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Abstrakt
Tato případová studie se zabývá ruskými protirevolučními taktikami, které byly vyvinuty a
použity jako odpověď na intenzivní propagaci demokracie ze strany západních aktérů, která se
poté promítla během tzv. barevných revolucích v Gruzii, na Ukrajině a v Kyrgyzstánu. Proč
tyto události vyvolaly u Putina potřebu vytvořit patriotickou občanskou společnost? Jaké
politicko-technologické nástroje byly použity a jaký byl jejich důsledek pro domácí situaci
v Rusku? V tomto kontextu se bude práce zabývat rolemi politických technologů Gleba
Pavlovského a Vladislava Surkova, jakožto hlavních strůjců ideologie „suverénní demokracie“,
založenou na patriotismu, multipolárním mezinárodním systému a adorování vybraných
událostí sovětské historie. Analyzována bude role vládně organizovaného mládežnického hnutí
Naši a jejího předchůdce Iduščije vměstě („Jdoucí pospolu“), které za účelem určení nepřítele,
vyvinula „anti-fašistický“ diskurz, založený na představách suverénní demokracie. V průběhu
práce spojuji koncept občanské společnosti s představami politických teoretiků jako John
Locke, Thomas Paine, Robert Putnam a Alexis de Tocqueville, kteří občanskou společnost
spojovali s hodnotami civility. Petr Kopecký a Cas Mudde naopak poskytují teoretický rámec
pro klasifikaci neobčanské společnosti. Hnutí Naši je poté klasifikováno z hlediska kritérií
charakterizující občanskou a neobčanskou společnost.

Klíčová slova: barevné revoluce, Naši, Surkov, Pavlovský, Putin, suverénní demokracie,
Rusko, GONGO, občanská společnost, neobčanská společnost

Abstract
This case study is dedicated to the Russian counter-revolutionary policies that were developed
in response to the heavily supported democracy promotion by the western countries and the socalled colour revolutions in Russia’s near abroad, being Rose revolution in Georgia, Orange
revolution in Ukraine and Tulip revolution in Kyrgyzstan. Why did these events invoke the
need to create a patriotic civil society inside Putin’s regime? What tools were used to create
such patriotic civil society? In this context, the thesis considers the role of political technologists
Gleb Pavlovsky and Vladislav Surkov, the main engineers of counter-revolutionary policies
and authors of the sovereign democracy concept. The thesis will analyse the role of the
government organised youth movement Nashi that developed an anti-fascist discourse based on
sovereign democracy. I connect the concept of civil society with thoughts of political
philosophers such as John Locke, Thomas Paine, Robert Putnam and Alexis de Tocqueville

who associated the civil society concept with certain civic virtues. Petr Kopecký and Cas
Mudde provide the theoretical framework to classify the concept of ‚uncivl society‘. Finally,
the youth movement Nashi is clasified based on criteria associated with ‚civil‘ and ‚uncivil‘
society.

Key words: colour revolution, Nashi, Surkov, Pavlovsky, Putin, sovereign democracy, Rusko,
GONGO, civil society, uncivil society
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Úvod
Ústředním tématem této bakalářské práce je jeden ze způsobů, které Putinovo Rusko
vyvinulo k tomu, aby stabilizovalo svůj režim v reakci na tzv. barevné revoluce. Tyto otřesy
režimů se odehrály na začátku 21. století, a to především v bývalých sovětských republikách.
V této práci budu vycházet z případu Revoluce růží v Gruzii a Oranžové revoluce na Ukrajině,
jejichž průběh a aktéři byli do značné míry ovlivněni úspěšným precedentem Srbska, kde
aktivisté organizace Otpor pomohli svrhnout režim Slobodana Miloševiče.
Taktik, pomocí kterých se Rusko rozhodlo čelit nestabilitě režimu, bylo hned několik. Šlo
o omezení možností opozice, omezení svobody médií, rozvinutí oficiální státní ideologie
v podobě konceptu tzv. suverénní demokracie, jejíž součástí bylo i prezentování barevných
revolucí jako pučů sponzorovaných Západem, či o masovou mobilizaci „patriotické“ občanské
společnosti pomocí tzv. vládou organizovaného mládežnického hnutí Naši. Mně však půjde
především o zkoumání oněch dvou posledních taktik, tedy ideologické roviny v podobě
konceptu tzv. „suverénní demokracie“ a masové mobilizace prorežimní občanské společnosti
za účelem obrany režimu. Mým hlavním cílem bude především porozumět tomu, jakou roli
hrálo hnutí Naši v preventivní strategii Ruska na obranu před barevnými revolucemi a jak
existence tohoto hnutí souvisí s ideologii tzv. suverénní demokracie. Zabývat se také budu tím,
co vedlo Putina k rozhodnutí vytvořit instituci tzv. „Veřejné komory“ (obšestvenája paláta) a
jak tato instituce přispěla k vytvoření patriotické občanské společnosti.
Základní otázka této práce proto zní: Jakým způsobem a proč se snažil Putinův režim
vytvořit ruskou „patriotickou“ občanskou společnost? Doplňována bude otázkami Proč byly
dané politiky režimu shledávány jako potencionálně účinné? či V čem bylo hnutí Naši nové,
v čem odpovídalo občanské společnosti a v čem naopak tzv. neobčanské společnosti? Tato práce
tedy představuje jednopřípadovou studii toho, jakým způsobem může vládní režim využívat
občanské společnosti za účelem dosažení vnitřní stability. Budu si také klást otázku, zda výše
zmíněné události byly pro Rusko jediným podnětem pro to, aby přistoupilo ke zmíněným
taktikám a začalo bránit Putinův režim.
Jelikož hlavním předmětem mého zkoumání bude hnutí, které Putin označoval za
autentickou ruskou patriotickou občanskou společnost, svou práci uvedu pojednáním o tom, co
se pod pojmem občanská společnost rozumí, s jakými hodnotami je spojena, jaké podoby může
mít, podle čeho se její charakter určuje a jakou úlohu má v daném společenství sehrávat.
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V souvislosti s občanskou společností se také zabývám konceptem tzv. neobčanské společnosti,
který tematizuji jak v rámci režimu sovětského typu, tak v rámci liberální demokracie.
Jestliže píši o tom, že ruské vedení reagovalo těmito taktikami na jistý politický jev, měl
bych ho taktéž vysvětlit. Tomu se věnuji ve třetí kapitole, kde píši o fenoménu barevných
revolucí. V této kapitole se zabývám rolí občanské společnosti v těchto událostech a taktikami,
které používala pro demokratizaci a pro masovou mobilizaci občanů. Dalším předmětem
zkoumání jsou západní politiky podpory demokracie a jejich vliv jednak na průběh těchto
událostí a jednak na širší vývoj občanské společnosti v těchto zemích, potažmo
v postsovětském prostoru, včetně Ruska.
Dalším krokem bude představit ruskou ideologickou koncepci suverénní demokracie
v souvislosti s geopolitickými představami Putinova režimu, která mu efektivně posloužila jako
nástroj, pomocí něhož mohla být přijata nejrůznější opatření, která omezovala fungování
„cizích živlů“ v ruské společnosti. Koncept suverénní demokracie tak tematizuji především
jako reakci na barevné revoluce, potažmo na západní politiky podpory demokracie
v postsovětském prostoru obecně. Představím, jakým způsobem Rusko přistupovalo
k barevným revolucím, jakými institucionálními opatřeními se bránilo cizím vlivům a jaký
společensko-politický diskurz v souvislosti s barevnými revolucemi a politikami podpory
demokracie nastolilo.
V poslední kapitole podrobněji pojednám o vládou organizované nevládní organizaci
(GONGO) Naši. Nejprve představím kontext jejího vzniku a její mateřskou organizací Jdoucí
pospolu. Dále nastíním, jak se hnutí Naši vyvíjelo a představím důvody pro jeho vznik
z pohledu různých autorů. V následující podkapitole se zabývám tím, jak bylo hnutí Naši
ovlivněno konceptem suverénní demokracie, kde říkám, že nejzřetelnějším ukazatelem toho, že
Naši je projektem suverénní demokracie je způsob, jak hnutí charakterizovalo své vnitřní a
vnější nepřátele a jakým způsobem proti nim vystupovalo. Dále se zabývám tím, jakou roli
hrálo hnutí během ruského volebního cyklu 2007-8. Jelikož hlavní ruští představitelé
označovali Naši za příklad patriotické občanské společnosti, budu v poslední podkapitole
hodnotit jeho charakter a aktivity na základě kritérií, které s občanskou společností spojovali
teoretici jako John Locke, Thomas Paine, Alexis de Tocqueville, David Hume či Robert
Putnam.
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1. Historicko-politický kontext práce
Na přelomu tisíciletí donutilo několik volebních porážek řadu autoritářských vůdců
postkomunistické Eurasie opustit své pozice. V důsledku těchto voleb a následných protestů se
do čela těchto zemí dostali lidé, kteří začali zpochybňovat dosavadní vývoj země, zejména pak
její vazby na Rusko jakožto tradičního spojence z dob SSSR. Nicméně tyto volební porážky
často nebyly umožněny čistě vnitropolitickými předpoklady daných zemí, což, jak se následně
ukázalo, mělo značné důsledky jak pro země samotné, tak pro vztahy mezi Ruskem a Západem,
potažmo USA. Zdá se, že právě barevné revoluce sehrály značnou roli ve zhoršení vztahů mezi
Ruskem a západními aktéry a že značně přispěly k napětí, které jsme v posledních letech mohli
sledovat. Rusko v podstatě oprávněně říkalo, že se prostřednictvím barevných revolucí šíří vliv
Západu a časem se tyto obavy také odrazily v jeho propagandě či v zahraničně politických a
jiných koncepcích.
S koncem studené války se USA staly globální velmocí. Rusko naopak jakožto stát, jehož
přežití alespoň z počátku 90. let do značné míry záviselo na zahraniční pomoci Západu, hledalo
své nové postavení v mezinárodní systému. I po pádu SSSR se Rusko snažilo udržet vazby na
bývalé sovětské republiky. Proto, hned na začátku 90. let, Rusko společně s Běloruskem a
Ukrajinou vytvořilo Společenství nezávislých států (SNS), které mělo tyto republiky sdružovat.
Hned z počátku jej Rusko charakterizovalo jako oblast, ve kterém má své výlučné zájmy. Vznik
tohoto společenství administrativa G. H.W. Bushe nezpochybnila, ba dokonce uvítala, takže se
nedá říct, že se USA apriori snažily podkopávat ruskou sféru vlivu. Termín „blízké zahraničí“
(near abroad), který byl a je pro ruskou zahraniční politiku důležitý, se tedy objevil ještě za
Jelcina, a nikoliv až za Putina.1
Tato ruská sféra vlivu se poté projevila např. při válce v Abcházii, kde Rusko podporovalo
separatisty. Po skončení války tehdejší ruský ministr zahraničí Andrej Kozyrev na valném
shromáždění OSN prohlásil, že „žádná mezinárodní organizace nebo uskupení států nemůže
nahradit ruské úsilí o mír v postsovětském prostoru“.2 Taková prohlášení poukazují na to, že se
s Ruskem v této oblasti musí počítat jako se zásadním hráčem. Cílem Ruska tak bylo udržovat
si v postsovětském prostoru co největší vliv. Vzhledem k tomu, že se ale Rusko dlouho
nacházelo v situaci vnitřního chaosu a bez větších dostupných zdrojů, jediná možnost, jak tento
vliv udržovat, bylo podporou různých separatistických hnutí skrze své vojenské základny,

GORDADZE, Thornike. Georgian-Russian relations in the 1990s. CORNELL, Svante E. a S. Frederick STARR.
The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia. 1. New York: M.E. Sharpe, 2009, s. 28-49, zde s. 32
2
Ibid, str. 34
1
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především pak v zemích, které nebyly vůči Rusku tolik loajální (Gruzie, Moldavsko,
Ázerbájdžán či Ukrajina). Thornike Gordadze z pařížského Institutu politologických studií však
říká, že cílem této podpory nebylo dosáhnout nezávislosti povstaleckých oblastí, nýbrž sehrát
roli výlučného mírotvůrce v konfliktech, ve kterých bylo samo Rusko aktivně zapojeno. Na
základě tohoto mohlo tak dle Gordadzeho těmto nově nezávislým státům dominovat a
předcházet či zamezovat tak jejich sbližování se Západem. Příznačné pro další vývoj (i pro tuto
práci) je, že žádný mezinárodní aktér proti těmto praktikám příliš nevystupoval, a naopak se
zdálo, že západní organizace jako OSN (v případě Abcházie) či OBSE (v případě Jižní Osetie
a Karabachu) schvalují roli, kterou si Rusko samo sobě určilo.3 Nelze se proto divit, že když
byl tento přístup v polovině 90. let Spojenými státy přehodnocen (a to zejména kvůli strategické
poloze Kavkazu, Kaspického moře a střední Asie z hlediska energetických zdrojů),4 tak se
Rusko začalo bouřit a snažilo se vliv Západu zadržovat.
Když se v polovině 90. let EU a další mezinárodní organizace vyslovily, že budou spojovat
členské ambice nových demokracií s reálnou existencí určitých demokratických institucí,
režimní tranzice přestaly být chápány jako domácí záležitosti. Mezinárodní aspekt
demokratizace a zejména vliv západních organizací na demokratickou konsolidaci, začal
přitahovat více pozornosti jak politických aktérů, tak i vědců. Západní vlády a Evropská komise
začaly vytvářet programy, které měly zesílit schopnost režimů v tranzici vládnout demokraticky
a začaly zavádět politiky, které exportovaly instituce a hodnoty, považované za kompatibilní
s udržitelnou demokratizací.5 Takové programy označujeme za politiky podpory demokracie
(democracy promotion), které jsou především vyjádřením euro-americké „měkké moci“ (soft
power), kterou John Ikenberry, v návaznosti na J. Nye, definuje jako schopnost dané země
přesvědčit ostatní země, aby dělaly to, co chce, aniž by došlo k použití síly či donucení. V tomto
ohledu jsou tyto politiky založeny na předpokladu, že pro obyvatele nedemokratických zemí je
přitažlivé žít ve stejném zřízení jako Američané anebo jako jejich evropští partneři a přátelé.6
Je potřeba však vyjasnit, že tato měkká moc je odvozena od tvrdé moci (hard power), tedy síly
vojenské. Je mnohem jednodušší nabádat občany jiných zemí, aby vás napodobovaly, pakliže
jste danou zemi porazili vojensky anebo když na vás spoléhá z hlediska bezpečnostní či

