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Kapitola 5

Doživotní prezident
Putinův náhlý vzestup do úřadu prezidenta odstranil veškeré
zbývající pochybnosti o výsledku voleb. Nejenže měl jako nejviditelnější a nemocnější člověk v Rusku tři měsíce k dispozici
kompletní státní aparát, aby ho podpořil, ale volby se navíc
konaly o tři měsíce dříve, než očekávala konkurence. V období
před hlasováním 26. března byl Putin neustále v televizi, s jednou výjimkou: v Jelcinově stylu se odmítl účastnit jakýchkoli
debat s dalšími kandidáty.
Putin vyhrál se ziskem 53,4 % hlasů, což byl téměř dvojnásobek toho, co získal Zjuganov, a vyhnul se tak druhému kolu
hlasování, které by se muselo konat, pokud by se mu nepodařilo dosáhnout většiny. Volební noc jsem sledoval v televizní debatě s několika hosty. Jedním z nich byl Chris Cox, kongresman
z Kalifornie, velký zastánce ruské demokracie a můj osobní přítel. Dalšími, pokud mě paměť neklame, byli James Woolsey, bývalý ředitel CIA za Billa Clintona, a Alexander Haig, někdejší
Reaganův ministr zahraničí. Jasně si pamatuji, jak pečlivě sledoval procenta. Putin se celou dobu držel okolo 47 % a pak za
méně než hodinu vyskočil na 53 %, odkud se už nehnul. Bylo by
zahanbující, kdyby muset podstoupit druhé kolo. Byl vyvolený
a doba nejistoty byla u konce.
Tím nechci naznačovat, že by tehdy Putin nevyhrál zcela
spravedlivé volby. Vyhrál by. Lidé byli nervózní a toužili po
stabilitě a síle, což jim Putin slíbil. Z různých liberálních reformních skupin, nejvíce kupodivu ze strany Jabloko Grigorije
Javlinského – pro kterého jsem hlasoval –, se stali pouzí přihlížející. Představa, že větší centralizovaná moc by mohla vést
ke ztrátě občanských svobod, byla většině Rusů zcela vzdálená.
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Stále jsme měli převážně svobodná média, s programy, které
otevřeně kritizovaly politiky a jejich nápady. Brilantní satirické
loutkové divadlo Kukly2 si v televizi NTV po celá léta nevybíravě
utahovalo z Jelcina. Vláda dosud nebyla posvátnou krávou, jíž
se brzy měla stát.
Terorismus a fyzická bezpečnost nebyly jedinými prioritami
voličů. Všichni měli dosud plnou hlavu finančního kolapsu
z roku 1998. Ačkoli trval poměrně krátce, ekonomika v roce
2000 opět ožila a dosáhla vůbec nejvyššího růstu HDP (přes
10 %), existovaly vážné obavy, nakolik můžeme důvěřovat bankám a jiným finančním institucím, a to zejména s ohledem na to,
kdo je vlastnil.
Oligarchové, kteří se v devadesátých letech spojili s Jelcinem
a pohádkově zbohatli, představovali veřejné tváře korupce, která
přiváděla obyčejné Rusy k zuřivosti. V televizi a v novinách
jsme vídali jejich honosné bohatství, zatímco jejich ozbrojenci
a bodyguardi válčili v ulicích Moskvy. Kampaň za „zákon a pořádek“ je jedním z nejstarších klišé v historii voleb, ale v Rusku
v roce 2000 měla skutečný ohlas.
Dalším prvkem v náladě mezi lidmi v Rusku pak byla nostalgie po Sovětském svazu. Ne kvůli komunismu, ale kvůli neurčitému pocitu, že cosi bylo ztraceno. Těžko se to vysvětluje, ale
devadesátá léta neposkytla nový smysl života, který by vyplnil
pocit ztráty, a neposkytla ani dostatek prosperity, který by Rusy
odvrátil od přemýšlení o minulosti. Putin a jeho lítost nad rozpadem SSSR byly proto přitažlivé zhruba z těchto důvodů. Je
to jemný, ale důležitý rozdíl. Lidé se opravdu netoužili vrátit
k sovětské minulosti, jen prostě nechtěli mít špatný pocit, když
o ní přemýšleli!
