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Publicistika

M
inulé jaro přirovnal ruský zábor
ukrajinského Krymu k nacistic-
kému anšlusu Rakouska. Vzápě-
tí přišel o práci na prestižní di-
plomatické akademii MGIMO.

Znelíbil se režimu a dodnes je bez zázemí di-
plomatické půdy. Přesto, navzdory nabíd-
kám ze zahraničních univerzit, stále odmítá
rodnou zemi opustit. „Je příliš snadné odjet
a pak cosi dělat. Nezbytné je zůstat, i když
vám politika a vláda není nakloněna. A být
stále aktivní. Promnoho lidí je důležité, aby
mě viděli tady, a ne za hranicemi,“ stojí si
za svýmmoskevský historik Andrej Zubov.

Někteří Rusové, většinou aktivisté, říka-
jí, že už ztrácejí naději na demokracii
v Rusku. Jak to vnímáte vy?
Můj názor je přesně opačný. Jsem si jist, že
jsme v bodu zlomu. Rusko opouští svou tota-
litní minulost jen postupně. Není to tady tak
snadné jako ve střední Evropě, třeba v Čes-
ku, jelikož jsme neudělali v 90. letech žádné
systematické demokratické reformy. Proto
se u nás v mnoha ohledech vrací sovětská
minulost a většina lidí cítí nostalgii po sovět-
ském systému, po tak příšerných posta-
vách, jako byl Stalin. Jsou oživovány sovět-
ské tradice, což je nepříjemné. Zároveň však
posledních dvacet let bylo obdobím, kdy se

situace v Rusku dramaticky změnila. Byli
jsme otevřená společnost, s tržní ekonomi-
kou, s téměř svobodným tiskem. Miliony
lidí navštívily zahraničí, mladí vyrazili studo-
vat na zahraniční univerzity, pracovali za
hranicemi. Viděli odlišný způsob života. Pro-
to návrat do sovětských časů není možný.

A co očekáváte v budoucnu?
Myslím, že nyní vidíme konec tohoto obdo-
bí. Po ekonomické krizi přijde v blízké bu-
doucnosti krize politická, uvidíme změnu
u moci. Byť je tady problém – nemáme od-
borníky na dekomunizaci. Všechny ty věci,
které proběhly v Česku jako lustrace,majet-
kové restituce, některé změny v historic-
kých paradigmatech, vztahy s politickými
imigranty. To lidé v Rusku de facto neznají.
A je třeba si tyto znalosti osvojit.

Jak? V současné situaci...
Jedna z mých myšlenek je vytvořit institu-
ci, kde budoumladí lidé, třeba postgraduál-
ní studenti, zkoumat způsoby dekomuniza-
ce. Odborníci i politické osobnosti ze střed-
ní Evropy – od Německa po Estonsko či Bul-
harsko – je budou učit a připravovat pro bu-
doucí aktivity v Rusku. A nejen tady, ale i
na Ukrajině, v Bělorusku, Moldavsku či Ka-
zachstánu. Všechny tyto státy potřebují
stejnou věc – kompletní a systematickou de-
totalizaci. Proto potřebujeme vaši zkuše-
nost. Podle mě je nezbytné zřídit základnu
v podobě instituce. Ta samozřejmě nemů-
že být v Moskvě, ale možná v Praze nebo
někde v Litvě. Česko je ale nejlepší místo.

Proč zrovna Česko?
Protožemáte z dřívějších dob dobrou tradi-
ci v podpoře nekomunistického Ruska.
Byla by to pomoc budoucímu Rusku. Po-
dobně jako ve 20. letech minulého století v
Československu zorganizoval prezidentMa-

saryk „Ruskou akci“. Tehdy mnoho mla-
dých lidí z Ruska emigrovalo, aniž dokonči-
li vzdělání. Získali ho v Československu
nebo za československé peníze jinde v Ev-
ropě. Masaryk mnohokrát vyjádřil názor,
že chce pomoci budoucímu Rusku a připra-
vit jeho nekomunistickou elitu. Experty v
inženýrství, v právu, dalších profesích.
Dnes je nezbytné udělat prakticky stejnou
věc. Ne pro všechny obory, máme dobré
právníky a technické odborníky. Ale potře-
bujeme speciální instituci pro principy de-
komunizace. Pro politickou reorganizaci
Ruska. Jak dělat lustrace, jak se zbavit ko-
rupce, jak zorganizovat co nejlépe restitu-
ce či odškodnění za práci v lágrech. Jaké
kroky musí být učiněny kupříkladu v ideo-
logické dekomunizaci. V Evropě to znáte,
ale tady o tom nikdo ani neslyšel.