3

Iibd, str. 34
Ibid, str. 38
5
BEICHELT, Timm, Wolfgang MERKEL, a. Democracy Promotion and Civil Society: Regime Types, Transition
Modes and Effects. BEICHELT, Timm, Irene HAHN-FUHR, Frank SCHIMMELFENNIG a Susann
WORSCHECH, ed. Civil Society and Democracy Promotion. 1. New York: Palgrave Macmillan, 2014, s. 42-67,
zde s. 42
6
MITCHEL, Lincoln A. The Democracy Promotion Paradox. 1. Washingon D.C.: Brookings Institution Press,
2016, str. 164
4
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rozvojové asistence. Schopnost USA uplatňovat svou měkkou moc v postsovětském prostoru
je tak odvozena od amerického „vítězství“ ve studené válce. Chudší země bez silných armád či
spojenců se o nic podobného nesnaží. Vojenská síla je tedy to, co USA poskytuje přístup
k uplatňování své měkké moci včetně politik podpory demokracie ve světě.7
To znamená, že v těchto politikách můžeme hledat paralely s tím, co např. dělal SSSR v jím
osvobozených zemích po 2. sv. válce nebo když kolonizátoři instalovali do daných zemí
spřátelené režimy. V tomto kontextu se však samozřejmě jedná o podstatně méně brutální
vyjádření této dynamiky. Zakládání neziskových organizací (NGOs), kladení důrazu na férové
volby, nezávislost médií a svobody názoru či shromažďování představuje kvalitativně jiné úsilí
v porovnání např. se sovětskými akcemi po 2. sv. válce. Americká podpora demokracie sice
v žádném případě nepředstavuje to samé, jako výše zmíněné situace, nicméně tyto podobné
tendence bychom neměli přehlížet. Ve všech těchto případech se silnější mocnosti snažily
přeměnit domácí politické prostředí slabších zemí a co víc, za doprovodu pocitu, že tak činí na
základě morální nadřazenosti jejich systému. I toto přesvědčení bychom u těchto politik našli.8
Tyto předpoklady, které USA umožnily přijít s politikami podpory demokracie, je důležité mít
na paměti při čtení této práce.
Ke konci studené války se tyto politiky těšily všeobecné podpoře, jelikož šlo o období
charakterizované značným americkým triumfalismem a existovala široká podpora pro to, aby
USA hrály ve světě podstatnější roli. Toto sebevědomí se odvíjelo od výsledku studené války
a rozvíjející se americké ekonomiky z 90. let. Vedoucí američtí představitelé byli sebevědomí,
že jejich země může financovat a dělat téměř cokoliv. Rusko naopak představovalo poraženou
zemi, která si ještě nenašla své postsovětské zakotvení, Čína byla chápána jako potencionální,
avšak ne ještě aktuální supervelmoc. Z těchto důvodů neexistoval ani nějaký silnější
mezinárodní odpor k politikám podpory demokracie.9 S koncem 90. let dosáhly reformy
v Rusku mrtvého bodu. Úroveň korupce rostla, zatímco drsná forma kapitalismu vedla
k velkým sociálním nerovnostem. Jelcin navíc nikdy nedokázal provést ekonomické a ústavní
reformy, nutné k zajištění demokratického vývoje. Institucionální struktura a autoritářské ideje
sovětského systému se tak znovuobjevily, akorát bez ideologické roviny.10
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S nástupem Vladimira Putina však Rusko začalo hledat svou cestu zpět na mezinárodní
pole. Hlavním cílem se zdálo znovunabýt velmocenský status, který si nejsnáze udrží právě
pomocí svých rozsáhlých vazeb na postsovětské země a jejich spřátelené režimy. Jinými slovy,
Rusko muselo znovuobnovit vazby, které mělo na své bývalé sovětské republiky. Z tohoto
důvodu začalo Rusko (spolu)zakládat organizace, které měly sloužit jako eurasijské alternativy
vůči západním organizacím. Řeč je např. o Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti
(OSKB) či Šanghajské organizaci pro spolupráci (ŠOS) jako o protikladech vůči NATO či
OBSE11 anebo konkrétněji o CIS-EMO, která představuje alternativní organizaci pro
monitoring voleb spadající pod Společenství nezávislých států. Jinými slovy, Vladimir Putin si
uvědomil, že pokud chce, aby Rusko odolalo demokratizačním snahám Západu a dostalo se
zpět do velmocenské hry skrze svou autentickou a suverénní politiku, musí v postsovětském
světě vytvářet organizace, které budou čelit dominantní struktuře Západu a USA, jako tehdejší
jediné supervelmoci.
Jestliže se Putinovo Rusko mělo znovu stát velmocí, musel Putin reagovat podle logiky
autoritářského systému pokaždé, když cítil, že je tento systém ohrožen. Obecně byl narativ typu
„Rusko v ohrožení“ poměrně široce podporován v Putinově prvním a druhém volebním období.
Na události typu beslanského školního masakru či Oranžové revoluce tak Putin odpověděl
centralizací vládního systému a posílením kontroly seshora.12 Valerie Bunce a Sharon Wolchik
říkají, že hybridní režimy typu Putinova Ruska se vyznačují především nestabilitou.13 Pokud
přijmeme tento argument, tak základním motivem těchto režimů bude snaha o udržení stability,
čemuž odpovídá i výše zmíněná snaha o centralismus. Tím nechci říct, že jiné politické systémy
se o stabilitu nesnaží, ale že stabilizace (polo)autoritářského systému předpokládá centralismus.
Základní hypotézou této práce je, že Putinovo Rusko vnímalo barevné revoluce 14 jako
hrozbu jednak pro svou stabilitu, ale také pro svou bezpečnost. Soudím tak proto, že se tyto
revoluce odehrávaly v době, kdy do západních struktur EU a NATO byly přijímány ty státy, ve
kterých v roce 1989 proběhly původní revoluce tohoto typu. Pokud by stejný vývoj čekal i
Gruzii nebo Ukrajinu, pro Rusko by to znamenalo, že by téměř celá jeho západní hranice
sousedila s členskými státy Severoatlantické aliance (kromě Finska a Běloruska). Ačkoliv
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revoluce tohoto typu neproběhly pouze v postkomunistickém světě,15 v mé práci vycházím
z příkladů Srbska (Revoluce buldozérů, 2000), Gruzie (Revoluce růží / Růžová revoluce, 2003),
Ukrajiny (Oranžová revoluce, 2004) a Kyrgyzstánu (Tulipánová revoluce, 2005), protože právě
v těchto zemích byly revoluce tohoto typu úspěšné, země sdílejí zkušenost komunismu a
(kromě Srbska) jsou i bývalými sovětskými republikami.
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2. Základní normativní hodnocení
Než začnu psát o tom, jaké taktiky a hodnoty barevné revoluce zastávaly, je důležité vyjasnit
několik předpokladů, na kterých tato práce stojí. Barevné revoluce můžeme zařadit do událostí,
které byly podporovány zmíněnou americkou a evropskou politikou podpory demokracie, která
na přelomu tisíciletí hrála v jejich zahraničních politikách významnou roli. Tato podpora
demokracie však již z povahy věci putuje do zemí, jejichž historický i kulturní vývoj se ubíral
jiným směrem. Navíc předpokládá jistou morální nadřazenost demokratického systému a
zároveň legitimitu, s níž se zpravidla pojí i mezinárodní uznání. To je případ právě většiny zemí
východní Evropy, jižního Kavkazu či západního Balkánu, které mají značnou historickou
zkušenost s autokratickým vládnutím a jsou etnicky, nábožensky či kulturně rozděleny. 16 Je
potřeba si uvědomit, že pakliže hodnotíme události zemí nezápadního světa, ve kterých tato
politika podpory demokracie hrála roli, a jejichž společenství není nebo nebylo tradičně
založeno na liberalismu a hodnotách jako nezávislost médií či svoboda slova, názoru či
shromažďování, je naše východisko vysoce normativní a tato norma by mohla být
problematická pro jiné pozorovatele. To platí i v případě Ruska, kde byla občanská společnost
značně podporována jako jeden ze způsobů, jak dosáhnout demokratizace a její konsolidace.
Faktem je, že Západ (vedený USA) ukázal tento normativní pohled na vývoj v Rusku a jeho
blízkém zahraničí velice otevřeně bez ohledu na to, že historická tradice vládnutí v této oblasti
byla jiná. V Rusku např. začali první zahraniční dárci operovat v době pozdní perestrojky. Mezi
nimi byla McArthur Foundation a nadace financované Georgem Sorosem. Řada mezinárodních
organizací, vládních agentur zahraniční pomoci, soukromých nadací či západních NGOs pak
po rozpadu SSSR otevřely své asistenční programy pro ruské NGOs. 17 V roce 1992 byl poté
v USA schválen „Freedom Support Act“, který umožnil tok miliónů dolarů do postsovětského
prostoru za účelem podpory hodnot liberalismu a demokracie. Dokument např. volá po podpoře
svobodných a nezávislých médií.18 Na konci 90. let americká vláda začala měnit svůj způsob
podpory demokracie od podpory ruských vládních agentur, směrem k neziskovým
organizacím. Se spuštěním Clintonova „Partnership for Freedom“ programu v roce 1997 se
financování demokratických reformních iniciativ zvýšilo. Konkrétně jedna z hlavních
amerických rozvojových agentur, USAID (Agentura USA pro mezinárodní rozvoj), začala
16
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dávat větší důraz na občanskou společnost na lokální úrovni a posilovat tak ruské NGOs jako
cestu k reformě. Ruská finanční krize z roku 1998 a současně probíhající obvinění, že ruští
vládní představitelé zneužili zahraniční pomoc a úvěry, pak jen přispěly k rozhodnutí USAID
přesunout co nejvíce asistence pryč od centrální vlády.19
Role občanské společnosti se pak v postsovětském prostoru ukázala podstatnou právě
během barevných revolucí, především pak pro mobilizaci občanů. Je potřeba zmínit, že Gruzie,
Ukrajina i Kyrgyzstán představují v postsovětském prostoru spíše vzácné případy, kde podobná
revoluce byla možná. Pomocí tlaku na domácí politické elity se zahraniční aktéři snažily hájit
hlas společnosti jako elektorátu a suveréna, jehož vůle není vyslyšena, a umožnit tak občanské
společnosti sehrát její liberální, lockovskou roli protiváhy k hlavním aktérům poloautoritářského státu. Tato volební strategie se však ukázala jako efektivní pouze tehdy, pokud
domácí elity samy chtěly režim otevřít. Beichelt a Merkel říkají, že jinde v postsovětském
prostoru, mimo doménu EU, je toto nepravděpodobné, především z důvodu omezené politické
vůle a schopnosti Západu změnit hybridní charakter politických režimů. Navíc musí soupeřit
s ruskou podporou autoritářských typů vládnutí v regionu. Geografická vzdálenost, zemní plyn
a další přírodní zdroje garantují, že ruská pomoc autokratickým režimům má větší dopad, než
podpora demokracie západních vlád a organizací.20
Na základě logiky měkké moci a „vítězství“ Západu ve studené válce je pochopitelné, že se
demokratizační politiky a tržní reformy v Rusku a postsovětském prostoru obecně objevily.
Pokud však občané nepocítí výsledky těchto politik a reforem na kvalitě svého života, nebudou
je podporovat a bude snadné je v jejich očích zdiskreditovat. To se zdá být i případ Ruska, kde
tyto reformy nebyly schopny zajistit lepší kvalitu života obyvatel a ani jejich bezpečnost
v souvislosti s mafií. Na konci 90. let, konkrétně mezi lety 1997-1998 v Rusku tehdejší režim
schvalovalo 36 % obyvatel a prezidentu důvěřovalo pouze 14 % obyvatel.21 Je tak vidět, že
ruští obyvatelé demokratizační snahy spíše neschvalovali.
Nicméně, v reakci na útok na Světové obchodní centrum z 11. září 2001, byla politika
podpory demokracie dále posílena administrativou George W. Bushe. Zpráva ministerstva
zahraničí USA z roku 2004 o rozvojové asistenci v Eurasii charakterizovala její cíle dále
k podpoře politické a ekonomické transformace ve jménu „dobrého“ vládnutí, posílení
občanské společnosti a nezávislého tisku, právního státu, lidských práv a pokročilých tržních
19
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reforem. Takové americké úsilí na základě této zprávy údajně přispívalo k dlouhodobé
regionální stabilitě a americké národní bezpečnosti.22 Podpora demokracie se tak stala primární
zahraničně-politickou agendou USA, pomocí které přenášely své zájmy do postsovětského
prostoru, ale i jiných částí světa.
A byly to právě barevné revoluce, které, ovlivněny výše zmíněnými politikami, svrhly
zkorumpované polo-autoritářské vlády a nahradily je za více prozápadní. Navíc proběhly
v době, kdy byl důraz Bushovy administrativy na politiky podpory demokracie nejsilnější a
byly tak Washingtonem vyzdvihovány jako významné posuny ve světové demokracii.23
Politický analytik Lincoln A. Mitchell říká, že právě v této době, kdy USA věřily, že pomocí
politik podpory demokracie se země jako Gruzie, Ukrajina či dokonce Irák stanou
demokratickými, považovala Bushova administrativa demokracii, podporovanou skrze
kombinaci vojenské intervence, aktivity neziskových organizací a diplomacie za nástroj,
kterým potencionálně přemění svět.24
V listopadu 2003, když právě probíhala Revoluci růží v Gruzii, promluvil Bush před
National Endowment for Democracy (jednou z klíčových amerických neziskových organizací
pro podporu demokracie), v němž redefinoval účel americké invaze Iráku jako začátek globální
demokratické revoluce a později v květnu 2005 dokonce navštívil Tbilisi, kde vyzdvihoval
Revoluci růží jako příklad vývoje, který by měl dále nastat také ve zbytku Jižního Kavkazu a
Střední Asie25 a Gruzii dokonce označil za „maják demokracie“.26 Alexandr Dugin, jeden z
„protioranžových“ ideologů, představitel ruské krajní pravice a autor učebnice geopolitiky pro
akademii ruského generálního štábu, naopak stejnou událost označil za „začátek amerického
politického džihádu proti Rusku“.27 Ve svém inauguračním projevu z roku 2005 pak Bush
zdůraznil, že „politikou Spojených států je vyhledávat a podporovat růst demokratických hnutí
a institucí v každém státě a kultuře.28 Na základě těchto vyjádření je jasné, že USA si před sebou
stanovily příliš ambiciózní až misionářské cíle, které odvozovaly od ideálních typů (a to
především v oblasti občanské společnosti), které zřídka kdy existují i v USA. Prosazovaly tak
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předem definované plány pro postkomunistickou občanskou společnost a předpokládaly, že
samy nejlépe vědí, co potřebuje, bez zvážení potřeb místních komunit.29
Tento vývoj se dá přičíst k výsledku studené války, jelikož to byly přesně koncepce
liberalismu/demokracie a autokracie, které mezi sebou soupeřily. V důsledku „vítězství“
demokracie se tak mohlo stát, že se Západ cítil morálně pověřen k tomu, aby šířil jeho typ
„dobrého“ vládnutí i dál, v tomto případě do oblastí, které Rusko pokládalo a pokládá za svou
sféru vlivu. Během prvních dvaceti let od jejího konce se z podpory demokracie, jakožto
nástroje při boji proti komunismu, stal samostatný pilíř americké zahraniční politiky.30 Západní
státy si tak v důsledku studené války myslely, že pouze jejich politické systémy jsou legitimní
a že po jejich vzoru by se měly budovat ty „správné“ formy demokracie a kapitalismu i v jiných
částech světa. To se obzvlášť týká občanské společnosti a její role v takových politických
systémech.
Takové přesvědčení západních států tedy vedlo k podpoře západního modelu občanské
společnosti, který zde do té doby nebyl rozšířen (maximálně tak v představách disidentů).
NGOs (spíše profesionalizované organizace), které odpovídaly preferovanému západnímu
modelu, byly poskytnuty granty a zahraniční uznání. Oproti tomu CSOs (civil society
organization), které zahrnovaly např. různé nacionalistické organizace či organizace veteránů a
které nešířily preferovanou liberální praxi, byly dárci ignorovány. Tyto ignorované organizace
pak samy sebe začaly považovat za autentickou, respektive domácí občanskou společnost
v porovnání s NGOs, které financovali či od nuly vytvořili zahraniční dárci.31 Takovému
postupu, kdy do západního modelu občanské společnosti nejsou zahrnovány např. organizace
inklinující k nacionalismu, se budu dále věnovat v sekci 3.3, kde se zabývám rozdílnými
představami, které s sebou přináší koncepty občanské a neobčanské společnosti.
V sekci 1. jsem v politikách podpory demokracie shledal paralelu s tím, jak Sověti po 2. sv.
válce vyváželi revoluci do jimi osvobozeného území. Ve vývozu barevné revoluce jako
strategie pro demokratizaci se však skrývá i reálné nebezpečí, že na demokracii začne být
nahlíženo spíše jako na nástroj zahraniční politiky než na přirozený vývoj. Anebo, že na
lidskoprávní organizace nebude nahlíženo jako na nezávislé monitorovací organizace, kvůli
jejich vazbě na specifická politická hnutí.32 Kritici podpory demokracie poté tvrdí, že to, co se
29
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zdá být lidovou revolucí, je převlečený státní převrat a že např. nelegitimní používání
moderních technologií a médií je označováno za „hlas lidu“ za účelem naklonění veřejného
mínění k politické změně.
Neziskové organizace představují politické aktéry v tom smyslu, že se pohybují ve
veřejném prostoru. Kvůli jejich vazbám na mocné sponzory byly ale v tomto kontextu
označovány za špióny cizích vlád, pracující spíše ve svých sítích a skrze média, než že by byly
zakotveny v občanské společnosti a konaly tak v souladu s názorem občanů.33 Těmto sítím a
nezakotvenosti NGOs pobírajících zahraniční financování v širší občanské společnosti se dále
věnuji v sekci 3.4. V tomto smyslu byly tedy NGOs osočovány z toho, že suplují politiku a
politické aktéry ve smyslu politických stran.
Jak uvidíme, argumentace tohoto typu byla do značné míry přebírána těmi, které se barevné
revoluce snažily svrhnout, ale také především Ruskem při jeho obraně před tím, aby podobná
revoluce proběhla také na jeho území. Ačkoliv je důležité být k politikám podpory demokracie
kritický, východiskem této práce je přesvědčení, že svobodné a férové volby, odehrávající se
v pluralitním prostředí, musí zakládat vládní legitimitu. Organizace zkoumající veřejné mínění
a organizace pro monitoring voleb považuji za zdravou součást demokracie, a to i v případě,
když jsou financovány ze zahraničí. Zvláště pak v kontextu, kdy se v postkomunistických
zemích vedl boj o základní instituce demokratického zřízení. Zároveň vycházím z přesvědčení,
že geopolitické rozložení světových sil (na základě něhož byly demokratizační snahy západních
organizací kritizovány) by nemělo sloužit jako záminka pro to, aby byla lidu upírána role
společenského suveréna, od kterého se odvíjí rozložení politické moci a aby tak docházelo
k falšování voleb a zpochybňování hodnot jako jsou lidská práva, právní stát, nezávislost médií
či právo na svobodné shromažďování.
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3. Co je občanská společnost a jaké může mít podoby?
S koncem studené války se Západ uchýlil ke globální podpoře demokracie, jejíž nedílnou
součástí byla právě podpora občanské společnosti. Poté, co byla modernizační teorie
(dominantní vývojová ideologie 50.-70. let) vystřídána v 80. letech podporou demokracie, se
představa občanské společnosti stala koncepčním ekvivalentem buržoazie či střední třídy, tedy
poměrně vágně definovaným kolektivním společenským aktérem.34 Občanská společnost
v moderním státě s kapitalistickou ekonomikou má vytvářet společenské vztahy s tím, že tyto
vztahy nebudou charakterizovány jako politické či směnné, nýbrž jako občanské. 35 Mluví se o
ní buď jako o normativním konceptu, tedy jako o žádoucím projektu zahrnujícím určité
představy o moderní společnosti36 anebo je používána jako empirický koncept nejčastěji
definovaný jako soubor organizací, který operuje na úrovni mezi sférami státu, rodiny a
ekonomiky (trh a firmy). Má tak údajně být z finančního hlediska nezávislá na státu s tím, že
organizace občanské společnosti (CSOs) se nesnaží vykonávat politickou moc státu, ale spíše
ovlivňovat jeho charakter a tvorbu či implementaci jeho politik. Zároveň se ze sféry občanské
společnosti obvykle vylučují aktivity individuálního charakteru či aktivity spojené s rodinou,
zpravidla kvůli jejich soukromým motivům či nízké úrovni kolektivního zapojení. Firmy se
poté do občanské společnosti nezahrnují kvůli jejich orientaci na tvorbu zisku.37 Občanská
společnost jako taková může být navázána na stát, ale obvykle se ho nesnaží vyloženě
obsazovat. Boj o kontrolu veřejné moci a státního aparátu je doménou politické společnosti,
tedy např. politických stran. V tomto spočívá odlišnost státu a politické společnosti od
společnosti občanské.38
K tomu, aby se ze společnosti stala občanská společnost, je potřeba dalšího mechanismu,
než je právní stát či existence trhu. V občanské společnosti jde především o společenské vztahy,
které lidi spojují. Tento chybějící prvek nazýval Habermas „racionálním diskursem“, kdežto
filosof Jon Elster používá pojem „forum“, který ustanovuje diskuzi jako civilizační
mechanismus, který předem předpokládá místo, kde funguje síla argumentu. Je to místo, kde
se vytváří kolektivní vůle, která podrobuje stát a ekonomiku občanským standardům, a to
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především pak v situaci, kdy stát začíná inklinovat k autoritářství nebo když ekonomika začíná
vytvářet nerovnost či třídní konflikt.39 Je to koncepce, která v sobě má zahrnovat radikálnější
formu demokratické politické praxe, určitou alternativní formu politiky, která sahá za hranice
liberálně demokratických institucí. Taková praxe má za cíl rozvíjet občanské iniciativy a
autonomní hnutí, čímž vyrovnává byrokratické a konzumní tendence, které jsou současným
liberálním společenstvím založeným na trhu vlastní.40 Občanské spolky, pluralismus, tedy
koncept občanské společnosti obecně tak obsahoval v myšlenkách některých politických
teoretiků jako R. Putnam, B. Barber či A. Etzioni také představu opravného prostředku vůči
nedostatkům liberálně demokratických institucí41 či společnosti, ve které dominuje
individualismus.42
Koncept občanské společnosti je problematický proto, že v různých historických etapách si
pod ním různí lidé představovali různé věci. Problém, který je pro tuto práci příznačný spočívá
v tom, že pokud přemýšlíme o občanské společnosti z hodnotově nezaujatého hlediska, může
pak zahrnovat ledacos. I ten nejvíce hodnotově nezaujatý popis občanské společnosti bude
nakonec záviset na tom, jak daný jedinec rozumí jejímu morálnímu užití a bude tak vždy čelit
otázce, které skupiny občanů by měly být zahrnuty a zkoumány pod pojmem občanská
společnost a které by naopak měly být zahrnuty do jiných analytických kategorií, jako je
ekonomika, stát či dokonce neobčanská společnost.43 Jinými slovy jde o to, proč při zkoumání
občanské společnosti zahrnujeme do našeho měření např. členství v humanitárních
organizacích, ale už nezahrnujeme např. členství v milicích či v různých skupinách vybízejících
k rasismu.44 Tento rozpor vysvětlím později v sekci 3.3. Mým cílem v této kapitole bude ukázat,
že koncept občanské společnosti není hodnotově nezaujatý a že předem předpokládá jistý
soubor hodnot a ctností.
Z hlediska této práce mě zajímá, v jakém ohledu byl koncept občanské společnosti
shledáván důležitým pro demokratizaci, na základě čeho se tato role jevila podstatnou a
konečně, jak byla použita pro to, aby demokratizaci naopak zabránila a sloužila tak jako
(ideologický) nástroj politickému režimu. To znamená, že role občanské společnosti bude v této
práci sledována především v souvislosti s jejím vztahem ke státu (zda stojí mimo něj či by
naopak měla být jeho součástí) a k hodnotám (zda se jedná o skupiny, které jsou pro39
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demokratické či nikoliv). CSOs se snaží ovlivňovat stát, a to jak na centrální, tak lokální úrovni.
Stát je ale zároveň také hlavní poskytovatel pravidel, které tyto organizace chrání anebo je
naopak trestají. Z toho vyplývá, že určitá forma vztahu mezi státem a občanskou společností je
nevyhnutelná. Spojitost CSOs se státem také existuje v různých formách, ať už je to jejich účast
na formulaci zákonů (např. odbory či organizace na ochranu životního prostředí), pomoc
s implementací zákonů či dokonce účast ve stranické nebo volební politice (např. různá hnutí
proti EU). V moderních sociálních státech může ale spojení státu a některých zájmových skupin
učinit odlišení státu a občanské společnosti bezvýznamným, a to zejména tehdy, když zvážíme
často poměrně značnou míru, do jaké jsou některé neziskové organizace závislé na státním
financování.45 Takové překrývání se objevuje v korporativistickém chápání vztahu mezi státem
a občanskou společností, kdy stát pomáhá financovat NGOs, které v tomto ohledu představují
zájmové skupiny, reprezentující dílčí občanské zájmy.
Dalším příkladem, kdy se společenské vrstvy vymezené v definicích občanské společnosti
překrývají, je vztah mezi občanskou společností a politickými stranami. Historicky byly
politické strany pokládány za součást občanské společnosti, kdežto v současnosti jsou politické
strany pokládány spíše za součást státu s tím, že jejich vazby na občanskou společnost jsou
považovány za silně narušené. Toto nejasné překrývání vyšlo najevo především během tranzic,
kdy se některé organizace rozhodly fungovat jak jako CSO, tak jako politická strana. To je
případ např. polské Samoobrony, která funguje jako radikální odborová organizace zemědělců,
ale i jako politická strana.46
V praxi tedy můžeme vidět, že vymezení jednotlivých oblastí, mezi nimiž mají organizace
občanské společnosti působit není tak striktní a může se překrývat. To platí dvojnásob i v mém
tématu, jelikož to byly přesně vazby na (cizí!) stát, které mnoho takových organizací
zdiskreditovalo v očích postsovětských politiků a vedly je k prohlášením, že činnost těchto
organizací zpochybňuje suverenitu zemí, kterým vládnou. Podobné skutečnosti pak vedly ruské
politické technology a ideology k tomu, aby vyhlásili koncept „suverénní demokracie“, jejíž
součástí byly i různé zákony, omezující činnost právě takových organizací. V kontextu mé
práce je důležité si uvědomit, že Západ se ve svých politikách podpory globální demokracie
silně inspiroval a do jisté míry možná až nechal unést rolí občanské společnosti při
demokratizaci zemí bývalého východního bloku, kde byla formulována především jako
protiklad ke stranickým (státním) strukturám. V tomto kontextu šlo tedy o občanskou
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společnost disidentů, která se opírala o jisté normativní teorie (např. paralelní polis), které je
nutné chápat v kontextu opozice nedemokratickému režimu.47
Nejprve je třeba zmínit, že dodnes neexistuje žádná jednotná teorie občanské společnosti,
nýbrž spíše mezi sebou soupeřící přístupy, které popisují občanskou společnost z různých
perspektiv. V myšlenkách Thomase Hobbese ze 17. století byla občanská společnost chápána
jako sféra, která leží mimo stát, a tedy jako jakási nepolitická součást společnosti.48 Nicméně
Hobbes chápal spolky a různé asociace jako prvky inherentně nebezpečné pro svobodu.
Koncepce občanské společnosti nebyla v jeho pojetí koncipována jako strukturální protiklad
vůči státu, ale spíše jako morální antonymum krutosti, fanatismu a netolerance, které se šířily
v náboženských skupinách. Podle Richarda Boyda, s jehož interpretací v této práci pracuji, se
Hobbes obával určitého kolektivního chování, které při sdružování ovlivňuje jinak racionální a
slušné jedince. Ovlivněni ostatními se tito jedinci stávají neobčanskými, krutými a mohli by tak
svrhnout suverénní moc, na které v jeho myšlenkách stojí svoboda.49
V souvislosti s dalšími společenskými a politickými aspekty byl koncept občanské
společnosti formován až během osvícenství, kdy filosofové odmítli absolutistický pohled na
suveréna odděleného od společnosti a znovu zahrnuli občanskou společnost do politického
procesu. Z tohoto důvodu tak byla občanská společnost spojována s rozvíjejícím se
parlamentarismem a rostoucí politickou participací buržoazie a střední třídy obecně.50 Thomas
Paine, filosof z 18. století, charakterizoval občanskou společnost jako „přirozenou a
potencionálně samo regulující se formu sdružení stojící v protipólu se státem“ a přiznal jí roli
„základní sféry pro naplnění rovných práv všech občanů“. 51 Zde najdeme základní dělení všech
současných konceptů občanské společnosti, které ji chápou (1) buď jako určitou sféru anebo
(2) jako společenského aktéra.
(1) Tyto koncepty mluví o sféře, která je nezávislá jak na státu či trhu, ale také na dalších
společenských sférách jako je např. rodina, o sféře, kde se odehrává kolektivní akce
skrze různé spolky a která je složena z dobrovolnických neziskových organizací.
Nevládní organizace (NGOs) a grassroot iniciativy jsou v tomto ohledu uváděny jako
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hlavní nositelé a projevy demokratizace. V souvislosti s těmito organizacemi se objevila
teze, že čím víc NGOs, tím kvalitnější občanská společnost a tím kvalitnější
demokracie. Takový vztah je však příliš zjednodušený, jelikož empiricko-analytické
přístupy selhávají vysvětlit přínos občanské společnosti k demokratizaci, jelikož
neumožňují systematické potvrzení či vyvrácení tohoto vztahu.52 Jinými slovy fakt, že
někde operuje mnoho NGOs ještě neznamená, že dochází k demokratizaci, protože tyto
organizace nemusí být nutně správně napojeny na občanskou společnost jako takovou,
tedy na v občanstvu zakotvené CSOs a grassroot iniciativy.
(2) Druhá skupina teorií občanské společnosti ji představuje jako aktéra a soustředí se
především na její politické a společenské funkce. Jedná se tak o funkcionalistické
přístupy, které se snaží zkoumat její potencionální přínos ke konkrétním politickým
jevům, zejména pak k demokracii či demokratizaci jako procesu. Tyto přístupy hovoří
o tom, že s koncem 20. století začala být demokracie chápána jako specifický politický
systém či dokonce způsob života, ve kterém vláda, potažmo stát, a občanská společnost
mají tendenci fungovat jako dva nezbytné prvky, oddělené, ale sousedící, rozdílné,
avšak na sobě navzájem závislé. Takový systém je pak shledáván za systém, ve kterém
je výkon moci podřízen veřejné kontrole, kompromisu a dohodě. Takový
funkcionalistický přístup poté koncipuje občanskou společnost buď jako integrační sílu,
která slouží demokratickému systému tím, že zlepšuje jeho demokratické normy, nebo
jako protipól k vládě, potažmo státu, který brání demokratická práva a hodnoty před
státní mocí.53

