králi

a bohatá města se měnila v obranné tvrze a chránila vznikající čtvrtý stav, tedy řemeslníky, kupce
později nazývané městanstvem či
buržoasií, tak v Rusku si tyto starosti dělat nemuseli. A také nedělali a nedělají.
Restituce majetku? Střední třída
zde neexistovala, dokázat vlastnictví nikdo nemohl. A jestli u nás se
během vzniku našeho „kasina
kapitalismu“ (jak to nazval Petr
Pithart) či kuponové rozkradlo
mnoho, tak v Rusku si novie krutie rozebrali všechno.
Určitá část obyvatelstva Novije
Krutije se ale rychle zorientovala.
Jestliže u nás existuje několik
Viktorů Kožených, kteří nakradené peníze vyvezli ze země a investovali mimo naši republiku, tak
v Rusku takto postupuje 90 procent těch „nových Rusů“ nebo moderněji řečeno těch „nových krutých“.
Přes to všechno, co se v této zemi
děje, stav se tam lepší. První
dojem před 10 lety a před 5 lety
a dokonce i před rokem, byl mnohem horší, než to, co jsem viděla
letos. Klid a nějakou lepší perspektivu bych této neštastné zemi
ze srdce přála. Velice správně to
v jednom ze svých prvních projevů
v USA řekl Václav Havel, když
upozornil, že chtějí-li lidé ze Západu pomoci nám, at nezapomínají a pomohou především Rusku. Byla to hluboká myšlenka,
jejíž dosah si uvědomuji teprve
nyní.
A jak reagují na současnou situaci
sami Rusové? Hubují, mnozí se
připravují k emigraci, ale v zásadě
říkají:Rusko je veliké a přežilo
horší věci!
I tento přístup tvoří podlaží kultury tohoto státu.

Velké železnice světa: Džunglí a tajgou — čtení na pokračování 8. část

Trasovací a projekční práce pro úsek od Eufratu do Mosulu byly dokončeny;
na podzim roku 1911 měla být tra vytyčena a zahájena stavba.
Na podzim 1911 byla skončena stavba trati od Adany do Aleppa, přerušená italsko-tureckou válkou. Inženýr Meissner byl vyslán v čele trasovacích oddílů do kraje mezi Helifem a Bagdádem, aby vytyčil trasu trati a zahájil co nejdříve stavbu z Bagdádu podél Tigridu na sever k Mosulu. Byl to
závod s časem, vše bylo v pohybu, ale nebyla naděje, že by stavba Bagdádské
dráhy mohla skončit dříve než v roce 1915. A to mohlo být – a také bylo –
pozdě. Úkol svěřený Meissner pašovi byl jedním z nejtěžších. Byl to úkol
průkopnický. Když dorazil někdy v dubnu 1911 se svou expedicí do Helifu,
přesvědčil se, že tady, daleko od Cařihradu, může výprava spoléhat jen sama
na sebe: na své zásoby potravin a vody, na své velbloudy a stany, možná i na
své zbraně. A při tom pracovat.
Čára předběžné trasy na mapě vedla z Helifu do Nisibinu (Nusaybinu),
pře ala cíp území dnešní Sýrie, a od místa Ell Koček už vedla natrvalo po
území dnešního Iráku k Mosulu na Tigridu a do Bagdádu. Bylo třeba nejen
trasu zpřesnit a vytyčit, ale i zaznamenat terénní a podnebné poměry, zdroje vody, blízká osídlení, všechno, co potřebovalo vedení stavby vědět. Zkrátka
mít oči otevřené i v prudkém slunečním žáru.
Za Nisibinem vešla výprava do mírně zvlněné jednotvárné roviny s vulkanickými kopci, do krajiny jednotvárné a únavné, bez lidí, bez spojení se
světem, s mořem, do krajiny kdysi úrodné. Nacházely se tu i vodní toky, ale
bez zavlažovacích zařízení. Odkázána jen na vzácný déš , ležela půda ladem.
Jak přitažlivý úkol pro německé kolonizátory. I uhlí pro lokomotivy tu leželo pod zemí bez užitku. Když se průzkumné oddíly blížily k Tigridu, uviděli
inženýři první palmy, řeku sama však ne. Tygris s četnými přítoky nebyl ve
zvlněné krajině znatelný, kolem žádný les, ba ani strom a keř, nic, na čem
by se unavené oči zachytily. Toky byly hluboko zakleslé v korytech, tady
žádné záplavy nezúrodňovaly samočinně půdu jako na Nilu. Ale v horách na
východě, k hranicím Persie, se už těží nafta, její zdroje se táhnou pod zemí
až k Eufratu, možná, že jdou právě nad nimi. Do Mosulu na pravém břehu
Tigridu (irácký Mausil) dorazila expedice unavená, vyčerpaná. Konečně civilizace, i když orientální, spíš pohádková:
„Vysoké věže mešit a štíhlé minarety zvláštním dojmem působí na příchozího od severu. Jako v pohádce vznášejí se střechy nejvyšších budov k nebesům,
zdobeným hlubokou modří a bezoblačným jasem. Okolí Mosulu rodí pšenici
a ječmen, v létě sezam, rýži, bavlnu, luštěniny, víno... Dováží se tam hlavně
sukna, příze bavlněná z Indie a Anglie, káva z Ameriky a Zanzibaru, koberce z Persie...“
S obdivem se dívali němečtí inženýři přes kalný vodní proud na zříceniny starověkého asyrského města Ninive. V jeho troskách byla objevena
vzácná Assurbanipalova „knihovna“ s dvaceti tisíci hliněných tabulek s klínovým písmem. Ruiny, všude ruiny, římského města v Nisibinu, asyrského
v Ninive... Teprve německá Bagdádská dráha přivede pobořená zpustlá města
k novému rozkvětu. Proto bylo důležité vyhledat dobré místo pro nádraží
Mosulu, padesátitisícového obchodního města, a počítat přitom s tím, že se
mnohonásobně rozroste. Až do Mosulu bylo vedení trasy Bagdádské dráhy
jednoznačné. Zde však byl Meissner paša postaven před obtížný problém:

přejít na levý břeh řeky Tigris (znamená „šíp“), nebo vést železnici nadále po
pravém břehu do Bagdádu?
První řešení lákalo. Od Tigridu se táhly na východ k hranicím Persie
horské hřebeny s rudými doly a hlavně nalezišti nafty, a to znamenalo obohacení společnosti Bagdádské dráhy. Průzkum v tomto směru však ukázal, že
by tu stavba hornatým územím až do Bagdádu narazila na velké technické
obtíže a protáhla se na dlouhou dobu. Naproti tomu pravobřežní trasa nemohla narazit na jiné překážky než vodní toky a mohla proto postupovat kupředu rychle – a to v těch neklidných dobách rozhodlo. Bylo horké léto, když
Meissnerova expedice vyrazila z Mosulu k jihu s představou zeleně a nádherné jižní vegetace před očima. Byli zklamáni. V ploché krajině, podobné
poušti, kde štěrkovou tvrdou půdu střídaly zrádné močály, písečné a solné

pouště, nenalezli mnoho přírodních krás. Přecházeli široké vodní toky, ale
jen málokde zarostlé zelení. Jediným osvěžením byly oázy zeleně, půvabných
palmových lesů, pomerančových a jabloňových hájů, polí se zeleninou a obilím. Objevovaly se pořídku v místech, kde se beduíni usídlili u vodních zdrojů. Úroda stačila tak na jejich obživu, její širší hospodářský význam byl
nevelký. Dokazovala je, jak plodný a nádherný kraj by se tu mohl rozprostírat, kdyby byla půda zavlažována jako kdysi. V červenci 1911 dorazila průzkumná výprava do Bagdádu a odtud podnikala za úmorných veder výpady
do všech stran, aby se seznámila s terénnem v oblasti města. Díky Meissnerovým znalostem řeči a lidí byla přijímána přátelsky nejen zemědělským
obyvatelstvem, ale i beduínskými kmeny, usedlými i kočovnými. Ty ani
netušily, že železniční tra , protínající jejich odvěké území, udělá konec volnému kočovnému životu. Meissner už v duchu připravoval plány, jak osídlit
a zúrodnit tato nekonečná území, přemýšlel, jak přimět beduínské kmeny,
aby se usadily, připravoval německou kolonizaci země. Ani nafta v horách
mu nedala pokoj. Když už není možné budovat Bagdádskou dráhu naftovými pohořími, bude třeba co nejdříve stavět další železnici z Bagdádu k severu, za naftou.