Podnikáte už pro to konkrétní kroky?
Ano. Řešil jsem to už s některými středoev-
ropskými kolegy a poslanci z Evropského
parlamentu. Jelikož je nezbytné získat fi-
nanční podporu z evropských struktur.

Myslíte, že byRuskomohloprojít zásad-
ní proměnou v dohledné době?
Myslím, že situace se dramaticky změní bě-
hem dvou tří let.

Z čeho tak soudíte? Nedávno jste také
napsal článek, ve kterém uvádíte, že
Rusko v současné podobě nemůže pře-
žít...
Rusko potřebuje kompletní ekonomickou
reformu. Je nemožné přežít jen na ropných
a plynových exportech. Musíme budovat
diverzifikovanou ekonomiku. Tu jsmeměli
i v sovětských dobách, ale kompletně zmi-
zela. Protože postkomunistické vlády ne-
měly tušení, jak vládnout. Vědí, co dělat v
totalitním systému, ale netuší, jak vládnout
v tržní ekonomice a demokracii. Proto byla
naše ekonomika zredukována a je v rui-
nách. Aby se to změnilo, potřebujeme dvě
věci: nový systém vzdělávání a demokracii
v politice i justici. Bez toho nebude možné
budovat novou ekonomiku. Proto existují
pro blízkou budoucnost jen dva scénáře:
jedním je ekonomický kolaps a zhroucení
politického systému, druhým ekonomická
změna spolu se změnou politického systé-
mu. Tedy cesta reforem – složitá, ale abso-
lutně nezbytná. Pokud Putinův režim ne-
provede pozitivní reformy, zhroutí se a
země zkolabuje. Současný systém nemůže
dlouho fungovat, protože máme peníze
pro jeho udržení tak na rok.

Ale co pak? Někdy se ozývají hlasy, že
nikdoneví, co přijde po Putinovi – že by
se mohl objevit někdo horší. Další říka-
jí, že Rusko potřebuje pevnou ruku.
Představa tvrdého lídra je představa totalit-
ního státu. Silný lídr byl například v nacis-
tickémNěmecku, ale výsledek byl pro Něm-
ce tragický. Mussolini byl možná silný lídr,
a všichni víme, co se stalo s fašistickou Itá-
lií. Tvrdí vůdci nejsou nikdy schopni vyře-
šit problémy, protože jediný člověk, jakko-

liv silný, nemůže vše vyřešit. Musí se na
tom podílet mnoho lidí, celá společnost.
Podstata silného vůdce stojí na principu ab-
solutně pasivní společnosti. Populaci, kte-
rá si nemůže vládnout sama. To je napros-
to nemorální princip, protože každý má
právo i vůli podílet se na správě věcí, ať už
to dělá dobře, či špatně.

Čili...
Už jsme mluvili o problému detotalizace.
Ještě závažnější než proměna institucí, byť
je nezbytná, je změna vědomí. Opravdový
problém je totalitní povědomí. A v Rusku
teď máme totalitní povědomí. To bylo vel-
mi složité změnit i ve střední Evropě či Ně-
mecku. V Česku, které je jednou z nejúspěš-
nějších postkomunistických zemí, jsem se
často setkával s názorem, že v některých
ohledech byl život lepší v socialismu. V ur-
čitém smyslu bylo snazší žít. Každýměl prá-
ci, školu, léky. Ale tento snadný život nebyl
úspěšný. A všechny tyto země byly mno-
hem chudší než státy v západní Evropě. Při-
tompřed druhou světovou válkou bylo Čes-
koslovensko jednou z nejvíc prosperují-
cích zemí. Takže silný vůdce a pasivní po-
pulace jsou velmi špatné řešení pro ekono-
miku, životní úroveň i ochranu lidských
práv. Proto je v rámci dekomunizace nutné
vytváření nové demokratické formy politic-
kého života. Myslím, že budoucí Rusko
může být postaveno jako demokratický
stát bez tvrdého politického vůdce. Bez sil-
ného prezidentského úřadu. Že tady bude
nějaká forma parlamentního státu, kde pre-
zident bude volen parlamentem. Jsou
v tomminusy, ale mnohem více plusů.

Věříte, že lze změnit vědomí Rusů i na-
vzdory propagandě a faktu, že většina
lidí nemá přístup k jiným informacím?
Pokud budeme mluvit o periodizaci, prv-
ním krokem je krize v ekonomice, kterou
vidíme nyní. Jejím výsledkem bude ne-
schopnost státu poskytnout lidem normál-
ní podmínky k životu, protože vyšší životní
standard zajišťovaly peníze z ropy. To v
blízké budoucnosti nebude možné. Každý
den vidíme, jak se zvyšuje nezaměstnanost
i ceny. Co bude následovat? Sociální nepo-
koje. Je nezbytné zastavit úpadek ekonomi-
ky. Strategicky jde o změnu ekonomiky,
ale takticky o odsunutí režimu postiženého
sankcemi. Protože nic nemůžeme udělat s
cenou ropy, ale je nezbytné odstranit re-
žim postižený sankcemi. Změnit politiku
vůči Ukrajině. Pro prezidenta Putina je poli-
tika vůči Ukrajině, anexe Krymu, hlavní zá-
kladnou popularity. Čili, byť je to nezbyt-
né, Putin politiku nezmění. Na výběr tedy
je: padnout s Putinem, anebo dovolit Puti-
novi odejít a změnit systém. To druhé je
mnohem lepší.