Rozdělení mezi těmito tradicemi bychom však měli chápat spíše ve smyslu rozdílných
funkcí, které se však vzájemně nevylučují. Ba naopak, vzájemně se doplňují. Čím hustší bude
síť spolků a různých organizací v bodě (1), tím efektivněji pak bude taková občanská společnost
vykonávat roli, kterou ji připisuje bod (2).

3.1 Republikánské pojetí občanské společnosti
Bod (1) představuje republikánské pojetí občanské společnosti, které ji chápe jako
doplňkovou složku státu a politického systému. Jejím úkolem je především poskytovat základní
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funkce a podmínky pro socializaci. V tomto pojetí se vychází z myšlenky, že demokracie není
elitářský koncept, nýbrž že pro správné fungování potřebuje aktivní občany, kteří se vnitřně
ztotožní s demokratickými hodnotami a zvyky. Důraz je tedy kladen na demokratickou
socializaci, participaci a sociální kapitál k zavedení demokratické kultury, ve které je zakotveno
institucionální uspořádání.54
Toto pojetí se odrazilo především v myšlenkách Tocquevilla. Občanské spolky v jeho
koncepcích slouží jako místo, kde se občanům dostává pozitivním návykům a dispozicím
nutným k tomu, aby mohli sami sobě vládnout. Byl si nicméně vědom, že život ve společnosti
má i své stinné stránky, jelikož charakter občanské společnosti závisí na podpoře spolků či
organizací specifického typu. Jen ty spolky, které jsou skutečně občanské, tedy ty, které
podporují pocit komunity, vzájemné úcty či sebevlády si zaslouží uznání.55 Tocqueville chápal
tedy různé spolky jako určité „přípravné instituce pro demokracii“ (schools for democracy).
Demokracii se tak lidé mají „naučit“ či „osvojit“ právě skrze občanskou společnost, v rámci
které se mohou naučit demokratickému vyjednávání, vzájemné důvěře a osvojit si tak základní
demokratické hodnoty. Občanská společnost tak může nahradit např. roli politických stran
v podpoře politické participace, čímž dochází ke zkvalitňování demokratických dovedností
občanů tím, že si více uvědomují svá demokratická práva, ale zároveň i povinnosti.56 Z této
perspektivy jsou tak občané díky občanské společnosti vyzbrojeni jak normativním, tak
participačním potenciálem, který je má učinit imunními vůči autoritářství ze strany státu a
zároveň stanovit vnitřní limity despotickým či násilnickým tendencím společenských či
politických většin.57 Tomu, pomocí jakých hodnot jsou tyto limity stanoveny, se budu věnovat
později.
V rámci těchto myšlenek jsou tedy důrazně odmítnuty představy některých extrémně
elitářských demokratických teorií, že role občanů v demokratickém zřízení je omezena pouze
na možnost zbavení politiků jejich funkce tím, že je napodruhé nepodpoří ve volbách. 58 Skrze
spolupráci s politickými stranami, mládežnickými organizacemi apod. může občanská
společnost také formovat nové politické vůdce tím, že je naučí technickým a společenským
aspektům demokratického vládnutí. A jelikož tato výchovná funkce občanské společnosti
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zvyšuje pozitivní účast občanů na státních aktivitách, říká se, že také může růst státní
odpovědnost, efektivita, schopnost reakce či jeho celková legitimita.59
Tyto myšlenky byly dále rozvinuty Robertem Putnamem v jeho teorii sociálního kapitálu,
ve které je občanská společnost založena na soukromých a veřejných spolcích či organizacích
a dalších formách vstřícných společenských vztahů, které pomáhají vytvářet vzájemnou
důvěru, veřejné mínění či instituce a politické strany.60 Je tedy koncipována jako doména či
místo obsazené typickými příklady vzájemně si pomáhajících spolků, církví, dobrovolnických
organizací, charit a dalších příkladů společenského života.61 Nejde však primárně o to, čím se
organizace zabývá nebo co žádá, nýbrž o její existenci jako takovou. Toto je základ Putnamova
argumentu o sociálním kapitálu, který rozšířil debatu o občanské společnosti také do jiných
kontextů, než je demokratizace. Zájmové dobrovolnické organizace pomáhají vytvářet
mezilidskou důvěru a vzájemnost, které tvoří základy fungování politických institucí. Čím je
síť mezilidských sociálních vztahů hustší, tím je efektivita institucí silnější a demokracie
kvalitnější. Sociální kapitál však není nutně to samé jako občanská společnost. Jedná se o širší
koncept, jelikož odkazuje k normám a hodnotám, kdežto občanská společnost představuje
institucionální a behaviorální fenomén, odkazující k organizovaným aktivitám v rámci veřejné
sféry. Platí ale, že občanská společnost má být tím hlavním zdrojem pro vytváření sociálního
kapitálu.62 Jde tak o formování určitých sítí důvěry. Občanská společnost v tomto pojetí pak
přispívá systému tím, že přímo zprostředkovává konflikt mezi různými zájmovými skupinami
(někdy též označováno za frakce) ve společnosti či politice. Tím, že občanská společnost (nad
rámec politických stran) poskytuje vícero možností pro zprostředkování zájmů, poskytuje tak
také platformu pro přeměnu sociálního kapitálu, který váže v sociální kapitál, který spojuje
(„bonding“ a „bridging“).63
„Bonding social capital“ odkazuje ke společenské oblasti, kde je sociální kapitál
akumulován skrze společensky, kulturně, nábožensky a etnicky homogenní skupiny, subkultury
či asociace. Pro demokratizaci je taková forma spíše neprospěšná. „Bridging social capital“
naopak předpokládá, že spolky a organizace (např. odbory či sportovní kluby) v sobě zahrnují
lidi z různých tříd, náboženství, etnik či kultur a podporují tak kontakt, komunikaci a
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vzájemnou důvěru mezi těmito aktéry. Taková praxe pak pomáhá k překonávání subkulturního
dělení společnosti, a je tak pro demokratizaci prospěšná.64
Zájmovým skupinám jsou poskytnuty možnosti pro vyjednávání jejich rozdílných zájmů,
formovat koalice a nabývat na vlivu skrze různé kanály či média. Takový sociální kapitál a
poskytnutí vícerých sítí minimalizuje klientelismus či závislost na monopolních sítích a dochází
tak k posilování společenských vazeb. Podporou budování sociálního kapitálu občanská
společnost přispívá k vytváření pluralistické společnosti, která zahrnuje liberální občanství a
spolupráci skrze horizontální společenské vazby.65 Problémem Putnamova argumentu je, že
sociální kapitál v jeho pojetí může být vytvářen i širší rodinou či v rámci soukromých
individuálních sfér. Putnam říká, že zcela nepolitické kluby a společenství hrají v tvorbě
sociálního kapitálu stejnou roli jako např. neziskové organizace a že spojovat velikost
neziskového sektoru se společenskou soudržností by byla fundamentální chyba. 66 Skrze
transparentní a deliberativní formulaci zákonů, jejich efektivním vymáháním či efektivním
fungováním politických institucí pak může být sociální kapitál vytvářen také státem. Žádná
z těchto kategorií však, jak jsem klasifikoval výše, normálně nespadá pod definici občanské
společnosti, které Putnam přiřadil výhradní roli v jeho vyváření. Na druhou stranu, jeho široké
pojetí občanské společnosti jako jisté sféry je velice rozsáhlé, čímž by tento problém mohl být
kompenzován.67

3.2 Liberální pojetí občanské společnosti
Představa v bodě (2), tedy občanské společnosti jako protipólů státu přichází s jejím
liberálním pojetím. Zde občanská společnost figuruje jako štít před státní mocí a brání tak
svobodnou občanskou sféru. Tato představa je zakotvena především v myšlení Johna Locka,
který uváděl kontrast mezi státní mocí a občanskými právy a svobodami, které musí být
chráněny právě před státní mocí.68 Takové myšlení odkazuje k nárokování politických a
občanských práv či k horizontální odpovědnosti v rámci demokratického režimu.69 Vládní
rozhodnutí, která ignorují právní stát a jiné demokratické standardy tato občanská společnost
podrobuje veřejné kritice, čímž kontroluje a limituje státní moc. Pro to, aby tato veřejná kritika
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ale měla nějaký dopad na veřejnou debatu, je nutný jeden důležitý předpoklad, a sice, že
občanská společnost potřebuje vnímavé publikum (uvnitř či vně státu), které je citlivé na
signály či zprávy, které z řad občanské společnosti zaznívají.70 Na základě tohoto předpokladu
pak můžeme jeden z hlavních principů občanské společnosti charakterizovat jako vůli občanů
přebírat zodpovědnost za sebe samotné.71
Její další úlohou je obrana občanských práv pomocí právní asistence, zvyšování veřejného
povědomí o věcech veřejných či poukazování na zneužití moci státem. Důležitou funkcí je
v tomto ohledu také monitorování voleb a bojování proti jejich falzifikaci či zneužití. Všechny
tyto funkce pak z dlouhodobého hlediska vedou k rozsáhlému šíření informací, které poskytují
občanům alternativní zprávy o státních aktivitách a pomáhají tak bránit jejich zájmy a hodnoty.
Investigativní činností ve spolupráci s nezávislými médii mohou tak CSOs veřejnosti
poskytnout podklad, na základě kterého může pak zpochybnit politiky státu a bránit tak své
zájmy.72 Taková občanská společnost může být chráněna státem, avšak v žádném případě nesmí
spadat pod jeho autoritu. Jednou z jejích hlavních funkcí je tak podporovat negativní svobodu,
tedy např. svobodu občanů od státního zasahování.73 Význam občanské společnosti pro
demokratizaci závisí však také na ochotě státu udělit jí alespoň nějakou autonomii. Lockovská
funkce občanské společnosti je tak úzce spojena s ochotou státních činitelů zdržet se od
arbitrárních akcí proti ní a jejím organizacím či spolkům.74 Toto liberální pojetí se stalo
dominantním tedy právě ke konci 20. století, kdy opoziční skupiny a disidenti bojovali za
občanská práva v nesvobodných komunistických režimech. Jak později ukáži, přesně ona
„monitorovací“ funkce se ukázala klíčovou při vedení barevných revolucí, jelikož umožnila
delegitimovat stávající administrativu pomocí odhalení volebního podvodu a mobilizovat tak
širokou veřejnost.

