
Timothy Snyder: O tyranii 1Timothy Snyder: O tyranii 1Timothy Snyder: O tyranii 1

Timothy Snyder

O tyranii
Dvadsať poučení z 20. storočia

Premedia Group, s. r. o., 2017

preklad: Igor Otčenáš

• 9

História sa neopakuje, ale ponúka ponaučenia.

• 23

americký abolicionista Wendell Phillips

• Mannu ľudskej slobody musíme zbierať každý deň, inak zhnije.

• 27

Symboly dneška formujú realitu zajtrajška.

• 28

Za vlády Josifa Stalina v Sovietskom zväze zobrazovali prosperujúcich hospodárov na propagandistických
plagátoch ako prasatá – bola to dehumanizácia, ktorá vo vidieckom prostredí jasne naznačovala zabíjačku.
Bolo to v 30. rokoch, keď sa sovietsky štát usiloval o podrobenie vidieka a vyťaženie kapitálu pre masívnu
industrializáciu. Roľníci, ktorí mali viac pôdy či dobytka než iní, boli prví, ktorí prišli o to, čo vlastnili.
Sused zobrazovaný ako prasa je niekto, koho pôdu si môžeš zobrať. No tí, ktorí nasledovali túto symbolickú
logiku, sa v istej chvíli sami stali obeťami. Obrátením chudobnejších roľníkov proti bohatším sovietska moc
zabrala pôdu všetkým pre nové kolektívne hospodárstva zvané kolchozy. Dovŕšenie kolekti-vizácie však
vyvolalo hlad u väčšiny sovietskych roľníkov.Milióny ľudí v období rokov 1930 a 1933 v sovietskej Ukrajine,
sovietskom Kazachstane a v sovietskom Rusku zomreli hrôzostrašnou a ponižujúcou smrťou. Dochádzalo
aj k prípadom štvrtenia ľudských tiel na mäso.

• 29

(…) V roku 1933 (…) sa v Nemecku dostala k moci nacistická strana. V eufórii z víťazstva sa nacisti pokúsili
zorganizovať bojkot židovských obchodov. Spočiatku to však úspech nemalo. No pomaľovanie výkladu
alebo múru jedného obchodu označením „židovský“ a druhého „árijský“ ovplyvnilo uvažovanie Nemcov
o rodinnom hospodárení. Obchod s označením „židovský“ nemal budúcnosť. Stal sa objektom chamtivých
plánov. Keď bolmajetok označený ako etnický, závisť transformovala etiku. Akmohol byť obchod označený
ako „židovský“, čo potom iné spoločnosti a iný majetok? Túžba zbaviť sa Židov bola možno spočiatku
potláčaná, no lakomosť jej dala voľný priechod. Tak sa tí Nemci, ktorí ozna-čovali obchody ako „židovské“,
podieľali na procese skutočného zbavovania sa Židov – ako aj tí, čo sa jednoducho prizerali. Akceptovanie
takéhoto označovania ako súčasti prijateľného urbánneho prostredia bolo už kompromisom s vražednou
budúcnosťou.
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• 32

Autoritári potrebujú poslušných štátnych úradníkov, tak ako riaditelia koncentračných táborov potrebujú
obchodníkov, ktorí sa zaujímajú o lacnú pracovnú silu.

• 35

Keď začnú muži so zbraňami, ktorí vždy o sebe vyhlasovali, že sú proti systému, nosiť uniformy a pocho-
dovať s fakľami a obrazmi vodcu, koniec sa blíži. Keď sa zmieša oficiálna polícia a armáda s vodcovskými
paramilitantnými organizáciami, koniec už nastal.

• 37

SS začala ako organizáciamimo zákona, potom sa stala organizáciou, ktorá zákon zmenila, a skončila ako or-
ganizácia, ktorá zákon demontovala.