Je to však reálné?
Samozřejmě. Putin není politický génius,
je to velmi průměrný člověk. Jednoduchý
důstojník KGB, nic víc. V okamžiku, kdy eli-
ta, jež ho obklopuje, pochopí, že je její bu-
doucnost kvůli Putinově politice problém,

začne podnikat kroky ke změně politiky.
Svým způsobemprodá Putina, aby se zbavi-
la sankcí.

Říká se však, že „silovici“, jimiž je Vladi-
mir Putin obklopen, přemýšlejí jinak.
Peníze nejsou prioritou.
Možná někteří lidé v jeho vnitřním kruhu
myslí jako on, ale je to jen několik lidí. Mezi
někdejšími vysokými důstojníky KGB, kteří
jsou kolem Putina, jsou miliardáři a ti dají
přednost ochraně svých miliard.

Vraťme se ještě k ruskémumyšlení. His-
torička Anne Applebaumová nedávno
řekla, že si není jistá, zda lze ještě použí-
vat pojem „homo sovieticus“, člověk so-
větský. Comyslíte vy?
Myslím, že je pořád aktuální. Pokud chce-
me pochopit, kdy odumře,musíme se podí-
vat do času, kdy se zrodil. Objevil se po dru-
hé světové válce, ne v roce 1917 či ve 20. a
30. letech. Tehdy někteří Rusové podporo-
vali režim, ale většina byla proti. Žili v so-
větském režimu, ale nebyli Sověti. Myšlení
lidí se změnilo po druhé světové válce, po
všem tom strašném teroru a velkém vítěz-
ství. Poté, co se Stalin stal národním vůd-
cem. Ne komunistickým, ale národním.
Tehdy se objevil člověk sovětský. Nyní vidí-
me velmi silnou recidivu sovětskéhomyšle-
ní. Ale vše, co v nějakém čase začalo, v něja-
kém čase také skončí. A normální Rusové,
kteří byli před člověkem sovětským, se vrá-
tí. Myslím, že po současné krizi systému
uvidíme smrt člověka sovětského a obnovu
člověka ruského.

Jak byste vlastně charakterizoval člově-
ka sovětského?
Jako člověka, který nemá politické, sociální
hodnoty. Žije jako ve vězení. Je pro něj ne-
zbytné přežít a pro přežití udělat cokoliv.
Ekonomické aktivity, obchod, to je mimo
jeho zájem. Dává přednost výdělku od stá-
tu, nemusí být vysoký, ale není ani za moc
práce. V sovětských časech jsme měli tako-
vý vtip, že stát předstírá, že nás platí, a my
předstíráme, že pro něj pracujeme. Bu-
doucnost země není jeho problém. Je to
problém lídra, kterého následuje. V nic ne-
věří, ani v boha, ani v lidi. Je to člověk, kte-
rého vyprodukoval totalitní režim pro po-
hodlnější život v rámci totalitního režimu.

Iveta Polochová
zvláštní zpravodajka
MF DNES v Rusku

Profil
Andrej Borisovič Zubov

Třiašedesátiletý historik a reli-
gionista vystudoval Státní in-
stitut mezinárodních vztahů v
Moskvě, kde i vyučoval. Po
přirovnání ruské anexe Kry-

mu k anšlusu Rakouska byl vyhozen. Dnes
dává lekce skrze list Novaja Gazeta či před-
náší studentům v Muzeu Michaila Bulgako-
va. Napsal stovky odborných textů a něko-
lik knih. Nejznámější jsou Dějiny Ruska
20. století, v nichž převzal úlohu vedoucího
redaktora po Alexandru Solženicynovi.

Veliký experiment Stejnojmenný obraz legendárního ruskéhomalíře Ilji Glazunova jemonumentální polemikou smarxistickým experimentemprovedeným na ruskémnárodě. Jeho následky dosud přežívají. Repro:MAFRA

Rusko prožívá bod zlomu. Musíme ho
dekomunizovat. Chci zřídit instituci,
kde bychom se to učili. Ideálně
v Česku, říká historik Andrej Zubov.

Homo sovieticus
stále přežívá.
Odumře někdy?