3.3 Existuje „neobčanská“ společnost?
3.3.1 Teoretické vymezení
Jak jsem již zmínil, přemýšlení o občanské společnosti s sebou nese jistá normativní
východiska a představu o jejím morálním užití. S těmito klasifikacemi se do popředí dostává
nějaký soubor ctností, který je shledáván žádoucím. Nicméně pokud v současnosti
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nepovažujeme nějaké skupiny součástí občanské společnosti (tedy považujeme je za společnost
neobčanskou) např. pro jejich násilný či nenávistný charakter, neznamená to, že bychom je
účelově vylučovali, ale spíše jde o historický vývoj, v rámci něhož se představa občanskosti
vyvíjela v 17. a 18. století. Podle Davida Huma byla civilita75 (civility) příležitostí aplikovat
přirozené ctnosti jako je štědrost, lidskost, přátelství a dobrosrdečnost směrem k druhým bez
ohledu na jejich sociální postavení. Avšak tato představa civility, tedy slušnosti a dobrých
mravů obecně, je některými mysliteli kritizována za to, že slouží jako nástroj pro exklusi a
hierarchizaci. Podle amerického profesora Jamese Schmidta např. ona civilita představuje
nehoráznou vůli k tomu, aby byly ignorovány hluboce zakořeněné morální neshody v zájmu
toho, aby se zachovalo dekorum.76 Při debatách o tom, že tyto výše zmíněné ctnosti mohou být
využity k vytvoření kategorie „odlišnosti“ (otherness) či k exklusi, by nám tedy neměl unikat
kontext, ve kterém byla civilita jako taková formulována v 17. a 18. století, tedy jako způsob
pro překonání právě různých rozdílů a exklusí. V tomto kontextu civilita neznamenala pouze
vzájemný respekt mezi osobami, ale byla potencionálně namířena i směrem k osobám jiné
národnosti či náboženství.77 To nicméně nevylučuje fakt, že samotný pojem občanské
společnosti je exkluzivní v tom smyslu, že do svých struktur nebude započítávat takové jedince,
jejichž činy civilitě odporují anebo jí nejsou schopni z důvodu absence onoho souboru ctností,
který civilita předpokládá.
Takové myšlenky vycházely z vývoje, kdy náboženství ustupovalo z role společenského
pojítka (religió) do role soukromého vyznání (confessió). Náboženství obecně nutilo lidi
prezentovat sebe samotné na veřejnosti, čímž se vytvářela určitá veřejná sféra. Když se však
náboženství začalo přesouvat do soukromé sféry jedincova vyznání, sekulární veřejná sféra na
sebe vzala jeho roli a nutila tak lidskou povahu vytvářet společenské vztahy, které, pokud jsou
zahrnuty do veřejné debaty, vytvářejí společenskou sílu směrem k oné zdvořilosti či vzájemné
úctě. Tato veřejná sféra je poté místo založené na civilizační síle společenských komunikačních
vztahů. Komunikace zakládá tuto sféru, která vytváří odstup od světa mocenských zájmů.78
Toto pojetí zdvořilosti/úcty ve smyslu civility je pak dokonce označováno za fundamentálně
liberálně demokratickou představu v tom smyslu, že primární lidskou starostí není uchovávat
naši možnost soudit druhé či jim (ne)udělovat uznání, nýbrž zdržovat se od podobných soudů
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druhých lidí a pamatovat na ty aspekty, ve kterých jsme si rovni. Civilita tak předpokládá
morální rovnost,79 kterou různá militantní či nenávist šířící hnutí zpochybňují a patrně proto je
(v rámci liberálně demokratického systému) řadíme do neobčanské společnosti (uncivil
society). Z tohoto pohledu představují vlastnosti jako snobství, povýšenost či hrubost více než
jen špatné chování, ale reflektují jedincovy morální domněnky o nadřazenosti jednoho nad
druhým a zároveň jeho odpor k uznání širší lidské vzájemnosti,80 která se pro budování
občanské společnosti zdá zásadní. Na podobných základech stavěl představu občanské
společnosti i již zmíněný Locke, který zdůrazňoval morální a společenské aspekty zdvořilosti
ve smyslu slušnosti či soucitu v kontrastu se světem, kde někteří perzekuují, mučí či zabíjejí
druhé pod záminkou náboženství. Na základě těchto představ se pak vyslovil, že hodnoty jako
pokora či dobrosrdečnost obecně by měly být uplatňovány vůči všem lidem, a to i
nekřesťanům.81
Lockova vize liberální občanské společnosti je tedy nápadná právě proto, že si ji
nepředstavoval pouze jako nějakou strukturální složku společnosti, nýbrž jako morální
antonymum vůči persekuci, netoleranci či krutosti, tedy vlastnostem, které přináleží
přirozenému stavu a politickým komunitám obecně.82 Lockova odpověď na pluralismus tak
nikdy nemůže být plně odloučena od myšlenek jeho předchůdce, Hobbese. I ty nejtolerantnější
liberálně demokratické režimy nemohou být lhostejné vůči spolkům a vzorům chování, které
zpochybňují principy, na kterých byly tyto režimy založeny, nebo zákony nutné pro udržení
občanského pořádku.83 To, co zabraňuje občanské společnosti stávat se neobčanskou, je dle
Klause Edera její schopnost znovuotevírat debatu a potýkat se tak s disentem a protichůdnými
zájmy. Tato kapacita je založena na konkrétní strukturální vlastnosti již zmíněného „fóra“, totiž
na vztazích, které jsou v procesu neustálého sebe utváření.84

3.3.2 Komunismus, post-komunismus a (ne)občanská společnost
Charakteristika neobčanské společnosti se odvíjí od toho, jaké normativní hledisko
zaujmeme, a zpravidla také od toho, v jakém politickém systému se v dané chvíli nacházíme.
Občanská společnost se stala etablovanou politickou teorií patrně kvůli tomu, jakou roli sehrála
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při opozičním boji proti totalitarismu ve východní Evropě a jakého uznání se jí následně dostalo
pomocí sítě mezinárodních lidskoprávních organizací.85
Jak jsem již zmínil, pokud se na občanskou společnost díváme v kontextu zemí bývalého
východního bloku, vycházíme z představy, že předrevoluční občanskou společnost tvořily
relativně malé (snad kromě polské Solidarity) opoziční skupiny disidentů, vážící na sebe
nelegální spolky a samizdatovou činnost. Tyto malé asociace a spolky byly pak označovány za
občanskou společnost, zatímco statisícová sféra stranických a často i státních představitelů,
policejních či armádních složek, na které se vázaly různé mládežnické organizace, komunikační
sítě či zájmové kluby, tedy právě to, co normálně označujeme za občanskou společnost, Kotkin
označuje za společnost neobčanskou.86 Tato disidentská koncepce občanské společnosti
zanechala v těchto zemích značný kulturní odkaz, zejména pak u postkomunistických elit a
mezinárodních pozorovatelů. Nebezpečné na této koncepci je, že při směřování k demokracii
mohla vytvořit falešnou představu, že demokracie zahrnuje absenci odlišnosti či rozdílnosti
názoru, spíše než to, že je jí vlastní.87 Elity zemí bývalého východního bloku ani nemohly být
označeny za občanskou společnost, jelikož se na ně nevztahovaly základní předpoklady
společnosti občanské. Mezi tyto předpoklady patří, že se pohybuje v prostředí právního státu,
které ji ustavuje, chrání, ale i kontroluje.88 Na druhou stranu na sebe vázaly právě různé spolky,
zájmové a dobrovolnické organizace či odbory, tedy to, co si normálně pod pojmem občanská
společnost představíme. V tomto termín neobčanské společnosti poukazuje na tyto nechvalně
známé společenské organizace, které doplňovaly neliberální stát bez soukromého vlastnictví.
Odhaduje se, že k této neobčanské společnosti v každé zemi bývalého východního bloku patřilo
5-7 % celkové populace. Jinými slovy, byl to právě establishment, který představoval skutečně
organizovanou společnost s rozmanitými nástroji.89
Výše zmíněné zřejmě souvisí s tím, že pojetí občanské společnosti je také často spojeno
s principem vzdělanosti, který poté vede k již zmíněné zdvořilosti či uctivosti. Taková
společnost byla však marxismem odsuzována jako buržoazní, a tak se komunistické režimy
snažily právě o vytvoření své vlastní, kterou by mohly mít pod kontrolou. Po rozpadu
Sovětského svazu a východního bloku se představa občanské společnosti ale vrátila
s pozitivními konotacemi v podobě normativního modelu, který by měla (nejen) východní
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Evropa následovat.90 I z těchto důvodů se patrně většina autorů píšících o CSOs v komunistické
Evropě soustředila právě na původní protirežimní opozici. Poté, co mnoho z jejích členů po
změně režimu vstoupilo do státu, vědci začali mluvit o tom, že občanská společnost je v těchto
zemích na ústupu.91 To, co mnohým disidentům např. v Sovětském svazu bránilo zapojit se do
postsovětské občanské společnosti, byl fakt, že jakmile došlo ke změně režimu, bylo zde již
málo společných cílů, které by je mohly spojit dohromady. A ještě méně zde bylo toho, co by
spojovalo jejich obavy s obavami běžných ruských občanů. Jinými slovy, chybělo jim společné
zaměření, které by jim umožnilo vybudovat smysluplné organizace postsovětské občanské
společnosti.92
Změna režimu chápání (ne)občanské společnosti problematizuje i z dalšího hlediska.
Někteří aktéři protirežimní občanské společnosti se změnou režimu náhle ocitli ve společnosti
neobčanské, byť šlo pořád o ty samé představitele, potažmo organizace. Typicky jde např. o
organizace, které určitým způsobem operují s nacionalismem, který je v demokratickém
společenství pokládán spíše za nezdravý prvek, zatímco v rámci komunistického zřízení mohl
být z hlediska režimu i opozice spojován se spíše pozitivními konotacemi. To vše, aniž by
organizace změnila své cíle, personál či celkový charakter. To byl příklad Slovenska, kde po
pádu komunismu vzniklo široké catch-all hnutí, které Darina Malová označuje za slovenské
národní hnutí. Tato nejasná klasifikace neobčanské společnosti tedy nemusí nutně říkat něco o
změně dané organizace, nýbrž spíše o změně chápání a pohledu na svou protistranu.93
Říci však, že v režimech sovětského typu nebyla vůbec žádná občanská společnost (jiná než
disidentská) by bylo příliš zjednodušující. Musíme se však oprostit od představ, které nám ve
vztahu k občanské společnosti poskytuje paradigma demokratizace a nahlédnout na ni spíše
skrze paradigma sociálního kapitálu, tedy v souladu s Putnamovými představami. V Sovětském
svazu byla občanská společnost slabá a chyběla ji patřičná autonomie, avšak Sundstorm
poukazuje na to, že např. dobrovolnictví má v Rusku silné kořeny. Dobrovolnické organizace
však byly značně centralizované a vedené buď vládou či církví. Zatímco občané východní
Evropy se těšili větším svobodám oproti sovětským občanům, i v Sovětském svazu existovaly
občanské organizace mimo politickou sféru. Tyto organizace skutečně poskytovaly zájmový
prostor, do nějž lidé mohli vstoupit na základě vlastního přesvědčení. Příkladem těchto, byť

90

EDER, Klaus, ibid, str. 567
KOPECKÝ, Petr, str. 1-18, ibid, str. 1
92
SUNDSTORM, Lisa, ibid, str. 29
93
KOPECKÝ, MUDDE, ibid, str. 52, 156
91