K tomu všemu však dosud nedozrál čas, nejdříve musí být co nejrychleji dokončena stavba Bagdádské dráhy. Průzkumné a trasovací práce skončily
a Meissnerova inženýrská skupina se dala do práce na projektech. Trvala
dlouho, až do března 1912, kdy Meissner předložil projekt cařihradskému
ministerstvu práce ke schválení. On sám mezitím už vyjednával na všech
stranách, připravoval zahájení stavby z Bagdádu k Mosulu. V generálním
guvernérovi bagdádského vilájetu, Ahmedu Džemalu bejovi, našel obětavého
příznivce velké stavby. Bagdád, město kdysi pohádkové krásy, mešit, minaretů a bazárů, bylo v té době stále ještě důležitým východiskem dopravních
cest a obchodu do všech stran. Tady se stýkaly mohutné proudy vyváženého,
dováženého i průvozního zboží hlavně z Persie a do Persie, koberců, gumy,
opia, ale i petroleje. Meissner právem očekával, že železnice pomůže tyto
obchodní styky ještě rozšířit a budoucímu rozkvětu Bagdádu podřídil i polohu a řešení nádraží. Město mělo tehdy asi 200 tisíc obyvatel – v době největšího rozkvětu ve starověku jich mělo dva milióny. Rozkládalo se na obou
březích Tigridu, překlenutého dvěma lodními mosty. Koncové nádraží
Bagdádské dráhy bylo projektováno na pravém břehu řeky, aby neleželo
daleko od říčního přístavu a tra mohla být prodloužena směrem k Basře na
Perském zálivu, k cíli skutečnému. Velkým otazníkem byla doprava stavebního materiálu a zařízení z daleké Evropy. Meissner věděl ze zkušenosti, že
v tom je klíč k rychlému postupu stavby, a věnoval řešení problému celé své
úsilí. Téměř všechno muselo být přepraveno z Evropy námořními loděmi do
Basry a odtud říčními loděmi po Tigridu do Bagdádu. Cesta nákladních lodí
z Evropy do Basry trvala téměř šest měsíců a nevelká flotila parolodí na
Tigridu (pět velkých a čtyři malé turecké) sotva zdolávala přepravu obchodního zboží. Plavba z Basry do Bagdádu trvala až deset dní a byla ztížena špatným stavem plavební dráhy. Velkorysý organizátor Meissner se vydal na
cestu do Basry a Bombaje, aby otázku dopravy materiálu vyřešil přímým jednáním. Měl úspěch: v Basře dohodl s anglickými a tureckými paroplavebními podniky, že dají k dispozici deset nákladních parolodí pro přepravu stavebnin a zařízení pro stavbu trati z Bagdádu až do Helifu za předpokladu, že
bude trvat pět let. V Bombaji jednal na doporučení anglického generálního
konzula v Basře s říšskou lesní správou a dohodl dodávku dřevěných pražců.
Doufal, že zapojením Angličanů do dodávek a přepravy stavebního materiálu překoná, nebo aspoň oslabí dosavadní silný odpor rozhodujících anglických kruhů proti prodloužení Bagdádské dráhy k Perskému zálivu. Svou
okružní námořní cestu ukončil Meissner v září 1911 v Aleppu, aby se přesvědčil na vlastní oči o stavu stavebních prací mezi Adanou a Eufratem.
Na jaře roku 1912 byly projekty trati Bagdád-Mosul konečně schváleny,
přípravné práce ukončeny a 28. července přišel vytoužený okamžik: zahájení stavby v Bagdádu se vší tureckou okázalostí. Meissner se snažil dodat události mezinárodní ráz a svůj projev přednesl anglicky a francouzsky. Džemel
bej, sultánův zástupce, mluvil turecky. Kdysi zahajoval stavbu Bagdádské
dráhy v Adaně, te provedl první výkop v Bagdádu. Popřál mnoho zdaru
stavitelům trati, spojující staré město kálifů s hlavním městem říše Bosporu.
Aby jim pomohl, postaral se vahou své hodnosti o hladký výkup pozemků
pro tra v budoucnu dvoukolejnou, a přidělil na ochranu stavby vojenské
oddíly.
pokračování v příštím čísle
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