Putin se objevil na scéně neposkvrněný korupcí a finanční
zkázou, spojenými s Jelcinovou vládou. V roce 1998 finanční
krize donutila Jelcina ke generálnímu úklidu, a tak vymetl
dobré i zlé. Ekonomický tým vedený Anatolijem Čubajsem
2

Poznámka překladatele: Kukla je loutka, ale v zásadě šlo o obdobu Gumáků na TV Nova
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byl démonizován, spravedlivě i nespravedlivě. Čistka se dotkla
i mladého zastánce Jelcina v Čubajsově týmu, Borise Němcova.
Němcov, který býval považován za potenciálního Jelcinova nástupce, se později stal jedním z nejsilnějších opozičních hlasů
proti Putinovu potlačení demokracie v Rusku. Boris a já jsme
několik let úzce spolupracovali ve „vnější“ (mimovládní) opozici, a když na něj byl v Moskvě 27. února 2015 spáchán atentát,
byl jsem zděšen, ovšem nikoliv překvapen.
Potřeby Borise Jelcina byly mnohem osobnější. Korupční obvinění se kolem něj a členů jeho rodiny objevovala neustále, a to
nejen „Rodiny“ ve smyslu nejbližšího okruhu oligarchů a poradců, ale i mezi jeho skutečnými příbuznými. V roce 1998 došlo ke změnám ve vládě; Jelcinem to otřáslo a uvědomil si svou
zranitelnost. Hlasy za odvolání ve Státní dumě sílily, dokud
neustoupil a nevyměnil v premiérském křesle Černomyrdina
za Primakova. Jelcin potřeboval prezidentského nástupce bez
vlastního volebního obvodu, který by mu byl vděčný a loajální
a který by byl dost silný, aby se jeho nepřátelům, pokud by po
něm šli, postavil.
Jelcinova mladší dcera Taťjana byl také jeho blízkou poradkyní a hlavní zákulisní silou v pozdějších letech vlády. Má se za
to, že právě ona přesvědčila otce, aby si vybral Putina. Podobná
událost se odehrála v roce 1933, kdy nemocného německého
prezidenta Paula von Hindenburga syn Oskar přesvědčil, aby
jmenoval Adolfa Hitlera kancléřem. Hitler si během několika
hodin po smrti von Hindenburga v roce 1934 uzurpoval pro
sebe veškerou státní moc. Taťána Jumaševová (jméno po svatbě)
se pak v roce 2010 ve svém blogu paradoxně pokoušela stručně
a nesměle bránit otce a jeho odkaz proti pokusům Putinova režimu přepsat historii devadesátých let.
Pakt o neútočení mezi Putinem a Rodinou byl jinak důsledně dodržován. Ve skutečnosti si myslím, že si Putin dával
pozor, aby až do Jelcinovy smrti ruskou demokracii zcela nezničil. Přes chyby a hříchy z doby prezidentování byl Jelcin opravdový bojovník za svobodu. Pokud by cítil povinnost promluvit
o Putinových diktátorských manévrech, mohlo to mít na volby
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v roce 2008 skutečný dopad. Ale poté, co 23. dubna 2007 Jelcin
zemřel, si Putin mohl dělat, co chtěl.
Jelcin si zaslouží být připomínán nejen pro své pití a projev
na tanku během srpnového pokusu o převrat. V prosinci 1991
západní svět sledoval s hlubokým znepokojením pokus o odstranění Michaila Gorbačova z úřadu. Jelcinovi se dostává nedostatečného uznání za to, že se postavil do čela revoluce, která
nakonec smetla komunistické instituce a rozložila sovětské impérium. Byl to Jelcin, nikoliv Gorbačov, kdo přivedl Rusko ze
země za zrcadlem na slunce. Během bolestivého přechodného
období ztratili Rusové iluze o brzkém příchodu zářné budoucnosti. Kvůli korupci, chudobě, zločinnosti a válkám na severním Kavkaze každodenní život v Rusku za mnoho nestál a většina viny se svedla na Jelcina.
Ale kdo by na konci roku 1991, kdy se Sovětský svaz zhroutil
a jediným, na čem záleželo, bylo holé přežití ruského státu a jeho
lidí, našel snadné řešení? Jelcinův buldozer stačil ke zboření vězení minulosti, ale postrádal přípravu a kreativitu k tomu, aby
navrhl palác budoucnosti.
Navzdory zpochybňování žili Rusové v roce 2000 ve stejné
dimenzi jako zbytek civilizovaného světa a úspěch a neúspěch
v našich životech se měřil podle stejných norem. Podobně jako
mnoho mých krajanů jsem od roku 1989 do roku 1993 podporoval Jelcina a hlasoval jsem pro něj s velkým očekáváním, od
roku 1994 do roku 1996 pak s těžkým srdcem – za jeho jedinou
velkou přednost se tehdy dalo označit, že byl překážkou komunistickému revanšismu.