33

neautonomních, tak ale na zájmu založených organizací jsou např. sportovní kluby, hobby
kluby či organizace žen.94
Vysvětlil jsem již, s jakými představami byla občanská společnost spojována v myšlenkách
různých politických teoretiků a jaké hodnoty k ní přiřazovali. Taktéž jsem nastínil, s jakými
klasifikacemi občanské společnosti se setkáváme při debatách o komunistických neliberálních
režimech. Myslím si, že klasifikace komunistického establishmentu jako neobčanské
společnosti zůstává do značné míry pouze akademickým termínem, jelikož podle mého názoru
lidé v těchto režimech takto o občanské společnosti nepřemýšleli. Šlo spíše o sféru „my“ a „oni“
s tím, že si lidé byli vědomi, že ti u moci tvoří jistou zcela odlišnou sféru společnosti, než jsou
oni. Nemyslím si však, že by sami občané klasifikovali toto rozdělení v souvislosti s občanskou
společností. Nyní se obracím k tomu, jak je neobčanská společnost chápána v liberálně
demokratických režimech, jejichž model občanské společnosti byl právě podporován
politikami propagace demokracie v barevných revolucích a měl se stát pro postkomunistické
země směrodatným.
Zmínil jsem, že Locke či Hume připisovali občanské společnosti ctnosti jako tolerance,
morální rovnost či zdvořilost, a proto si s sebou koncept občanské společnosti již od počátku
nese jisté hodnotové předpoklady, jinými slovy, předpokládá onu civilitu. Důležitou otázkou se
tedy v tomto ohledu jeví, jakým způsobem bychom se měli obracet směrem k organizacím antiliberálního či anti-demokratického charakteru jako je např. Ku Klux Klan či další hnutí založená
na etnické nenávisti. Zpravidla se tato hnutí řadí právě pod neobčanskou společnost. Avšak
nejsou jediná. V roce 1998 generální tajemník OSN Kofi Annan použil termín neobčanské
společnosti, aby odkázal na teroristy, zločince, drogové dealery, obchodníky s lidmi95 a další,
jejichž chování neodpovídá ctnostem zahrnutých u oné civility.
S klasifikací organizací neobčanské společnosti nám může pomoci definice občanské
společnosti od Larryho Diamonda, který říká, že občanská společnost zahrnuje směřování
k pluralismu a rozmanitosti. Fundamentalistické náboženské skupiny či etničtí šovinisté se
naopak snaží monopolizovat jistý funkční či politický prostor ve společnosti s tvrzením, že
právě oni reprezentují tu jedinou legitimní cestu. Takový postup podle něj odporuje
pluralistické a na trh zaměřené podstatě občanské společnosti. Další charakteristikou občanské
společnosti je dle Diamonda jistá „částečnost“, tedy představa, že žádná skupina občanské
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společnosti se nesnaží reprezentovat všechny zájmy daného jedince či komunity.96 Také kvůli
těmto charakteristikám řadíme podobná hnutí pod neobčanskou společnosti.
Nicméně na obecné definici neobčanské společnosti shoda nepanuje. Především pak na
kritériích, podle kterých by se mělo rozlišovat mezi organizacemi občanské a neobčanské
společnosti. Payne a Keane si v tomto ohledu pomáhají tím, zda daná organizace používá nebo
nabádá k násilí. Padahzur a Weinberg zase naopak v této klasifikaci berou jako východisko
deklarované ideály dané organizace. V takovém případě je neobčanská společnost
klasifikována oním nesčetným množstvím organizací s nedemokratickými či extrémně
pravicovými ideály. Existují však i autoři, kteří jako kritérium určili typ vnitřní organizace
daného spolku. Gelb říká, že pokud je organizována demokraticky, patří do občanské
společnosti a naopak.97
Klasifikace na základě vnitřního uspořádání však samo o sobě patrně pro vymezení
(ne)občanské společnosti nestačí, jelikož to, o co jde především je vztah k oné civilitě, tedy
k předpokládaným lidským hodnotám, které občanská společnost od svých členů očekává.
Jinými slovy to, že nějaký spolek má vnitřní demokratické mechanismy, neznamená, že
automaticky spadá pod občanskou společnost, protože na venek může zastávat např. rasistické
postoje. Laurence Whitehead používá k definici neobčanské společnosti dvě kritéria. Jedním
z nich je nedostatek závazku k činnosti v rámci právních omezení či předem stanovených
pravidel, tedy něco podobného jako kritérium o použití násilí. Druhým z nich je nedostatek oné
civility, tedy jisté negativní rysy či vlastnosti mezilidského chování, které souvisí spíše s ideály
dané organizace. Často se tedy do občanské společnosti zahrnují jen takové organizace, které
podporují a přejímají liberálně demokratické hodnoty.98
Vzhledem k tomu, že jsem civilitu jako jeden ze základních rysů občanské společnosti
historicky vymezil v souvislosti s liberálními hodnotami, by se nám toto nemělo zdát zas až
tolik překvapivé. I liberalismus, stejně jako většina politických požadavků, v sobě zahrnuje
jistou představu právoplatnosti a přesvědčení, že do politického systému přináší při nejmenším
ten nejlepší směr, jakým by se měl ubírat. To nicméně nepopírá fakt, že i občanské společnosti
v liberální demokracii je vlastní určitá forma exkluze. Slušnost a další hodnoty spojené
s civilitou jsou v demokratickém zřízení žádoucí. Stejně tak žádoucí je ale podle Kopeckého i
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konflikt zájmů, tedy možnost všech skupin participovat v systému, včetně těch, které s ním
nesouhlasí.99
Mnoho zastánců občanské společnosti je toho názoru, že dobrovolnické organizace a spolky
jsou pro občanskou společnost důležité kvůli normám, které přenášejí na své členy. Měly by
tedy do občanské společnosti být zahrnuty organizace s liberálně demokratickými cíli, které se
však těmito hodnotami neřídí v rámci své vnitřní organizace, a naopak? Takový příklad
najdeme např. u katolické církve, jejíž organizace jsou často založeny na asymetrických
hierarchických vztazích se silnou převahou vedení. Argument, že určitá skupina může být
zahrnuta v občanské společnosti pouze tehdy, pokud dodržuje právní či předem stanovená
pravidla, je pak platný pouze v demokratickém kontextu. V nedemokratickém režimu je
občanská společnost většinou spjata s neposlušností či s nepodrobením se zavedeným
pravidlům tak, jako tomu bylo např. v teoretické koncepci paralelní polis, podporovanou
disidenty střední a východní Evropy.100
Často také není v teoriích občanské společnosti zahrnuta tzv. politika protestu, a to patrně
z toho důvodu, že protestní akce jsou často násilné, což, jak jsem výše zmínil, je spíše doména
společnosti neobčanské. Nicméně, objevují se pojmy jako „globální“ či „mezinárodní“
občanská společnost, za kterou byly označovány sítě nadnárodních aktivistů, kteří se
shromažďovali v době schůzí Světové obchodní organizace či Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky a dávali tak najevo svůj nesouhlas, jak pomocí mírových prostředků jako je
organizace diskuzních fór a peticí či nenásilných demonstrací, ale také pomocí násilných akcí
jako např. rozsáhlé pouliční nepokoje či ničení majetku. Další důvod, proč politika protestu
často není zahrnuta do studia občanské společnosti, je fakt, že podobné protestní akce jsou
z definice epizodické a studia občanské společnosti se soustředí spíše na etablované a
dlouhodobé organizace.101 Kopecký nás nabádá k tomu, abychom se při studiu občanské
společnosti soustředili především na celkový charakter spolkového života v dané zemi, a
především pak na to, v rámci jaké politické komunity občanská společnost figuruje. Politický
kontext, ať už je to povaha státu, převažující organizační tradice či síla a dosah politických
stran, to vše značně ovlivňuje fungování občanské společnosti a představují tak klíčové faktory
pro její porozumění.102 To se ukazuje příznačné i v případě této práce, jelikož hnutí Naši
vzniklo za podmínek, kdy Putin začal ruský politický systém více centralizovat a snažil se spojit
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zájmy mládeže a občanské společnosti obecně se zájmy státu v souvislosti s konceptem
suverénní demokracie, kterému se věnuji v 5. kapitole.
Anastassia Kudlenko, výzkumnice z Canterbury Christ Church University, zmiňuje, že
občanská společnost je především neutrální koncept, jehož vnímání závisí na postojích a
aktivitách jejích aktérů, které mohou představovat různé skupiny s odlišnými či vzájemně
odporujícími si pohledy na demokratické či liberální hodnoty. Kvalita občanské společnosti je
tak prý mnohem důležitější než její kvantita.103 Kvalita je bezesporu důležitější než kvantita,
avšak na základě informací v této práci již víme, že občanská společnost neutrální koncept
nepředstavuje. Její původní teoretici jako David Hume či John Locke ji naopak spojovali
s velice konkrétními ctnostmi, které mají vést k oné civilitě, tedy k vzájemné toleranci,
zdvořilosti a úctě. Pokud bychom se tedy chtěli oprostit od rozdělování mezi občanskou a
neobčanskou společností a chápat tak občanskou společnost jako neutrální koncept, museli
bychom však také zapomenout na původní představy, které o ní měli oni dva výše zmínění
teoretici.
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4. Co jsou to „barevné revoluce“?
Barevné revoluce představují fenomén, který se v řadě postkomunistických zemích objevil
nedlouho po pádu komunismu a tranzici k tržní ekonomice a demokracii. To, co stojí v zárodku
oné revoluce je však přesvědčení protestujících, že tato tranzice buď neproběhla vůbec nebo že
proběhla nedokonale či neúplně. Jedná se především o formu veřejného politického protestu,
který si zpravidla kladl za cíl nahradit autoritářského, neliberálního představitele za liberálního
a více či méně prozápadního. Někdy bývají označovány také za tzv. „volební revoluce“
(electoral revolutions), jelikož se odehrály po tom, co v zemi proběhly zmanipulované volby.
V tomto ohledu se jeví důležité zavedení mezinárodní normy v podobě mezinárodního
pozorování voleb.104
Skrytá manipulace voleb představovala totiž často jediný pilíř, na kterém stála legitimita
dané vlády. Zároveň však tento fakt činí režim v momentě voleb zranitelným. I přesto, že nejsou
férové a třeba i zmanipulované, tak nabízejí demokratickým silám (včetně občanských asociací
a spolků) možnost ucházet se o podporu voličů a zpochybnit tak legitimitu vlády. To je případ
barevných revolucí, během kterých opozice, společně s občany vyvinula tlak skrze celonárodní
informační a mobilizační kampaně, které byly organizovány právě občanskou společností.105
Od revolucí z roku 1989 se barevné revoluce odlišují v tom, že lidé, kteří nesouhlasí s režimem
už nepředstavují disidenty per se, ale existuje zde již jasnější hranice mezi opozičními poslanci
a členy občanské společnosti. Otázka je, do jaké míry byly tyto skupiny oddělené.
Zmanipulované volby často protestující označovali za ukradené. Ve všech zmíněných
zemích tak tyto volby představovaly jistý ústřední bod, který umožnil opozici a občanské
společnosti soustředit svou pozornost na pochybení režimu a rozdmýchat tak všeobecné
rozhořčení napříč danou zemí. Tento ústřední bod byl důležitý také z hlediska načasování.
K tomu, aby protest dosáhl jisté úrovně, kdy ho již není třeba znovu a znovu iniciovat, a ve
společnosti se rozšíří obecná revoluční nálada, je potřeba mobilizovat všechny potencionální
stoupence najednou. Ukradené a zmanipulované volby tak poskytují ideální příležitost pro
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společenskou mobilizaci, a to proto, že se pro všechny občany vytvoří jediný podnět
k rozhořčení.106
Barevné revoluce je tedy nutné chápat především jako něco, co má za důsledek politickou
změnu. Politická změna je vždy něčím motivovaná a v literatuře se obvykle rozlišuje mezi
pučem, státním převratem a revolucí.107 Podpora demokracie obecně je také často spojována se
změnou režimu. To však není případ barevných revolucí. Je potřeba si uvědomit, že je rozdíl
mezi tím, když je taková podpora poskytnuta zemi, která si vytyčila demokracii jako cíl a ve
které probíhá tranzice a tím, když je skrze takovou podporu měněn režim stabilní země, která
žádnou tranzici nepodstupuje.108 V tomto případě šlo tak o politickou změnu motivovanou
především přesvědčením voličů, že se tranzice zastavila anebo že se nepodařila.
Jedním z důvodů, proč jsou tyto politické změny vůbec označovány jako revoluce, je fakt,
že byly doprovázeny značnou úrovní občanské participace, která v případě puče i státního
převratu zůstává na nízké úrovni. Zároveň ale víme, že barevná revoluce je něco víc než puč,
ale z několika důvodů to není ani revoluce v klasickém slova smyslu. Jedním z těchto důvodů
je, že revoluce ve své maximalistické definici nevyžaduje pouze vysokou úroveň občanské
participace, ale také ideologii, na základě níž má dojít k výměně politické třídy a
socioekonomického systému.109
Barevné revoluce tuto podmínku splňovaly jen částečně, jelikož požadovaly především
změnu zahraniční politiky, zahraničních vazeb a personální změny na nejvyšších postech.
Politická třída tak měla být vyměněna proto, že se v očích veřejnosti zdiskreditovala
charakterem svého vládnutí, korupcí a manipulací voleb. Socioekonomický systém, ve kterém
tato politická třída operovala však měl zůstat neměnný. Protestující naopak stávající politickou
třídu považovali za překážku k tomu, aby stávající socioekonomický systém mohl správně
fungovat a aby mohla být dokončena tranzice ke kapitalismu a demokracii. Není však pravdou,
že by za protesty barevných revolucí nestála žádná politická filosofie. Manifestace barevných
revolucích byly založeny na liberalismu a představách nenásilného protestu.
Dalším důvodem, proč barevné revoluce nemůžeme označit za klasické revoluce je fakt, že
nápor ke změně nepřišel zdola, ale zvnějšku a od elit z existující politické třídy (mnoho z těch,
kteří se dostali k moci díky Revoluci růží v Gruzii, byli členy parlamentu, Saakašvili dokonce
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zastával post ministra spravedlnosti za Ševardnadzeho, stejně tak jako Oranžová revoluce na
Ukrajině dostala k moci Juščenka, který za Kučmy zastával post ředitele národní banky a také
premiéra).110 Barevné revoluce tedy můžeme označit jako za „revoluční státní převrat“, jelikož
měly za cíl dosadit nové vedení do nejvyšších státních postů, ale zároveň byly doprovázeny
participací široké veřejnosti. Objevuje se tedy vysoká participace stávajících elit, které mají
nahradit ty, které byly ve funkci, a zároveň vysoká participace široké veřejnosti, která nicméně
události neiniciuje.111
Základním problémem tedy bylo, že stávající vláda se snažila ovlivnit demokratické
instituce s cílem zůstat u moci. Ve stejnou dobu se však objevovaly první aktivity domácí
občanské společnosti, jejíž činnost byla dále podporována ze zahraničí a byla nabádána k tomu,
aby právě na takové kroky vlády upozorňovala, kontrolovala ji a plnila tak její lockovskou
funkci. V této souvislosti např. Charles H. Fairbanks Jr, říká, že i Eduardu Ševardnadzemu by
se v této souvislosti měla uznat jistá zásluha na těchto událostech v tom smyslu, že ve svém
fragmentovaném polo-autoritářském režimu umožnil občanské společnosti fungovat a nesnažil
se ji a priori omezovat.112