• 40

Počas veľkého teroru v Sovietskom zväze zaznamenali dôstojníci NKVD 682 691 popráv údajných nepriate-
ľov štátu, väčšinou roľníkov alebo príslušníkov národnostných menšín. Pritom vari ani jeden orgán násilia
nebol centralizovanejšie či lepšie organizovaný ako NKVD tých rokov. Popravy ranou do tyla vykonávala
iba malá skupinka mužov, čo v podstate znamená, že niektorí dôstojníci NKVD majú na svedomí tisícky
politických vrážd. Ale ani tak by to nedokázali bez pomoci miestnych policajných síl, právnikov a štát-
nych zamestnan¬cov po celom Sovietskom zväze. Veľký teror sa odohrával v stave výnimočnosti, v rámci
ktorého boli všetky policajné sily podriadené NKVD a jej špeciálnym úlohám. Policajti sami osebe neboli
páchateľmi, poskytovali však nenahraditeľnú ľudskú silu.

• 42

Niektorí zabíjali, lebo boli o vraždení presvedčení. Mnohí iní sa to však jednoducho báli odmietnuť.

• 47

V (…) roku [1940] chcela Teresa Prekerowa zmaturovať na strednej škole. Nemci zabrali majetok jej rodiny
a ona sa musela presťahovať do podnájmu vo Varšave. Jej otca zatkli. Jedného zo strýkov zabili v boji. Jej
dvoch bratov internovali v nemeckom tábore ako vojnových zajatcov. Nemecké letectvo Varšavu takmer
zrovnalo so zemou, pričom zahynulo asi dvadsaťpäťtisíc ľudí.

Teresa sa ako veľmimladé dievča rozhodla v reakcii na všetky hrôzy postaviť s priateľmi a rodinouna odpor.
V čase, keď bolo prirodzené myslieť na seba, ona myslela na iných. Koncom roku 1940 Nemci začali v nimi
okupovanej časti Poľska zakladať getá. V októbri toho roku nariadili Židom z Varšavy a okolia presťahovať
sa do istej časti mesta. Jeden z Teresiných bratov sa ešte pred vojnou priatelil s istým židovským dievčaťom
a jeho rodinou. Teresa postrehla, ako ľudia bez odporu sledujú miznutie Židov zo svojich životov.

Teresa sa bez informovania rodiny rozhodla podstúpiť veľké riziko a koncom roku 1940 opakovane vs-
tupovala do geta s jedlom a liekmi pre známych i neznámych Židov. Koncom roka presvedčila bratovho
priateľa, aby z geta ušiel. V roku 1942 pomohla utiecť rodičom a bratovi spomínaného dievčaťa. V lete
Nemci vykonali vo varšavskom gete „veľkú akciu“, ako to nazývali, pričom deportovali asi 265 040 Ži-
dov do likvidačného tábora v Treblinke. V samotnom gete zabili ďalších 10 380 Židov. Teresa zachránila
židovskú rodinu pred istou smrťou.

Teresa Prekerowa sa neskôr stala historičkou holokaustu a písala o varšavskomgete a o ľuďoch, ktorí Židom
pomáhali. O sebe však mlčala. Keď ju o mnoho rokov neskôr požiadali, aby porozprávala o svojom živote,
označila svoje konanie za normálne. Z nášho pohľadu však šlo o niečo výnimočné. Ona povstala.

• 49

Vyhýbajte sa frázam, ktoré používa každý. Premyslite si vlastný spôsob prehovoru, aj keď bude vyjadrovať
len to, o čom si myslíte, že všetci hovoria.

• 50

(…) Striedanie jedného obrázku za druhým môže byť prekážkou zmyslu pre rozlíšenie. Všetko sa deje
rýchlo, no v skutočnosti sa nič nestane. Každá správa v televíznom spravodajstve je „aktuálna“, kým ju
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nenahradí nejaká ďalšia. Valia sa teda na nás vlny, no nevidíme oceán.

• 51

Každý dobrý román oživuje našu schopnosť rozmýšľať o viacvýznamovosti situácií a posudzovať zámery
iných.

• 54

Zriecť sa faktov znamená zriecť sa slobody. Ak nič nie je pravda, potom nikto nemôže kritizovať moc, pre-
tože niet základu, na ktorom sa to dá robiť.

• 58

V súčasnosti nás začalo vážne znepokojovať niečo, čo nazývame „postpravda“. Myslíme si, že jej pohŕdanie
každodennými faktami a konštruovanie alternatívnych realít je niečo nové alebo postmoderné. No nie je to
nič, čo už pred siedmimi desaťročiami nezachytil George Orwell vo svojom pojme „doublethink“.