Rostoucí zklamání z jeho posledních dvou let ve funkci pramenilo z jeho neschopnosti provést nezbytné reformy a vykořenit z ruského politického a ekonomického života korupci. Ale,
upřímně řečeno, žádnou jinou reálnou alternativu jsme neměli.
Při posuzování kladů a záporů Jelcinovy vlády můžeme argumentovat, že se mu z ruské půdy nepodařilo vykořenit komunistická a kágébácká semena, ale aspoň zabránil jejich rašení.
Lenin stále leží na Rudém náměstí a dva zákazy pochodů komunistické strany pod prapory s Leninem a Stalinem (v letech
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1991 a 1993) byly jen dočasné. Jako oddaný antikomunista jsem
poslední, kdo by omlouval mírný přístup k tomu, co ze zločinného sovětského státu zbylo. Přesto chápu, že uštědřit poslední
ránu režimu, který jej vynesl na vrchol nomenklatury, nebylo
pro Jelcina snadné.
Snad nejdůležitějším Jelcinovým činem bylo to, co po převzetí moci neudělal. Poté, co byly v říjnu 1993 otočeny nejčernější stránky postkomunistické etapy ruských dějin, po několika
krvavých dnech v Moskvě Jelcin odmítl udělat to, co by jeho
odpůrci udělali zcela jistě: zničit je. Poprvé v celé historii Ruska
nový vládce nezlikvidoval poražené, aby konsolidoval svou
moc. A co víc, dokonce je začlenil do politického procesu. Jelcin
okamžitě vyhlásil volby a akceptoval nezávislý parlament.
Kariérní byrokrat odnikud doslova vyskočil na frontovou linii, vyzbrojený instinktem k odstraňování překážek a otevírání
dlouho zavřených dveří. Přesto byla Jelcinova nekonzistentnost
bezmezná. Dovolil regionálním vůdcům získat větší moc, aby se
posléze musel vrhnout do tragické války v Čečensku. Vedl boj
proti zvláštním privilegiím pro elity, ale později nechal oligarchy vyrabovat stát. Podporoval svobodné a spravedlivé volby,
ale nakonec nepřijal fakt, že by o nejvyšším úřadu mohla rozhodnout lidová vůle.
Bylo jasné, že při zachování spravedlivých voleb by Jelcin nemohl zůstat u kormidla, a tak zneužívání moci rychle přibývalo.
Od tohoto okamžiku byla cesta k Putinově policejnímu státu
jasně nalajnovaná. Putinovi stačilo následovat vlastní instinkty
a prosadit to, co již bylo v pohybu. V konečné a nejdůležitější
zkoušce Jelcin selhal. Křehké demokratické struktury, které nechal stvořit, nemohly přežít jeho vlastní touhu po moci a bezpečnosti. Nepodařilo se mu vytvořit trvalé instituce. Celá stavba
stála na jeho vedení a svobody existovaly jen proto, že je dovolil.
Bylo vyloučeno, aby takový systém přežil odchod vládce, který
jej stvořil.
Nejhorší ze všeho je ale to, že kolaps systému otrávil mysl
ruského lidu proti tomu, co nesprávně vnímal jako nekontrolovaný kapitalismus a demokracii. Oligarchové získali moc na
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úkor dobrých lidí. Rusové neviděli ve volbách a volném trhu
žádné výhody. Nová vládnoucí elita vznikla ze starých byrokratů
a nových technokratů, jednotných v lhostejnosti k hodnotám liberální demokracie. Jejich vzájemné boje o nalezení Jelcinova
nástupce na konci devadesátých let mohly dopadnout všelijak,
ale demokracie by zcela jistě prohrála. Rychle si uvědomili, že
volby a svobodné sdělovací prostředky mohou jejich moc pouze
ohrozit. Nebylo náhodou, že Jelcinem osobně vybraný nástupce
přišel z KGB.