4.1 Občanská společnost barevných revolucí a její taktiky
Zde navazuji na kapitolu o normativním hodnocení, kde jsem již nastínil, že barevné
revoluce byly do značné míry podporované euro-americkou politikou podpory demokracie.
Tyto demokratizační politiky zahrnovaly právě podporu občanské společnosti, která (na
základě zkušeností boje proti komunismu) měla tvořit základ budoucího demokratického
pořádku. Podle západní liberální tradice si občanská společnost uvědomuje svou roli při
demokratizaci skrze ony funkce (1) a (2),113 které jsem představil v sekci 3.
Občanská společnost během barevných revolucí tak plnila funkce jak republikánské
představy, tak i liberální. Z republikánské představy, tedy občanské společnosti jako sféry
doplňující stát, to byla především funkce tak, jak ji definoval Tocqueville. Občanům
postsovětských zemí se po pádu komunismu otevřela kompletně nová společenská sféra, ve
které mohli působit. Mohli se tak učit novým dovednostem v oblastech, jako je rozvoj
dlouhodobě udržitelných a nezávislých organizací, vytváření strategických plánu a partnerství,
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získávání financí z domácích či zahraničních zdrojů či práce s dobrovolníky. V rámci politik
podpory demokracie se otevřela nová centra pro výcvik aktivistů, která jim umožnila učit se od
svých mezinárodních kolegů a školitelů. Velice rychle se tak CSOs stali oněmi „školami
demokracie“ pro aktivní občany, kteří si nový režim spojovali s decentralizací moci, právním
státem, ochranou lidských práv, se svobodnými médii atd. Za pomoci různých stipendijních
programů bylo tak aktivistům umožněno inspirovat se zkušenostmi vyspělejších demokracií.114
Zde se dostáváme k tomu, proč byly CSOs a NGOs kritizovány domácími vládami. Problém
byl v tom, že tyto organizace až moc zastávaly onu republikánskou představu a v podstatě
suplovaly politiku, přičemž nebylo jasné, kdo nese zodpovědnost za politickou rovinu daného
systému. To však ale přímo souvisí s kontextem, ve kterém CSOs v těchto zemích fungovaly.
Fakt, že tyto organizace sehrávaly více politickou roli souvisí s tím, že bylo v sázce
demokratické uspořádání. Pakliže občanská společnost v (polo)autoritářském režimu chce
bojovat za demokratické prostředí, musí se již z povahy tohoto boje více angažovat v politice.
Před barevnými revolucemi byla situace občanské společnosti v těchto zemích podobná.
Byla charakterizována slabou kulturou organizací občanské společnosti, které se těšily
nedostatečné finanční nezávislosti, nízkou úrovní občanského aktivismu obecně a rozšířeným
pocitem společenské apatie. Jediný stát, ve kterém byla občanská společnost před revolucí
relativně silná byla Gruzie. Vyvinula se na základě jak formálních, tak neformálních sítí
vzniknuvších ještě v pozdním sovětském období. Většina z nich se pak na začátku 90. let
vyvinula v CSOs, které se z počátku těšily poměrně značné autonomii. Relativní svoboda těchto
organizací pokračovala i v době, kdy se gruzínská oddanost k demokracii již zdála oslabena, a
to proto, že gruzínská vláda se potýkala s urgentnějšími problémy, které představoval
především územní separatismus. Když si ke konci 90. let vláda potenciál občanské společnosti
uvědomila, bylo již příliš pozdě ji potlačit. Ve skutečnosti, tím, že vláda označovala neziskové
organizace za cizí agenty a schvalovala zákony omezující jejich fungování, přispěla k jejich
semknutí, jelikož o to více organizace sjednotily postup proti vládním politikám.115
Na Ukrajině byla situace opačná. Slabá občanská společnost čelila silnému státu. Jelikož
ukrajinský stát nemusel čelit separatistům a historicky podléhal silnější kontrole SSSR,
představoval pro občanskou společnost silnějšího soupeře. Během období před Oranžovou
revolucí čelilo mnoho pracovišť organizací občanské společnosti různým raziím a jejich
aktivisté byli zatýkáni. Tyto státní zásahy však měly stejný výsledek jako v Gruzii, a to ten, že
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naopak spíše přispěly k tomu, že se postupně čím dál více lidí postavilo proti represivnímu
státu. Stejně jako v Gruzii byla občanská společnost před revolucí doménou především mladých
lidí. Většině z nich bylo pod 35 let a pocházeli především z městských oblastí. Lidí zahrnutých
v občanských aktivitách bylo však minimum. Postsovětská společenství byla na konci 90. let
k aktivismu převážně apatická. Dá se říci, že sovětský systém zanechal v těchto zemích dobré
podmínky pro korupci, neformální komunikační sítě a nezúčastněné občany, kteří se zdráhali
účastnit veřejných iniciativ.116 Tato apatie se týkala i organizace voleb. Převažující společenský
konsensus byl takový, že občané sice mohou vyjádřit svůj názor ve volbách, kde mohou
politické strany soupeřit o mandát, ale že jejich organizace má být v rukou státu. Občanská
společnost tak stála před těžkým úkolem nabourat a změnit tuto hluboce zakotvenou tradici.117
Občanská společnost byla tedy před revolucemi pevně pod kontrolou státu. I před
revolucemi se ale objevovaly veřejné protesty proti státu. V Gruzii se objevily studentské
protesty v Tbilisi v roce 2000 a 2001, které se vymezovaly především proti korupci ve vyšším
vzdělávání a státní kontrole nad opozičním kanálem Rustavi 2. Na Ukrajině lidé takový podnět
získali, když se ukázala účast prezidenta Kučmy na vraždě opozičního novináře Georgiho
Gongadzeho. To v roce 2000 vedlo k vytvoření hnutí „Ukrajina bez Kučmy“ (podobný název
poté používali ruští aktivisté před volebním cyklem 2007-8, tedy „Rusko bez Putina“) a v roce
2002 navazujícího hnutí „Povstaň, Ukrajino“. Obě tato hnutí pomohla překonat jistou
společenskou apatii, zvláště pak mezi mladými.118 S tím souhlasí i Galbreath, když říká, že výše
zmíněná událost (tzv. Kuchmagate) sice nevedla ke svržení Kučmy a jeho oligarchické vlády,
ale s ní spjaty protesty měly za výsledek jisté politické probuzení mezi mnoha Ukrajinci, zvláště
pak mezi mladými, kteří do té doby byli spíše politicky apatičtí.119
V postsovětských zemích inklinujících k autoritářství si pak občanská společnost jako nová
společenská sféra musela vydobýt podporu občanů. V oblastech, kde nabízela služby jako je
např. sociální péče, ochrana životního prostředí či uchovávání kulturního dědictví to nebyl
problém. Pro aktivity, které zpochybňovaly veřejnou politiku a snažily se o kontrolu politické
či ekonomické moci anebo které byly kritické směrem k vládním představitelům, bylo však
podstatně těžší získat si podporu vládních či veřejných elit. To může být z toho důvodu, že
veřejný prostor v komunistickém režimu byl chápan jako prostor výhradně pro státní (stranické)
organizace, politické strany či na stát navázaná média.120 Právě tento přístup se snažila západní
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podpora demokracie zvrátit a vytvořit tak prostředí pro efektivní dohled nad státními aktivitami.
Dá se říci, že do chvíle, kdy CSOs v postsovětských republikách sehrávaly roli, kterou občanské
společnosti připsal Tocqueville, potažmo Putnam, tedy jistou edukativní funkci, která následně
vede k větší socializaci a vytváření společenských vztahů, jejich činnost nebyla
zpochybňována. Jakmile však začaly plnit lockovskou funkci aktéra, který kontroluje to, jakým
způsobem se zachází s politickou mocí, jejich kritici začali hovořit o jejich politizaci a začali
zpochybňovat to, že jsou legitimní součástí veřejného života. Reakcí vládních představitelů
byly často nejrůznější legislativní kroky, které omezovaly např. jejich možnosti financování,
konstruování kauz, které je měly zdiskreditovat v očích veřejnosti anebo všeobecnou podporou
provládních organizací.121
K takovým krokům docházelo z toho důvodu, že se spolu s těmito organizacemi objevil také
nový typ politiky a zároveň možnost, jak ji ovlivňovat. Z pohledu místních vlád šlo o obavy, že
takové organizace politiku suplují, avšak bez toho, aby k tomu měly mandát od voličů.
Zahraniční dárci museli tedy přesvědčit občany jednak o tom, že mají právo do politiky mluvit
a jednak že tím samy nesledují geopolitické zájmy, nýbrž to, aby občanská společnost plnila
v demokracii svou lockovskou funkci. Jelikož tato funkce pomohla svrhnout autoritářské
vůdce, musela v tomto ohledu být její podpora v těchto zemích z povahy věci v rozporu s
geopolitickými představami Ruska. Z jeho pohledu tak západní podpora této funkce přispívala
k destabilizaci celého postsovětského regionu.
Kampaně barevných revolucí tedy měly jisté společné prvky. Jedním z nich byl právě
občanský aktivismus (grassroot activism). Občanští aktivisté si museli uvědomit, že mají plné
právo vstoupit do volebního procesu a vyvinout nezávislé občanské iniciativy k zajištění
volného přístupu k informacím a férovosti voleb. Po překonání výše zmíněného musela
komunita neziskových organizací vyvinout nové komunikační dovednosti, aby do tohoto
procesu zapojila voliče, vládní a jiné politické instituce, média a dárcovské agentury. Zpravidla
šlo z počátku o malou skupinu neziskových organizací aktivních v oblastech jako je občanské
vzdělávání, lidská práva či analýza politik a poradenství, které tento proces započaly. Zástupci
občanské společnosti si však brzy uvědomili, že jejich aktivity budou mít nějaký efekt pouze
tehdy, pokud vyvinou celostátní úsilí k mobilizaci a patřičné informovanosti voličů. Hlavním
předpokladem těchto kampaní bylo, že řádně informovaný volič bude volit ty, kteří kandidují
ve prospěch demokracie.122
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Za tímto účelem byla vytvořena mládežnická hnutí, která si přisvojila různé chytlavé
slogany. V Srbsku to byla především organizace „Otpor!“ se sloganem „Gotov je‘“ (Je hotov!),
která si přisvojila znak zatnuté černé pěsti na bílém pozadí. Právě tato organizace, která
pomohla svrhnout Slobodana Miloševiče sehrála později důležitou roli v mezinárodní dimenzi
barevných revolucí, které se věnuji v následující sekci. V Gruzii šlo o hnutí „Kmara“, jehož
slogan i doslovný překlad znamená „Dost“ a které si po vzoru Otporu přisvojilo logo zatnuté
černé pěsti, avšak na žlutém pozadí. Na Ukrajině se poté jednalo o hnutí „Pora!“, což doslova
znamená „Je čas!“. Hnutí stejné heslo převzalo také za svůj slogan.123
Za účelem širší mobilizace byl často užíván humor. Sloužil také k tomu, aby se občané
přestali bát angažovat se v politických záležitostech. To se ukázalo být účinnou taktikou, jelikož
takové kampaně přilákaly mnoho (především mladších) dobrovolníků, kteří distribuovali
materiály, pořádali koncerty a setkání s voliči. Výše zmíněná loga a slogany sloužily k jasné
identifikaci. Pro tyto kampaně bylo především důležité to, aby se lišily od kampaní politických
stran. Menší skupiny specializovaných neziskových organizací pak prováděly monitorovací
projekty, které hodnotily vládní činnost, volební proces a mediální pokrytí voleb a kandidátů.
Pozoruhodné je, že tyto kampaně byly velmi koordinované a efektivní navzdory tomu, že byly
řízeny decentralizovanými a malými subjekty bez předešlých zkušeností v podobné činnosti.
Celonárodní kampaně ad hoc vytvořily koordinační skupiny, které vytvořily vazby na lokální
organizace. Velký důraz byl kladen na vytvoření sítí mezi nezávislými projekty kvůli tomu, aby
se zabránilo zdvojování a dosáhlo synergie.124
Jedna z dalších taktik byla taková, že se aktivisté snažili dělat kampaně co nejvíce nestranně
a byly tak vytvořeny nezávisle na politických stranách v tom smyslu, že se nesnažily získat
podporu pro žádného konkrétního politika. Jejich hlavním motivem bylo pomoci občanům lépe
pochopit jejich práva, poskytnout jim objektivní informace o volbách a vyvinout tlak na státní
instituce, aby dodržely svůj závazek k tomu, že jednotliví kandidáti budou soutěžit o hlasy
podle demokratických pravidel. Navzdory této údajné nestrannosti však tyto kampaně ovlivnily
politický prostor v neprospěch režimu a těch, kdo byli u moci. Jak občanští, tak poličtí aktéři
opozice tedy sdíleli stejný cíl, a sice svržení polo-autoritářské vlády.125 Proto byla snaha těchto
hnutí často kladně vyzdvihována i opozičními politiky, jako byl např. V. Juščenko, který
představitele Pora vyzdvihoval jako mladou generaci bojující za demokracii, s tím, že tam, kde
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bude Pora, se dosáhne úspěchu a vítězství.126 Pokud si toto uvědomíme, zjistíme, že reálně
nestranné být nemohly a že jejich strategie byla nutně politická a nátlaková. Na Ukrajině se
s touto údajnou nestranností snažily vypořádat tak, že Pora byla v podstatě rozdělena na „Žlutá
Pora“, která představovala hierarchickou organizaci s těsnými vazbami na ukrajinskou opoziční
koalici „Naše Ukrajina“ a Blok Julie Tymošenkové, a ta měla být vyvažována druhou částí
„Černá Pora“, jež zdůrazňovala svou neutralitu.127 Pravděpodobně jde však spíše o jisté
kosmetické úpravy, jelikož neexistuje mnoho důvodů, proč by Černá Pora neměla sdílet názory
se Žlutou a prezentovat tak nějaké odlišné směřování v rámci tohoto hnutí.
Další důležitou strategií barevných revolucí byl odkaz k principu nenásilí. Pro kampaně
bylo tedy klíčové respektovat právní stát a jisté normy etického chování. Aktivisté byli
trénováni, jak se vyvarovat konfrontaci či jak se chovat během policejního výslechu. Ve svých
aktivitách se tak nechali inspirovat Gandhím či M. L. Kingem a spojovali své protesty
s nenásilnými protesty z roku 1989. Protestní hnutí v Srbsku, Gruzii a Ukrajině byly navíc
značně inspirovány a instruovány manuálem pro nenásilné akce jakým byla např. práce Gena
Sharpa From Dictatorship to Democracy,128 o které se zmíním ještě v následující sekci.
Dalším důležitým aspektem byla participace mladých lidí, kteří se stali hlavními účastníky
a aktéry v kampaních organizovaných již zmíněnými hnutími Otpor, Kmara či Pora. Tyto
masové mobilizační kampaně se ukázaly efektivní především v tom, že pomohly dalším
voličům překonat strach se v hnutích nebo v protestech také angažovat. Takové kampaně
přilákaly velké množství mladých dobrovolníků, a to především vyjádřením kreativity,
pozitivního přístupu k občanské iniciativě, kuráže a akceschopnosti. Jejich loga a slogany se
poté staly domácími značkami, se kterými se začalo ztotožňovat stále více lidí129 a brzy se
k těmto mladým protestujícím přidaly i tradiční CSOs a soukromí podnikatelé.130 Tím, že se do
těchto událostí ve velké míře zapojili mladí lidé, se tyto revoluce staly také prvními, kde byly
ve větší míře používány nové komunikační technologie. Mobily byly používány pro masové
zprávy a dokumentaci porušování volebních zákonů ve volebních místnostech, zatímco
soukromé chaty, blogy, emaily a nezávislá média se staly platformou pro diskutování
protestních strategií a dalšího šíření informací z opozičních kanálů (Rustavi-2 v Gruzii a
Channel 5 či Era na Ukrajině).131
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Před konáním voleb elity podporovaly budování rozsáhlých organizací, které měly volby
monitorovat. Zatímco mezinárodní organizace sehrály značnou roli ve výcviku těchto
monitorovacích organizací, dle Paula D’Anieri byly potřeby jako je širší vybavení, logistická
podpora a nábor dobrovolníků organizovány a financovány především z domácích zdrojů.132
Organizace, která volby ve všech zmíněných zemích označila za zmanipulované, byla OBSE,
konkrétně její hlavní instituce ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights),
která předsedala Mezinárodní multi-organizační misi pro pozorování voleb. OBSE měla tedy
v této souvislosti značný vliv na to, aby ukázala na nedemokratické praktiky režimu a
zdiskreditovala ho v očích svých občanů.133 Když skutečně došlo ke zmanipulováni voleb,
ODIHR a média na tuto skutečnost upozornila. Poté, co začaly protesty, věnovala se tato média
jejich mediálnímu pokrytí a ukazovala tak, že protesty sílily, byly nenásilné a měly oslavný
charakter a atmosféru. Poskytovaly tak alternativní zprávy, protichůdné vůči těm, které
přicházely z médií, které zůstaly pod kontrolou vlády.134
Po revolucích se však tato hnutí nebyla schopná reorganizovat pro úspěšnou práci v nově
vzniklém prostředí. Jak Kmara, tak Pora neuspěly v přetvoření vzniklé kolektivní energie
v organizované a moderní občanstvo. Žlutá Pora se např. přeměnila ve spíše neúspěšnou
politickou stranu, zatímco Černá Pora se stala typickou NGO sponzorovanou ze Západu
charakteristickou pro tzv. rozdělenou občanskou společnost, o které bude řeč v sekci 4.3. Nové
ukrajinské úřady, které vynesla k moci právě Oranžová revoluce, většinově vylučovaly aktéry
občanské společnosti z politického procesu tak, jak to dělali jejich předchůdci. V Gruzii byla
poměrně velká část občanské společnosti pohlcena státem. Kmara byla rozpuštěna a značné
části jejich členů byly nabídnuty posty v různých vládních strukturách. Další organizace byly
pak odcizeny domácímu veřejnému diskurzu a neúčastnily se ho. Saakašviliho sklony
k autoritářství a podpora centralizovaného systému tak nezanechaly mnoho prostoru pro aktivní
občanskou společnost. CSOs sice měly přístup např. k veřejným rozpravám či různým
konzultacím, ale nebyly zvány k diskuzím o zásadních reformách jako byly např. ústavní
změny. Vzhledem k tomu Kudlenko říká, že ani na Ukrajině, ani v Gruzii po proběhnutí
barevných revolucí občanská společnost nemohla uspět ve svém primárním poslání, kterým
bylo krocení a kontrolování státních aktivit, jelikož byla státu odcizena. Odcizení však není to
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samé jako autonomie, která je potřebná k tomu, aby měla občanská společnost úspěšný dopad
na státní politiky.135
S přihlédnutím k tomu, že tato lockovská funkce byla jednou z hlavních funkcí, kterou se
měla občanská společnost v daných postsovětských státech za podpory Západu v barevných
revolucích a následně vzniklých režimech naučit, je tento vývoj paradoxní a patrně ukazuje
k hlouběji zakotveným tradicím vládnutí v tomto regionu.

4.2 Mezinárodní dimenze barevných revolucí
O mezinárodní dimenzi je třeba se zmínit ze dvou důvodů. Zaprvé, jednotlivé revoluce se
odehrály jen několik let po sobě a jejich aktéři se vzájemně od sebe učili revolučním praktikám.
Jinými slovy, úspěšné protesty v jedné zemi posloužily druhým jako model k následování.136
Zadruhé, všechny zmíněné revoluce se těšily morální a finanční podpoře z vnějších zdrojů,
zejména západních organizací a nadací či vlád podporující demokratické procesy a rozvoj
demokratických institucí. K podkopání autority etablovaných vlád byla tak využívaná „měkká
moc“ (soft power) západu, která, dle zakladatele tohoto pojmu J. Nye, neužívá vojenské síly či
donucení, nýbrž se soustředí na podporu vnitřní změny skrze manipulaci norem a hodnot
občanů.137 Podpora demokracie je příkladem této měkké moci, která je založená a spoléhá na
napodobování a technickou podporu. Podpora CSOs, usnadňování výměnných studijních
programů s legislativními a dalšími relevantními organizacemi v demokratických zemích či
podpora nezávislosti médií skrze granty, takové projekty představují až učebnicové příklady
měkké moci.138
Gruzínští aktivisté následovali stopy svých srbských kolegů z Otporu a ukrajinští se poté
učili od obou těchto hnutí. Ve zprostředkování této výměny zkušeností mezi Kmara a Otpor
sehrála roli např. nadace George Sorose Open Society Foundation.139 Podporovatelé barevných
revolucí měli za vzor aktivity a nenásilné protesty Mahátmy Gándhího, na jehož práci ve svých
knihách navázal americký profesor a politolog Gene Sharp, který se v podstatě stal ideologem
nenásilných hnutí nejen v souvislosti s barevnými revolucemi. Byl to teoretik nenásilného
protestu, jehož kniha From Dictatorship to Democracy ovlivnila srbskou, gruzínskou i
ukrajinskou revoluci.140 Aktivisté z Otporu poté v roce 2004 založili vzdělávací NGO Centre
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for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS), která dosud funguje a vede občany
k tomu, jak efektivně pořádat nenásilné protesty. Jeden z jejich zakladatelů, Srđa Popović,
poskytoval asistenci hnutím i po barevných revolucích a činnost jeho NGO byla kritizována
řadou autoritářských vůdců. Vidíme tedy, že precedent Srbska a svržení Miloševiče za pomocí
Otporu sehrálo značnou roli v rozšíření taktiky nenásilného protestu a vedl k tomu, že se
z barevných revolucí a nenásilného protestu skutečně stal mezinárodní fenomén.
Barevné revoluce (zejména pak Revoluce růží) byly pokládány za důkaz toho, že podpora
reformně naladěných elit a občanské společnosti může vést k politické změně v demokratickém
a prozápadním směru. Gruzínský případ byl tak pokládán za začátek vývoje liberálních
demokracií v bývalých sovětských republikách.

141

Šíření liberální demokracie ale také

zpravidla znamená, že se šíří také snaha stát se součástí bohatého a úspěšného Západu. Taková
snaha může být ztvrzena přijetím do západních struktur jako je EU či NATO. Tyto ambice
Gruzie dávala znatelně najevo. Gruzínská národní bezpečnostní strategie z roku 2005
charakterizuje NATO jako organizaci kolektivní obrany. Podle této strategie, spoluprací
s NATO dochází v Gruzii k posilování demokratických hodnot, dosažení demokratických
reforem a celkovému etablování bezpečného a stabilního prostředí.142 Zajímavé také je, že ve
snaze připojit se do západních struktur se Gruzie snažila oddělit od regionální identity s Jižním
Kavkazem, který (podobně jako Balkánský poloostrov) bývá negativně spojován s konflikty a
autoritářstvím. Namísto toho se nový prezident Saakašvili snažil zdůrazňovat, že Gruzie patří
do regionu Černého moře, jehož některé země již v EU a NATO jsou. Vrátíme-li se k již
zmíněné bezpečnostní strategii, zjistíme, že Gruzie by integrací do EU a NATO získala
bezprecedentní vojenskou a politickou bezpečnost a údajně by také posílila evropskou
bezpečnost právě v regionu Černého moře. V souvislosti s členstvím v EU by pak podle této
strategie byl region Černého moře údajně obnoven jako evropská obchodní oblast.143
Problém je v tom, že přesně tyto kroky potvrdily ruské obavy z toho, že jsou pro ně politiky
podpory demokracie a s nimi související barevné revoluce nebezpečné. Nejenže tyto politiky
způsobily v Rusku v 90. letech chaos, ale nyní také kvůli nim začíná Rusko ztrácet vliv ve svém
blízkém zahraničí. Oblast Černého moře, stejně jako bývalé sovětské republiky, Rusko chápe
jako svou přirozenou sféru vlivu, který nicméně právě rozšiřováním NATO začalo ztrácet
(Bulharsko a Rumunsku se připojují v roce 2004 a Gruzie s Ukrajinou se na základě barevných
revolucí těšily úzké spolupráci). Jednou z reakcí na Oranžovou revoluci bylo zvýšení ceny
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zemního plynu pro Ukrajinu, která ho do té doby mohla kupovat za cenu, která neodpovídala
její tržní hodnotě. Zároveň se Rusko v roce 1997 na základě Smlouvy o přátelství zavázalo
k dodržování ukrajinské teritoriální integrity a suverenity, výměnou za možnost situovat svou
černomořskou flotilu v ukrajinských vodách. Když ukrajinští představitelé v reakci na zvýšení
ceny zemního plynu tuto výsadu zpochybnili, Sergej Ivanov se vyslovil, že jakékoliv úpravy
této smlouvy by se „rovnaly smrti“ a nutily by Rusko zpochybnit suverenitu Ukrajiny. 144
I samotní aktéři barevných revolucí dávali Rusku podněty k tomu, aby barevné revoluce
vnímalo jako hrozbu pro regionální stabilitu. Saakašvili se krátce po zvolení prezidentem pro
Le Monde vyjádřil, že „(…) je důležité vytvořit (pomocí Revoluce růží) precedent pro celý
region a k tomu je podpora Západu klíčová.“145 Jestliže samotní aktéři přiznávají, že pro
vytvoření takového precedentu je klíčová západní podpora, nemůžeme se v tomto kontextu
divit, že to byly právě Západem podporované NGOs, které začal Putinův režim kritizovat za
importování cizích hodnot do Ruska.

