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• 6

Dejiny nezničíte, všetko, čo je teraz, je podmienené tým, čo už bolo.

• 73

Tomáš Gális

• (…) Kým na Sicílii mafia nahrádzala nefungujúci štát, v Rusku sa štát stal mafiou.
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Cirkev hrá dnes [v putinovskom Rusku] obrovskú úlohu, dramaticky narástol počet ľudí, ktorí sa k nej
hlásia, a narástol aj počet praktikujúcich veriacich. Sovietsky zväz bol štátom postaveným na ideológii
a zároveň popieraní náboženstva. Strata ideológie, neistota, nejasná budúcnosť boli veľmi frustrujúce. Uká-
zalo sa, že cirkev to dokáže nahradiť a je partnerom, ktorý vie štátu pomôcť. Pravoslávna cirkev má v sebe
cézaropapizmus, ale nie je to len byzantskou tradíciou, ale aj tým, čo z cirkvi urobil Peter I., ktorý ju podria-
dil cárovi, teda svetskej moci. Pravoslávna cirkev v ruských dejinách nestála proti štátu, ale vždy k nemu
bola lojálna.
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Ruská pravoslávna cirkev sa dala spolitizovať a pre ňu i pre štát je to výhodné. Štát vrátil cirkvi majetok,
patriarcha robí počas návštev zahraničia zahraničnú politiku Ruska. Niekedy v roku 2010 som bol v Odese,
keď tam bol aj moskovský patriarcha. Miestami som neveril vlastným ušiam. Nielenže sa navážal do ka-
tolíkov, ale aj do ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, katolíkov a pravoslávnych kyjevského patriarchátu ozna-
čoval za dekadentných, zahnívajúcich, diablom posadnutých.
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Misiou (…) [Ruska], ktorý je tým najlepším štátom na svete, je spása Ruska a sveta. Prvou misiou ruského
štátu bolo pozbieranie ruských území, pod ktorými sa myslia územia Kyjevskej Rusi, a jeho cieľom bolo
dať opäť dohromady všetkých „starých“ Rusov (t. j. aj Malorusov – Ukrajincov a Bielorusov). Podarilo sa to
Kataríne II. a Rusi dokonca prekročili zberateľský plán, pretože Fínsko do Kyjevskej Rusi nikdy nepatrilo.
Aj Sovietsky zväz si vytýčil úlohu spasiť svet a presadiť všade beztriednu spoločnosť. A keď sledujeme
ruskú debatu okolo Ukrajiny, aj tam Putin zachraňuje „ruský svet“ pred dekadentným Západom. EÚ sú
samí homosexuáli, v Kyjeve prišli k moci fašisti za pomoci Američanov, a tak si ľudia, ktorí hovoria po
rusky, zaslúžia jeho ochranu. Toto je štátna doktrína, ktorú obyvatelia dostávajú každý deň do hláv.
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Idea euroázijstva sa na intelektuálnej rovine oživila po rozpade Sovietskeho zväzu. Lídrom euroázijskej
školy je Alexander Dugin, ktorý tvrdí, že Rusko nie je Európa ani Ázia, ale niečo medzi nimi. Podstatnú
úlohu tu hrá snaha zdôvodniť, že Rusko je iná civilizácia, a preto tam nemôžu platiť západné štandardy.
Dugin tvrdí, že západný svet, západná Európa i USA vznikli v kultúre prístavnej civilizácie, ktorá je iná
ako kultúra kontinentálnej civilizácie. V centre tej prvej je jednotlivec, v centre druhej kolektív a štát.
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V Rusku nedošlo k boomu podnikateľskej aktivity, pretože tá nie je možná bez slobody, jasných pravidiel
a funkčných súdov. Ak chcete niečo vyrábať, potrebujete mať slobodný priestor i nejaké právne garancie,
zákonné prostredie.
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(…) Nacionalistom ide vždy v prvom rade o existenciu štátu, a až v druhom o jeho obsah. V tom sa na-
cionalisti líšia od liberálov alebo iných.

• 107

My to máme nastavené tak, že štát má slúžiť mne – ja som občan, suverén, všetci sme králi a štát nám má
poskytnúť službu. Zrod európskeho chápania suverenity občana ako „suveréna“, ktorýmá občianske práva
a vymáha si ich plnenie od štátu, má korene ešte v snahe o reformu katolíckej cirkvi v 15. a 16. storočí. Ale
Rus si myslí presný opak: on sa má rozplynúť v štáte a on má poskytnúť službu štátu.
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[V Rusoch] bojuje (…) snaha žiť ako Európania, snaha, aby štát fungoval ako na západ od nich, a akási
východná predstava, že mám slúžiť štátu, ktorého zosobnením je vodca, a rozpustiť sa v ňom. Na ruskom
vedomí je najzaujímavejšie to, že je tak strašne rozpoltené.My to tak nemáme, lebo tu nikomunenapadne, že
slúži Slovenskej republike a rozplynie sa v nej. Na prvom stretnutí v rámci kurzumedzinárodných vzťahov
sa pýtam študentov, povedzte, kto z vás je pripravený zomrieť za Slovensko, keby bola teraz vojna. Študenti
na mňa pozerajú ako na cvoka. Ale keď sa toto spýtate Rusov, niekoľko rúk sa zdvihne, pretože to už majú
v hlave. Je to obrovský rozpor, ale práve tento rozpor v hlavách možno znamená aj to, že raz za čas z neho
niečo geniálne vzíde – spisovatelia, šachisti a podobne.
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Teraz sa rozhoduje o tom, v akej Európe budeme žiť. Ak sa niekomu páči ruská Európa, odporúčam mu,
nech tam ide na pol roka – rok a nech si to užije ako obyčajní občania a nie ako politickí papaláši. A potom
pochopí aj to, o čo ide v tomto konflikte. Veď Ukrajinci stáli štyri mesiace na námestiach preto, aby bola
podpísaná asociačná dohoda.
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Tí, čo o sebe hovoria, že sú alternatívni, veria konšpiračným teóriám, alternatívnym médiám, tomu, že
všetko je kúpené, skorumpované a riadené, sú podľa mňa najskôr frustrovaní. Je to frustrácia neúspešných
ľudí. Keď je človek neúspešný v nejakom systéme, vždy uverí, že to nie je pre jeho neschopnosť, ale pre
systém, a tak ho začne vyzývať. Preto sa šíri tento protestný nacionalizmus, ktorý nemá konštruktívnu
agendu, ktorý nevie, čo bude potom. Tvoria ho ľudia, ktorí sú frustrovaní z politického režimu a klasic-
kých demokratických inštitúcií. Zatiaľ ich je menšina a revolúcie a zmeny vznikajú, keď existujúci systém
marginalizuje viac ako polovicu ľudí. Keď ich bude viac ako polovica, potom nám to spadne na hlavu.
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To, čo oceňujem, je postoj nemeckej kancelárky Merkelovej, pretože pre politika nie je ľahké ísť proti sfor-
movanej verejnej mienke. A ona to dokázala už niekoľkokrát. To mi u nás chýba, žiadny líder slovenskej
politickej strany v súčasnosti nie je schopný ísť do konfrontácie s verejnou mienkou, pretože sa bojí straty
voličských preferencií.
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(…) Lídri sa odlišujú od populistov tým, že nehovoria voličom, čo chcú počuť, ale vedia voličov presvedčiť,
že ich program je správnym riešením.
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