S ohledem na rozsah změn a problémů, s nimiž se Jelcin potýkal, byly promarněné příležitosti nevyhnutelné. Na analýzu,
co se mohlo udělat lépe, je stále příliš brzy, ale je relativně jednoduché porovnat, jaký směr věci nabraly od Putinova nástupu
v roce 2000. Panoval chaos, ale Jelcin nikdy neútočil na individuální svobody. Putin vybudoval celou svou prezidentskou éru
na popření éry Jelcinovy, a to s nemalým úspěchem. Celá vláda
byla převedena pod přímou kontrolou prezidenta. Parlament se
pokusil Jelcina dvakrát odvolat; nyní je to loutkové divadlo. Korupce oligarchů byla přesunuta za zdi Kremlu, kde se rozšířila
do ohromujících rozměrů. Média, která kritizovala Jelcina, jsou
zcela ve službách Putinovy administrativy. Největší rozdíl je vidět v ekonomice, i když většina zásluh připadá na prostý fakt, že
během Putinova funkčního období se cena ropy zvýšila z deseti
dolarů za barel na více než sto. A dokonce i s tímto neuvěřitelným energetickým bohatstvím se jen málo zlepšila životní úroveň průměrných Rusů.
Boris Jelcin měl řadu chyb, ale byl skutečnou osobností.
Ctnosti a neřesti měl jako každý člověk z masa a krve. Vyměnili
jsme ho za stín člověka, který nás chce všechny pouze udržovat
v trvalé tmě. Dlouhé fronty Rusů, kteří chtěli vzdát hold u Jelcinovy rakve v moskevské katedrále, prokázaly, že navzdory
mnoha jeho neúspěchům lidé vycítili v tom, o co se pokusil, možnost udělat něco dobrého. To je s tím, co jsme dostali
v osobě jeho nástupce, v ostrém kontrastu.
•••
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I patnáct let po nástupu Vladimira Putina k moci v Rusku stále
existuje pozoruhodně velké množství komentátorů diskutujících o jeho skutečné povaze. S ohledem na nedostatek dokladů
o převážné části jeho mládí i na protichůdné zprávy a životopisné portréty o něm a o jeho kariéře se dá určitá míra odhadů
očekávat. Dokonce i jeho vlastní autobiografická prohlášení
a rozhovory jsou spíš matoucí a zavádějící.
Příběh Putinova mládí není předmětem mého zájmu ani této
knihy. Zkoumání útrap jeho leningradského mládí a snaze odlišit životopisná fakta od fikce se věnovali jiní, kteří takové věci
považují za přínosnější než já. Myslím, že dokud bude Putin
u moci, se toho moc nedozvíme. Budu tedy citovat několik autorů, jejichž názorů a analýzy si vážím, a přejdu k éře Putina
u moci. Ruská novinářka Maša Gessenová toho pravděpodobně
o Putinovi ví víc než kdokoliv jiný; o jeho charakteru píše ve
vynikající biografii z roku 2012 The Man Without a Face (Muž bez
tváře) se svou obvyklou pronikavostí:
Jako většina sovětských občanů své generace nebyl Putin nikdy
politický idealista. Jeho rodiče mohli nebo nemuseli věřit v komunistickou budoucnost celého světa, v konečný triumf proletářské spravedlnosti nebo v jiná ideologická klišé, která v době,
kdy Putin vyrůstal, byla dávno vyčpělá; on nad svým vztahem
k těmto ideálům nikdy nepřemýšlel. (...) Stejně jako ostatní příslušníci jeho generace nahradil Putin víru v komunismus, která
už byla nevěrohodná nebo dokonce nemožná, vírou v instituce.
Jeho loajalita patřila KGB a impériu, kterému sloužil a které
chránil: SSSR.

Jednu novou biografii jsem zatím neměl šanci důkladně prostudovat. Je to kniha Mr. Putin: Operative in the Kremlin (Putin:
Agent v Kremlu) od autorů Hillové a Gaddyho. Následující pasáž na začátku mě zaujala jako pronikavé vysvětlení Putinova
chování po většinu jeho veřejného života. Odpovídá mému
popisu Putina jako hráče pokeru, který skvěle četl protihráče.
Zapamatujte si tento popis, až přejdeme k diskusi o tom, co si
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ostatní světoví lídři o Putinovi mysleli po prvním setkání. S největší pravděpodobností si totiž mysleli to, co on sám chtěl.
Putina ani tak nezajímá prezentace konkrétní verze reality, jako
spíš to, jak ostatní reagují na informace. Pro něj jsou ostatní účastníky ve hře, kterou on režíruje. On vybere vstupy, oni reagují. On
posuzuje. Jejich reakce na jeho vstupy mu řeknou, co si o něm
myslí – ale tím, že odpoví, mu také sdělí, kdo jsou, co chtějí a na
čem jim záleží. Sám o sobě Vladimir Putin naopak odhaluje jen
velmi málo. Je schopen dlouho a často komplikovaně hovořit,
aby ostatní rozhodil. Jako prezident a předseda vlády vystupoval
v roli nesčetného množství různých osobností. Od roku 2000 je
Putin špičkový mezinárodní politický performer.