4.3 Důsledek politik podpory demokracie: rozdělená občanská společnost?
O rozdělené občanské společnosti se v této souvislosti mluví proto, že podporou
různých CSOs či NGOs přispěly USA či EU k jejich profesionalizaci. Vytvořily tak určitou
skupinu těchto organizací, jejichž hlavním cílem se zdálo čerpat podporu západních států, a
přitom byly odtrženy od grassroot iniciativ a jejich zakotvení v širší společnosti bylo
limitované. Zmiňuji to proto, že na tyto profesionalizované neziskové organizace poukazovalo
právě Rusko jako na nositele cizích zájmů a byly to tyto organizace, které údajně přinášely do
ruské společnosti „cizí hodnoty“. Tím, že zahraniční dárci podporovali organizace na základě
určitých kritérií politik podpory demokracie, zasahovali do politické soutěže skupin či zájmů,
kterou touto podporou mohli zkreslit. Právě proto byly organizace podporované Západem
někdy označovány za jeho agenty. Šíření sociálního kapitálu tak bylo omezené a na místo toho
zahraniční podpora v rámci rozdělené občanské společnosti vyvářela vzájemnou nedůvěru.146
V kontextu zahraničního financování se tak objevilo rozdělení mezi dobrovolnickými a
profesionálními skupinami občanské společnosti.147 Otázkou v tomto kontextu zůstává, zda by
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se bez této podpory vůbec občanská společnost v nějaké autentické či nezkreslené podobě
vytvořila.
Pro tyto účely je přínosné uvědomit si rozdíl mezi občanskou společností jako takovou
a tzv. třetím sektorem. Třetí sektor představuje organizační termín, který můžeme
charakterizovat jako souhrn organizací občanské společnosti (CSOs, NGOs atd.) v dané zemi.
Jde o formální, funkčně oddělené a často profesionální neziskové organizace, které na sebe
vzájemně působí se státem a představiteli trhu. Občanská společnost je naopak společenský
termín, který obecně zdůrazňuje občanský aktivismus, který nemusí být nutně vyjádřený skrze
participaci v organizacích či spolcích. Zahrnují se do něj tedy také neoficiální, neregistrované
iniciativy či širší hnutí jako byla např. Otpor, Kmara či Pora. Toto rozdělení je pak zvláště
přínosné při studiu vztahů mezi mezinárodními sponzory a občanskými společnostmi zemí
v tranzici k demokracii. Sponzoři si často mylně mysleli, že podporou NGOs automaticky
přispívají k rozvoje občanské společnosti jako celku.148 Taková představa, že NGOs = občanská
společnosti = demokracie, je pak v literatuře označována za „civil society orthodoxy“.149
Problém je v tom, že zahraniční dárci právě podporovali spíše onen třetí sektor než
občanskou společnost jako takovou. Podporovali tak zjednodušený model občanské společnosti
jako sféry skládající se z neziskových poradenských organizací, spíše než jako více komplexní
sféru zahrnující širší sítě vzájemných vztahů, veřejných diskuzí a participace obecně.150
Zahraniční dárci preferovali investovat své peníze do stabilních organizací, které jsou
jednoznačně věrné demokracii a které věděly, jak se vypořádat s pokyny dárcovských agentur.
Takových však nebylo mnoho, a proto ve finále dárci spolupracovali s omezenou skupinou
profesionalizovaných NGOs, které věděly, jak splnit byrokratické grantové požadavky svých
dárců. V důsledku tohoto se tak vytvořila nejen rozdělená občanská společnost, ale také
nadnárodní síť NGOs, které tuto pomoc zaštiťovaly. Západní podpora občanské společnosti a
potažmo

demokracie

tak

rozšířila

propast

mezi

několika

dobře

zavedenými

profesionalizovanými organizacemi a občany.151
Skrze tyto politiky tak nemohl být šířen sociální kapitál, který je pro demokratickou
občanskou společnost klíčový. Pokud jsou neziskové organizace vedeny k tomu, aby pracovaly
omezeným způsobem např. pořádáním konferencí neziskových organizací, publikací analytické
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literatury či vytvářením specializovaných sítí místo toho, aby v občanech podněcovaly zájem o
veřejné dění, nepodporují tak občanskou participaci ani neinformují občany o jejich účinné roli
v demokracii.152
Irene Hahn-Fuhr a Susann Worschech v tomto ohledu přicházejí s rozdělením na
dobrovolnické (např. opoziční iniciativy bez větší formální podoby či sociální iniciativy jako
charitativní organizace) a profesionální organizace. Profesionální organizace představují
struktury

obsazované

především

mladými,

dobře

vzdělanými

zaměstnanci

(často

z akademického prostoru), kteří pracují na plný úvazek. Takové organizace pak fungovaly jako
agentury reprezentující část moderního (a ze zahraničí podporovaného) třetího sektoru, který
byl do té doby v mnoha postkomunistických státech málo vyvinutý anebo vůbec neexistoval.
Právě tyto profesionalizované organizace byly hlavními partnery pro zahraniční dárce.
Asistence ze zahraničí tak vytvořila vlastní typ partnerů, se kterými dárci spolupracovali a
přispěli tak k rozdělení domácí občanské společnosti na základě této materiální podpory.153
Tím, že organizace pobíraly finance ze zahraničí, byly také těmito financemi
limitovány. Vyplňováním různých grantů a zaměstnáváním personálu se z CSOs staly agentury
a občanské aktivity se staly profesionalizovanými. Výsledná profesionální struktura
občanských aktivit tak neodpovídala obvyklým představám o dobrovolnicko-politickém
charakteru občanské společnosti.154 Čím více museli občanští aktéři vyhovovat západním
normám a standardům, tím více se odcizovali problémům jejich domácí společnosti. Jestliže
bylo propojení mezi těmito organizacemi, domácím publikem a politickým systémem malé,
zdálo se, že občanští aktéři tak operují v jistém vakuu.155 V důsledku této finanční a hodnotové
závislosti na zahraničních dárcích byla důvěra občanů v tyto organizace velmi malá. Jejich
slabá spojitost s grassroot skupinami a širší veřejností pak znamenala, že vůči nim byla
veřejnost skeptická a podezírala je, že se orientují na zájmy dárců ze Západu a jsou jimi
řízeny.156
Při snahách o změnu přístupu ruských občanů a státu k politické participaci propagovali
tak zahraniční dárci převážně liberální model občanské společnosti. Někteří kritici byli toho
názoru, že podobný přístup je odsouzen k neúspěchu kvůli kolektivní, státem řízené tradici,
která se odvíjí jak od sovětského období, tak od období jemu předcházejícímu. Ne vždy tomu
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tak bylo, jak ukazuje výzkum Lisy Sundstorm. Několik zástupců neziskových organizací, se
kterými dělala rozhovory, zdůrazňovalo právě onu oponentní a kontrolující funkci, kterou by
měly neziskové organizace ve vztahu ke státu plnit. Byli však ve značné menšině (10 z 60).
Organizace, které vyjádřily tento postoj představovaly především lidskoprávní organizace,
jejichž aktivisté měli zázemí v sovětské disidentské komunitě. Tyto představy si tedy osvojili
ještě před možností zahraničního financování.157 I jejich představa o roli občanské společnosti
mohla být tak ovlivněna rolí, kterou sehrávali ještě v rámci sovětského systému. To by
odpovídalo širšímu trendu v zemích bývalého východního bloku, který jsem popsal v sekci 3.3.
Co však bylo hlavním předmětem kritiky ruských aktivistů a západních analytiků
směrem k americké vládě a Kongresu? Americkému přístupu k ruské občanské společnosti
bylo vytýkáno především to, že programové priority byly Washingtonem utvářeny až moc
přísně shora na základě požadavků Kongresu a na základě okolností či podmínek, které existují
v USA. Takový přístup nezanechal moc prostoru pro ruské aktivisty k navrhování podnětů pro
své vlastní projekty založených na problémech jejich lokálních komunit.158 K tomu, aby
organizace dosáhla na dotaci a dostala grant, musela ve svých aktivitách odrážet myšlenky a
normy, které jí určil dárce. Finanční podpora tak sloužila jako prostředek pro jejich přenášení a
šíření. To znamená, že priority, na základě kterých byl grant udělován odpovídaly podpoře
západního charakteru občanské společnosti.159 Takové top-down určování priorit poskytovalo
dárcům více kontroly nad způsobem, jakým se s dotací naloží a jaký bude mít výsledek.
Zároveň to ale odrazovalo místní NGOs od toho, aby se zabývaly specifickými problémy
v jejich společnosti. To však nebyl případ pouze Ruska, ale jednalo se o rozšířenější výtku
směrem k přístupu USAID také v jiných zemích, jako je Jihoafrická republika či Rumunsko.
USAID zpráva z roku 1999 hodnotící její asistenci v postkomunistických zemích pak přiznala,
že taková taktika „nevyhnutelně sleduje agendu zahraničních dárců a že tak nemusí odrážet
místní priority“.160
Dárcovské agentury byly podezřívavé k ruské centrální vládě, a tak podporovaly NGOs,
které se snažily o to, aby byl stát odpovědnější vůči globálním normám jako jsou lidská práva,
rovnost pohlaví či otázky spojené s životním prostředím. V době zvyšující se nezaměstnanosti
a zhoršujících se socioekonomických ukazatelů se ruští občané o tyto otázky nezajímali a byly
pro ně irelevantní. Kampaně za prosazování těchto témat tak bylo snadné v tomto kontextu
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označit za nepodstatné, elitářské a neodpovídající problémům, kterým občané čelí. Navíc se
tyto programy zdály být značně mezinárodně orientované v tom, že měly podrobovat ruské
národní cíle mezinárodním normám a hodnotám.161
I po více než dvaceti letech podpory demokracie zůstává tak důvěra místních občanů
v zahraničně sponzorované NGOs malá. Tato nedůvěra zjednodušila vládám ospravedlnění
jejich zásahů proti těmto organizacím, v rámci nichž je označovaly za agenty, které platí cizí
vlády či za „požírače grantů“, ostudně se honící za zahraničním financováním. Tyto tendence
zesílily právě po proběhnutí barevných revolucí okolo let 2005-7, kde, jak jsem ukázal, sehrála
občanská společnost a NGOs klíčovou roli ve svržení vlád. Z tohoto důvodu se objevil silný
odpor k vnější podpoře demokracie a k programům posilujícím občanskou společnost. Vlády
v mnoha postsovětských státech (a především pak v Rusku) přijaly zákony, které omezovaly
aktivitu těchto NGOs. Vadim Niktin v této souvislosti vysvětluje, že lidé v Rusku mají sklon
dívat se na tradiční NGOs se značným podezřením kvůli jejich vazbám na zahraniční
organizace. Je to prý nálada, která je silně rozdmýchávána vládou.162 Nyní se obracím k tomu,
pomocí jaké ideologie je tato nálada v Rusku šířena a na základě čeho Putinův režim
mobilizoval mládežnické hnutí Naši, tedy v jeho představách jistou „patriotickou“ občanskou
společnost.
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5. Ruská suverénní demokracie: reakce na barevné revoluce
Rozdělená občanská společnost však nebyla jediným důsledkem politik podpory
demokracie. V této kapitole se budu zabývat tím, jakým způsobem se Rusko na barevné
revoluce dívalo, jakou společenskou náladu uvnitř Ruska v návaznosti na tyto události Putinův
režim vytvořil a s jakými institucionálními opatřeními režim v souvislosti s touto argumentací
přišel. V této souvislosti můžeme mluvit o jistém návratu k (polo)autoritářství v Putinové
politice, s čímž souvisí také rozsáhlé snahy o centralismus a semknutí společnosti se státem.
Jaký důsledek má ale stagnace režimu či jeho návrat k (polo)autoritářství pro občanskou
společnost a její schopnost posilovat demokracii? S posílením autoritářského vládnutí se
autonomní zájmové organizace a další CSOs stávají pro (polo)autoritářské elity nežádoucími.
V oblasti politických institucí mohou být pak CSOs diskriminovány či zakazovány snáze, než
např. politické strany.163 V Rusku v rámci barevné protirevoluce nicméně došlo k obojímu.
Pomocí zákonů byla omezena jak činnost NGOs, tak možnosti opozičních stran formovat
koalice (jedna ze základních ingrediencí barevné revoluce) a byla také zvětšena procentuální
hranice pro vstup do Dumy.
Nešlo však pouze o Rusko, které se bránilo demokratizačním politikám v souvislosti
s barevnými revolucemi. Proto Finkel a Brudny hovoří o obecnějším reakčním trendu a protitaktikách, mezi které patří např. neochota registrování zahraničních NGOs, nevydávání víz
pozorovatelům voleb či uzavírání mediálních domů. Dalšími kroky může být změna volebních
zákonů v neprospěch opozice, omezení přístupu opozičních politiků do médií či prezentování
opozice jako zkorumpované, chamtivé a její označování za nepatriotické loutky zahraničních
mocností.164 Vytvořit masové mládežnické hnutí se však v tomto kontextu rozhodlo vytvořit
pouze Rusko, což je jeden z důvodů proč se jím v této práci zabývám. Následující podkapitoly
přibližují společenskou atmosféru a režimní představy, na základě kterých bylo hnutí Naši
mobilizováno.

5.1 Ruský pohled na barevné revoluce a politiky podpory demokracie
Zatímco barevné revoluce reálně měly malý vliv na rozšíření demokracie v postsovětském
prostoru, dají se patrně správněji chápat jako brzká potyčka ve stále probíhajícím a
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prohlubujícím se napětí mezi Západem a Putinovým Ruskem, které je Edwardem Lucasem
nebo Dmitri Treninem označováno za „novou studenou válku“.165 Jak jsem uvedl v předchozí
sekci, jednotlivé barevné revoluce v postsovětském prostoru měly mnoho společného, alespoň
co se taktik a cílů týče. Dá se tedy říci, že existovaly legitimní teze či obavy, že tyto volební
revoluce sledují ten stejný scénář, který jim byl určen ze zahraničí. Na základě tohoto by se
také daly označit za legitimní ony obavy, že další zastávkou pro tento typ revoluce bude
Moskva, potažmo Rusko. To však nevyplývá z předem vytyčeného zaujetí proti Rusku, nýbrž
z charakteru jeho politického systému a jeho způsobu vládnutí. Stejně jako evropští
monarchové v roce 1848, tak i postsovětští vůdci měli obavy z šíření těchto revolucí do jejich
zemí,166 jelikož věděli, že země, ve kterých byly barevné revoluce úspěšné jim byly, co se
charakteru vládnutí týče, podobné. Stejná dynamika, tentokrát již v kontextu demokratizace se
pak odehrávala během revolucí z roku 1989, kterou Huntington označoval jako za třetí vlnu
demokratizace, Whitehead za demokratickou nákazu, Starr a Lindborg za dominový efekt a
Brinks s Coppedgem za napodobování sousedů.167
Protože se zdálo, že se i barevné revoluce šíří z jedné země do druhé, u některých lidí se
vytvářela naděje a u některých obavy, že byl nalezen návod k tomu, jak svrhnout
nedemokratické nebo polo-demokratické režimy. Oba tyto tábory se tak snažily porozumět,
z čeho se tato taktika skládá.168 David Lane v této souvislosti hovoří o nezamýšlených
důsledcích politik podpory demokracie v souvislosti s barevnými revolucemi (kromě již
zmíněné rozdělené občanské společnosti). Jeden z nich je, že se úřadující vlády učí metody
svých oponentů a jejich případné chyby, včetně např. používání mediálních technologií. Proto
při upevnění své vlády taktéž vytvářejí vlastní studentské a další mládežnické organizace a
definují nepřátele („hostile others“) v souvislosti s dravými západními zájmy. V souvislosti
s tím razantně odmítají globální hegemonii Západu a přicházejí s vlastními formami suverenity,
demokracie, občanské společnosti či dokonce ideologie, která výše zmíněné kroky myšlenkově
podpírá. Další z nich, který však souvisí s první zmíněným, je zvyšující se odpor domácích
občanů k politikám podpory demokracie169, což však úzce souvisí s diskurzem, který úřadující
vláda nastolí pomocí výše zmíněných proti kroků. Silitsky v tomto ohledu upozorňuje na to, že
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demokraté a „barevní“ revolucionáři nejsou jediní, kteří se učí z minulosti, a že i odpůrci
revoluce jsou schopni aplikovat nové poznání k dosažení politických cílů.170
Kvůli této obavě z šíření revoluce, mnoho eurasijských režimů (včetně Ruska) schválilo po
Oranžové a Tulipánové revoluci sadu opatření, která měla čelit politikám podpory demokracie
a zabránit tak tomu, aby se podobné události odehrály i v jejich zemích. Preventivních politik,
které měly barevné revoluci v Rusku zabránit, se objevilo mnoho. Hlavní důraz se však kladl
na studium technik podpory demokracie, jehož poznatky poté měly být použity k tomu, aby
této podpoře čelily a zabránily tak šíření „oranžového viru“ do Ruska. Mezi hlavní takové kroky
patřilo omezení manévrovacího prostoru pro organizace monitorující volby, omezení činnosti
NGOs a mobilizace pro-režimních mládežnických organizací. Je příznačné, že to byly přesně
aktivity v těchto třech oblastech, které hrály zásadní roli v barevných revolucích. To je příklad
právě např. proputinského Naši a snahy o vytvoření oficiální státní ideologie171, které zároveň
představují nejjasnější příklady toho, jak se autoritářští vůdci naučili metody svých oponentů,
tak, jak se o tom vyjádřil výše zmíněný Lane.
Nyní se dostávám k roli politických technologů Kremlu, jako byl např. Gleb Pavlovskij
anebo Vladislav Surkov, o kterém bude řeč v souvislosti se „suverénní demokracií“. Za pomoci
těchto ideologů ruský režim začal úspěšně kopírovat strategie politik podpory demokracie
z barevných revolucí, aby zabránil západnímu demokratickému vývoji v Rusku. Když viděli,
že podobné taktiky byly účinné na jedné straně, dospěli k názoru, že se stejnými taktikami
mohou také bránit a přesně proto byly tyto politiky shledávány za potencionálně účinné. Jeden
z nejúčinnějších kroků v tomto směru bylo vytvoření jistého autentického ruského příběhu a
alternativní cesty, než je přijímání západní pomoci. Finkel a Brudny tuto alternativní cestu
označili za podporu jedinečné verze demokracie, která je pro Rusko příznačná.172
Takový odpor k demokratizaci pak narušil základní občanské svobody, stejně jako svobody
médií v mnoha eurasijských zemích, zvláště pak ve střední Asii. Součástí těchto opatření byla
také snaha o diskreditaci a podkopání autority mnoha mezinárodních organizací či NGOs,173
ale také vytvoření ideologické roviny „suverénní demokracie“. V tomto kontextu je na
demokratizační politiky, organizace a instituce, tedy na podporu demokracie obecně, nahlíženo
především jako na vyjádření americké síly. Proto si Rusko samozřejmě barevné revoluce
nespojovalo s demokracií, nýbrž se západním pronikáním do regionu, který, jak jsem ukázal
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v sekci 1., chápalo jako svou sféru vlivu. Barevné revoluce se tak Rusko často snažilo označovat
za spiknutí vedená USA, která měla za cíl destabilizovat region pomocí dosazení
proamerických sil k moci. Právě toto přesvědčení vedlo Rusko k odporu vůči západní podpoře
demokracie v postsovětském prostoru.174
To znamená, že Rusko začalo být kritické k institucím, které tyto politiky vykonávaly.
Kritika směřovala především k USAID a OBSE. V souvislosti s barevnými revolucemi Rusko
kritizovalo OBSE (a její hlavní instituci ODIHR) za to, že byly při hodnocení voleb, které je
odstartovaly, zaujaté. V tomto kontextu je důležité, že ODIHR od roku 1997 financoval
neziskové organizace, které byly k ruské vládě spíše kritické. V momentě, kdy stejná instituce
vede Mezinárodní misi pro pozorování voleb a odsoudí ony volby jako problematické, je
logické, že Rusko bude kritizovat její důvěryhodnost coby nezaujatého pozorovatele. Proto ji
považovalo za nástroj zahraničních politik západních států, který navíc podle něj zasahuje do
vnitrostátních záležitostí daných států a porušuje tím Helsinki Final Act, který zahrnuje ochranu
národní suverenity a teritoriální integrity.175 V ruském volebním cyklu 2007-8 pak OBSE
odmítla poslat misi pro sledování voleb s tím, že ruská vláda zavedla omezení znemožňující
ověření pravosti a férovosti voleb.176 Z těchto důvodů můžeme považovat vytvoření „suverénní
demokracie“ za jistý milník v protizápadní rétorice Putinova Ruska.
V jádru věci jsou to politiky, jejichž naplňování je umožněno především tím, že je daná
země silnější než ta, která má být demokratizována.177 Takový předpoklad je pro Rusko, snažící
se o návrat k velmocenskému statutu, obtížné akceptovat a proto se např. Putin v roce 2012
rozhodl ukončit všechny projekty, které byly podporovány americkou agenturou USAID,
jednou z hlavních agentur politik podpory demokracie, která hrála roli také při barevných
revolucích. Rusko v politikách podpory demokracie vidí nejen hrozbu pro strukturu svého
režimu, ale také skrytou zprávu, která Rusku připomíná, že USA vidí Rusko jako slabší zemi,
srovnatelnou spíše s Arménií než s Čínou. Pro Putina je tak americká podpora demokracie
otázkou moci a suverenity, ba dokonce i respektu. Slovy Matthewa Rojanského, který
komentoval toto Putinovo rozhodnutí: „ruští představitelé dali jasně najevo, že Rusko považují
za velmoc a poskytovatele pomoci, spíše než jejího příjemce.“178
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Tato výše zmíněná skrytá zpráva se dá ilustrovat na vztahu mezi USAID, potažmo USA a
Čínou z hlediska demokratizačních politik. Na podporu demokracie a lidských práv v Číně byl
ze strany USA kladen značně menší důraz než v Rusku a jejich nedodržování ze strany Číny
nehrálo v jejich vzájemných diplomatických vztazích takovou roli. Pro srovnání, USAID
během posledních tří let činnosti v Rusku (za fiskální období 2010-2012) utratil za podporu
demokracie 68,6 miliónů dolarů. Za stejné období představoval v Číně rozpočet USAID na
stejnou agendu pouze 8,2 miliónů dolarů. Přístup k podpoře demokracie v Číně a v Rusku se
však nelišil proto, že by v Číně bylo dostatek demokracie, ale proto, že Čína byla a zůstává
mocnou zemí.179