• 65

Václav Havel

• Ak je hlavným pilierom systému život v klamstve, potom nie je prekvapením, ž e jeho fundamentálnou
hrozbou je život v pravde.”

• 65

Odkedy sme sa vďaka internetu stali všetci vydavateľmi, každý z nás nesie istúmieru súkromnej zodpoved-
nosti za verejný zmysel pre pravdu.

• 73

Slová napísané v jednej situácii dávajú zmysel len v danom konkrétnom kontexte. Už samotný akt ich vyňa-
tia z pôvodného historického okamihu a vloženie do druhého je aktom falzifikácie.

• 78

Antikomunistickí disidenti východnej Európy, ktorí čelili oveľa extrémnejšej situácii ako my, pochopili
zdanlivo nepolitické aktivity občianskej spoločnosti ako výraz a garanciu slobody. Mali pravdu. Všetci
veľkí nepriatelia slobody v 20. storočí boli súčasne nepriateľmi neziskových mimovládnych organizácií,
charít a podobne. Komunisti požadovali od všetkých týchto skupín oficiálnu registráciu a zmenili ich na
inštitúcie pod svojou kontrolou. Fašisti vytvorili niečo, čo nazvali „korporátny“ systém, v rámci ktoréhomá
každá ľudská aktivita svoje presné miesto, ktoré podlieha straníckemu štátu. Aj dnešní autoritári (v Indii,
v Turecku, v Rusku) sú vysoko alergickí na myšlienku slobodných združení a mimovládnych organizácií.

• 83

(…) Tí, ktorí nás ubezpečujú, že bezpečnosť je možné získať iba za cenu straty slobody, nás obvykle chcú
pripraviť o jedno i druhé.

• 86

Požiar Ríšskeho snemu bol okamihom, keď sa Hitlerova vláda, ktorá sa k moci dostala prevažne demokra-
tickými prostriedkami, zmenila na zlovestne trvalý nacistický režim. Je to archetypmanažovania terorizmu.

Dvadsiateho siedmeho februára 1933 asi o deviatej večer vzplanula budova zvaná Reichstag, v ktorej sídlil
nemecký parlament. Kto v ten večer v Berlíne založil ten požiar? To nevieme, ale na tom vlastne nezáleží.
Dôležitejšie je, že výsledkom tohto spektakulárneho teroristického činu bolo vyhlásenie politiky naliehavej
situácie. Pri pohľade na plamene v tú noc Hitler s potešením povedal: „Tento oheň je len začiatok.“. Či ten
požiar založili alebo nezaložili nacisti, Hitler v tomuvidel politickú príležitosť: „Odteraz nebude zľutovania.
Každý, kto sa nám postaví do cesty, padne.“. Na druhý deň výnosom zbavil všetkých nemeckých občanov
ich základných práv a umožnil polícii ich „preventívne zadržanie“. Na základe Hitlerovho tvrdenia, že
požiar je dielom nepriateľov Nemecka, nacistická strana zaznamenala 5. marca drvivé víťazstvo v parla-
mentných voľbách. Polícia a nacistickí ozbrojenci začali prenasledovať členov ľavicových politických strán
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a zavierať ich do improvizovaných koncentračných táborov. Dvadsiateho tretieho marca nový parlament
prijal „zmocňovací zákon“, ktorý umožnilHitlerovi vládnuť na základe výnosov.Na základe tohoNemecko
nasledujúcich dvanásť rokov až do konca druhej svetovej vojny fungovalo ako štát vo výnimočnom stave.
Hitler využil tento teroristický čin, to jest udalosť, ktorámala sama osebe obmedzený význam, na zavedenie
teroristického režimu, ktorý zahubil milióny ľudí a zmenil svet.

• 90

Poučenie z požiaru Reichstagu pre tyranov hovorí, že jedenmoment šoku umožní nekoneč-nosť zotročenia.

• 90

Odvaha neznamená nemať strach alebo netrápiť sa obavami. Znamená okamžite, od prvej chvíle útoku, keď
sa to zdá ako najťažšie, rozpoznať manažovanie teroru a postaviť sa mu na odpor.

• 96

Ak nikto z nás nie je pripravený zomrieť za slobodu, potom všetci zomrieme v tyranii.
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