Já bych však dodal, že Putinův charakter a chování začaly
během posledních několika let pod tlakem splývat. Když byl
nucen přepnout z režimu nadbíhání předním demokratickým
národům na výpady proti nim, aby získal domácí podporu, skutečný Putin vyplul na povrch a fasáda začala postupně opadávat. Nešlo jen o to, že začal jednat v souladu se svou povahou,
stejně jako onen štír na zádech žáby, ale že mu bylo dovoleno,
aby takříkajíc vykvetl v plné kráse a naplnil svou povahu.
To je také konečná odpověď na otázku, zda se diktátorem člověk rodí, nebo se jím stává. Stejně jako je tomu u většiny otázek
typu vrozené/získané, jde o obojí v různém stupni rovnováhy.
V roce 2000 Putin nevěděl, že chtěl být diktátorem. (Na rozdíl
od Hitlera a Stalina, jejichž mladické spisy a prohlášení jsou
jednoznačná.) Od lidí z Putinova okolí dokonce víme, že byl
roku 1999 Jelcinovým návrhem, že předčasně odstoupí a svěří
mu prezidentský úřad, zděšen.
Putin jednal instinktivně, s nabytou mocí se rychle vyrovnal
a uchvátil ji pro sebe. Co nemohl ovládat, tomu nevěřil. Jeho
řešením bylo pokusit se dostat pod kontrolu všechno. Na rozdíl od totality Sovětského svazu, který svěřil veškerou kontrolu
systému, začal Putin usilovat o totalitarismus jednoho člověka,
sebe sama.
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Když Putin převzal v roce 2000 prezidentský úřad, byl obklopen mnoha dalšími silnými hráči. Uvnitř i vně kremelských zdí
stále drželi moc různí Jelcinovi poradci (včetně jeho dcery) a oligarchové. Patřily sem Jelcinovy dlouholeté šedé eminence jako
Boris Berezovskij a jeho kolegové Alexandr Vološin a Roman
Abramovič. Berezovskij se s Putinem znal dlouhá léta a má se za
to, že jej vytáhl z úřadu a dosadil do premiérského křesla. Přestože Jelcinovy reformy Státní dumu vůči prezidentskému úřadu
značně oslabily, dosud hrála jistou roli a nešlo ji zcela ignorovat.
Média byla vystavena značnému vlivu vlády, ale stále existovala
řada alternativ a politické zpravodajství, přestože neobjektivní
a jedovaté, nebylo omezováno.
Vzhledem k tomu, že jsem často prezentoval své předpovědi,
bych měl promluvit i o svých omylech. Dva dny poté, co Putin
nastoupil do úřadu, jsem velebil Jelcinovu éru a snažil se o optimistický tón, pokud šlo o budoucnost za Putina. Můj komentář
v deníku Wall Street Journal z 3. ledna 2000 se o Putinově minulosti v KGB ani o hrůzném porušování lidských práv v Čečensku nezmiňoval. Soustředil jsem se na Jelcinův odkaz, neboť
jakékoliv předpovědi byly obtížné – Putin byl dosud převážně
neznámou veličinou. Navíc stejně jako všichni vlastenci jsem
chtěl to nejlepší pro svou zemi. Zahraniční podpora a investice
byly pro Rusko stále velmi důležité, což jsem bral při psaní tohoto komentáře jistě v potaz. Napsal jsem:
Jsem přesvědčen, že Jelcin skutečně věřil v nutnost vytvoření plnohodnotné demokracie v Rusku a chtěl mít jistotu, že nový vládce
Kremlu bude schopen ochránit cenné demokratické reformy.
Pouze čas ukáže, zda bude Putin dobrým prezidentem. Dnes
ale můžeme konstatovat, že za daných okolností vsadil Jelcin na
správného koně. (...) Otázka, která je nasnadě, zní, jak se Putinův
tým vyrovná s rostoucími ekonomickými problémy Ruska, ale nepochybně bude hledat řešení v rámci ústavního rámce vypracovaného Jelcinem. Tím přispěje ke konečnému historickému triumfu
prvního prezidenta Ruska.