5.2 Institucionální opatření
Sundstorm říká, že ruská politická kultura v důsledku dědictví komunismu na konci 90.
let více připomínala korporativistické chápání vztahů mezi státem a společností než liberální.
Za 74 let sovětské vlády si Rusové zvykli na korporativistický, státem vedený model, který
určuje strukturu občanské participace na politickém životě. Představa, že stát by měl hrát
značnou roli v občanském životě, tak zůstala rozšířenou. Ve studii z roku 1995, založené na
vzorku 2100 lidí z různých regionů Ruska, se např. 62 % respondentů vyslovilo, že financování
neziskových organizací státem je přijatelné, a 36 % řeklo, že v demokratickém společenství,
kde zákon chrání občanská práva, není neziskových organizací potřeba.180 Během sovětské
vlády autoritářská forma státního korporativismu dominovala charakteru občanské participace.
Paul Kubicek říká, že demokratický či společenský korporativistický model západní Evropy se
značně liší od státního korporativismu autoritářského typu. Státní korporativismus se soustředí
především na mechanismy, které stát může použít ke kontrole a omezení veřejné participace.
Zájmové skupiny pak mají spíše kontrolovat občany, než je reprezentovat. Takový
korporativismus existoval v režimu sovětského typu.181
Paralela se však dá najít i v Putinově Rusku. Se začátkem jeho prezidentství v roce 2000
se politický rámec a podmínky pro NGOs začaly měnit, především pak po barevných revolucích
a beslanském školním masakru v roce 2004. Onou paralelou mám na mysli snahy o vytvoření
kvazi-občanské společnosti, která by mohla být centrálně ovládaná a zároveň loajální k vládě.
Byla sponzorována státními financemi a koordinována skrze instituci tzv. Veřejné komory
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(obšestvenája paláta),182 kterou jsem zmínil v úvodu. Jedná se o federální instituci,
obsazovanou představiteli NGOs, kteří mají reprezentovat pohled občanů na činnost vlády. Na
státu nezávislé NGOs však tuto instituci značně kritizovaly, jelikož podle nich je vytvořena
k tomu, aby kontrolovala občanskou společnost, spíše, než aby hledala různé podněty pro
tvorbu politik a zákonů. Složení této komory těmto obavám odpovídá.183 Komora má 126 členů,
kteří se volí ve třech krocích. Nejprve prezident sám vybírá 42 členů, kteří dále zvolí 42 členů
reprezentující občanské skupiny a organizace. Těchto 84 členů pak společně volí dalších 42
z řad regionálních NGOs. Takový volební proces však zaručuje, že se do Komory dostanou
pouze lidé schválení ruskými úřady a že tak tato instituce nebude zpochybňovat legitimitu
držitelů moci. Nicméně tato instituce ani nemá pravomoci k tomu, aby ovlivňovala rozhodovací
proces či aby lobovala za občanské zájmy v konfrontaci se státem.184 Takový mechanismus
poskytuje tak vládě značnou kontrolu nad dialogem s občanskou společností. Ti, kteří nejsou
členy této komory (pravděpodobně hlasy kritické k vládě) jsou tak kompletně izolováni od
přístupu ke státním strukturám.185 Skrze Veřejnou komoru se také přerozdělovalo financování
ruské občanské společnosti pomocí nově zavedeného systému grantů. Richter tuto komoru
ironicky označil za „ministerstvo občanské společnosti“, které je zodpovědné za správu
federálního financování NGOs z vládních grantů.186
Snaha o vytvoření patriotické občanské společnosti tak nezahrnovala pouze donucení (skrze
nepříznivou legislativu), ale také motivaci. V rozhodnutí, které kopírovalo jednání západních
dárcovských agentur, vytvořil Kreml pro NGO sektor systém soutěživých státních grantů. I to
bylo součástí strategie Kremlu (společně se zákonem, o kterém bude řeč níže) jak vytvořit
patriotickou občanskou společnost, jelikož největší část těchto financí byla poskytnuta
prorežimním organizacím. V lednu 2006 Putin řekl členům nově vzniklé Veřejné komory, že
budou zodpovědní za výběr poloviny z příjemců těchto uvolněných grantů. Druhou polovinu
pak vybírali Putinovi zástupci v jednotlivých regionech Ruska. Zájemci museli ohlásit všechno
západní financování, které za posledních pět let obdrželi a dokázat, že jsou schopni
konstruktivní spolupráce s úřady.187 Naši se do této grantové soutěže zapojili až v roce 2007,
kdy dávali více najevo svůj zájem o třetí sektor pomocí iniciativy „Lídr v NGO sféře“. Tuto
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iniciativu vedl Alexandr Kopyťko, který se během tábora u jezera Seliger (obrovský každoroční
Naši tábor) zavázal, že vytvoří „národně orientovanou NGO“. Na základě zveřejněných
výsledků soutěže Naši získali největší grant v hodnotě přes 10 milionů rublů na konání dalšího
tábora u jezera Seliger. Další grant v hodnotě 7,7 milionů rublů byl poskytnut Vyšší škole
managementu, organizaci, která vedla patrioty z řad Naši k pořádání „fóra pro vzdělávání
mládeže“. Dalších 10 milionů rublů šlo pro spřátelenou prorežimní mládežnickou organizaci
Ruská mládežnická unie, za účely organizace studentské samosprávy.188 Podle ruského tisku
Vedomosti, Naši a organizace přidružené k tomuto hnutí obdržely ze státního rozpočtu více než
15 milionů dolarů v podobě grantů a státních zakázek.189
Jestliže tedy politiky západní podpory demokracie vytvořily rozdělenou občanskou
společnost, podobné Putinovy praktiky k napravení této situace zajisté nenapomáhají, nýbrž
občanskou společnost dále dělí a vytváří tak další privilegovanou vrstvu patrně k tomu, aby
čelila oné privilegované vrstvě podporované západními státy. Je příznačné, že tato instituce
byla vytvořena právě po proběhnutí barevných revolucí v roce 2005, kdy i na Rusko byl v rámci
demokratizačních politik vyvíjen tlak k tomu, aby občanská společnost hrála onu roli kontrolora
státních politik. Právě tuto funkci má tato instituce údajně zastávat. K tomu, aby Putin vytvořil
nevoli k politikám podpory demokracie v Rusku, se snažil vytvořit jistý anti-americký,
respektive nacionalistický sentiment. V ruském kontextu byly však zahraniční NGOs
považovány za klíčové k jakémukoliv efektivnímu vzdorování Putinovu režimu, jelikož ruské
elity a bohatí sponzoři nebyli ochotní financovat či organizačně pomáhat domácím skupinám,
protože jim buď nevěřili, anebo se obávali, že budou za opozici režimu nějak potrestáni.
Funkční občanská společnost tak musela být alespoň částečně financována zvenčí.190
Pomocí Veřejné komory Putin zajistil přístup ke státu pouze takovým skupinám, které sám
považoval za prospěšné pro jeho zřízení. Dalším krokem, kterým chtěl Putin vytvořit
patriotickou občanskou společnost, bylo přijetí zákona z roku 2006 o neziskových
organizacích, pomocí kterého chtěl omezit činnost NGOs financovaných ze zahraničí. Zákon
požadoval, aby se NGOs registrovaly jako separátní ruské subjekty a zároveň, aby se podřídily
přísným finančním a právním kontrolám. Navíc měla být založena federální agentura, která
měla dohlížet, zda organizace dodržují jejich předem stanovené (a vládou schválené) cíle.191
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Zákon např. nedovoluje registrovat takové NGOs, pokud jejich cíle a záměry představují
hrozbu pro „suverenitu, politickou nezávislost, teritoriální integritu, národní jednotu, jedinečný
charakter, kulturní dědictví a národní zájmy Ruské federace.“ Zatímco první tři z těchto
opatření představují standardní omezení pro jakoukoliv organizaci v demokratickém zřízení,
zbylé čtyři jsou vysoce subjektivní a mohly by tak ruskými úřady být použity pro zákaz
v podstatě jakékoliv skupiny, jejíž aktivity směřují ke kritice ruského politického systému a
stavu dodržování lidských práv.192 Každá NGO, ať už zahraniční či domácí, musela vyplňovat
rozsáhlé registrační dokumenty, ve kterých musela poskytnout podrobné informace o každém
ze svých členů a zakladatelů a také hlásit všechno financování ze zahraničí a odpovídat za to,
jak byly tyto peníze využity.193 Na základě tohoto zákona stát dokonce mohl vysílat své
zástupce na jednání dané NGO. Dle Robertsona tak hlavním cílem tohoto zákona bylo
omezovat NGOs se zahraničním financováním a kontrolovat a licencovat ruskou občanskou
společnost.194 S tímto zákonem tak Rusko přišlo s novou strategií směrem k třetímu sektoru,
ale i občanské společnosti jako takové. Spočívala v licencování opozice za účelem oddělení
legitimních složek od nelegitimních a zaplňování tohoto prostoru náhražkovými („ersatz“)
sociálními hnutími. Společně tato opatření představují restrukturalizaci vztahů mezi státem a
společností v Rusku.195
Souvislost zákona s omezováním americké moci je dobře vidět, pokud se podíváme, proti
kterým organizacím bylo podle zákona zakročeno jako první. Šlo o NGOs jako Human Rights
Watch, Amnesty International, the National Democratic Institute a the International Republican
Institute, tedy hlavní představitelé americké měkké moci v souvislosti s politikami podpory
demokracie. Po intenzivním diplomatickém nátlaku ze strany USA a evropských vlád bylo
většině z těchto NGOs povoleno pokračovat ve své činnosti. Nicméně okamžité tendence
Kremlu omezovat NGOs zabývající se těmito tématy jasně poukazovaly na priority a zájmy
ruské vlády.196 Zákony tohoto typu omezují růst demokracie, ale jsou také demonstrací ruské
suverenity a jeho znepokojení nad tím, že se USA, byť nepřímo, snaží hrát podstatnější roli
v jeho domácí politice.197
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Podle Human Rights Watch tento zákon:
„značně rozšířil možnost státních představitelů odmítnout registraci NGOs,
kontrolovat je a zároveň od nich požadovat zprávy o jejich činnosti. Jde právě o tuto
širokou a vágně definovanou možnost zasáhnout do registrace či činností NGOs, která
byla státní představitelům poskytnuta. Tato možnost je náchylná k diskriminačnímu a
svévolnému zneužití, která má neblahý dopad na lidskoprávní NGOs. (...) Tento zákon
z roku 2006 tak zavádí omezení toho, kdo může financovat NGO a rozšiřuje toto pole
do pravomocí, na základě, kterých stát může zamítnou její registraci.198
Zatímco však některé z výše zmíněných opatření existují i v demokratických zemích,
tak ale tento ruský zákon nepředložil ani žádné standardy, na základě kterých by se
hodnotilo, zda daná organizace dodržuje své stanovené cíle, ale ani žádnou právní ochranu
pro organizace, které by byly křivě obviněny.199 Ti, kteří pracovali v rámci politik podpory
demokracie, byli tak označovaní za špióny cizích vlád, vůči čemuž se Západ vehementně
bránil. I přestože se nejedná o špióny per se, podobná nařčení nemůžeme označit za zcela
neopodstatněná. V roce 2005 se tehdejší ředitel FSB Nikolaj Patrušev vyjádřil, že
„cizí tajné služby aktivněji než kdy jindy používají netradiční pracovní metody a
pomocí různých vzdělávacích programů různých NGOs šíří a propagují své zájmy, a to
především v bývalém SSSR.“200
K posouzení, do jaké míry se jedná o agenty či ne, nám může posloužit osobní zkušenost
Lincolna Mitchella, který v podobných NGOs pracoval např. v Gruzii během Revoluce růží,
konkrétně v National Democratic Institute (NDI). Mitchell v tomto ohledu říká, že žádný ze
zaměstnanců těchto institucí se sice nepovažuje za špióna, ale že tito pracovníci vyhledávají a
disponují cennými informacemi o daných zemích, jejich vládách a opozici. Tyto informace jsou
přitom shromažďovány v rámci širšího úsilí o přeměnu vnitřního fungování dané země. Při
vyhledávání těchto informací se pak tito pracovníci identifikují afiliací k dané NGO a
zdůrazňují, že nejsou součástí cizí vlády. Když jsou však požádáni o to, aby tuto informaci
sdělili ambasádě či představiteli ministerstva zahraničí, mají malé možnosti tak neučinit. Toto
patrně není definice činnosti špiónů, avšak je to aktivita, ve které se obtížně hledá rozdíl.201
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5.3 Vytvoření ideologie barevné protirevoluce
V předchozích sekcích jsem zmínil, že ruský režim v rámci své „barevné“ protirevoluční
strategie omezoval, ale i kopíroval taktiky, kterých využívali protestující při barevných
revolucích. Omezení NGOs, schválení změn ve volebním zákoně skrze legislativu či
omezování pozorování voleb a médií k tomu, aby opozice nemohla upozornit veřejnost na
zfalšování voleb, jsou příkladem těchto protirevolučních taktik. K efektivní obraně před ruskou
barevnou revolucí bylo také potřeba širší obliby držitele moci, a to zejména mezi mládeží. To
jsou však cíle, kterých se nedá dosáhnout institucionální či legislativní cestou, a tak se součástí
preventivní protirevoluční strategie Ruska stalo také vytvoření a podpora „anti-barevné“
ideologie. Zmínil jsem, že po barevných revolucích to v Eurasii nebylo pouze Rusko, které se
rozhodlo náznakům barevných revolucí bránit. Co však Rusko v tomto ohledu činí jedinečným,
je právě tato investice do vytvoření nové ideologie, včetně vytvoření masového mládežnického
hnutí Naši, které opakovalo strategie barevných revolucí proti barevným revolucím
samotným.202 Pomocí této ideologické roviny se režim snažil občany přesvědčit, že opoziční
demokratické ideály jsou cizí ruské historii, tradici a identitě a že jsou poháněny tajnými
službami cizích zemí či geopolitickými a ekonomickými zájmy Západu.203 Dle Gleba
Pavlovského byla taková ideologie potřebná k tomu, aby poskytla režimu legitimizující
ideologické opodstatnění, které je schopné čelit západním snahám o podporu demokracie.204
Co však vadilo Rusku na západních politikách podpory nejvíce, je, zdá se, fakt, že tyto
politiky spočívaly na fundamentálním morálním přesvědčení, že neodmyslitelná práva jedinců
mohou být nejlépe zajištěna v rámci demokratického zřízení, a že jakékoliv zřízení nebo režim,
který se od této normy vzdaluje, je tak v porovnání s ním méně legitimní.205 Ruský návrat
k velmocenskému statutu byl však možný pouze skrze mezinárodní systém, ve kterém panuje
rozmanitost a proto by (podle ruských politických technologů), na základě výše zmíněné
normy, neměla být kritizována legitimita jeho zřízení kvůli rozdílnosti v jeho institucích,
politikách či lidskoprávních standardech. Fakt, že zavedené demokracie takovou rozdílnost
kritizují, pouze reflektuje rozdílnost v historickém vývoji či v oblasti politické kultury. Pokusy
o to, aby se Rusko přizpůsobilo jakýmkoliv předem vytvořeným (liberálně demokratickým)
standardům (tedy i ve sféře občanské společnosti) pak ignoruje rozmanitost mezinárodního
systému. Za pomoci tohoto argumentu o rozmanitosti mezinárodního systému pak mohli ruští
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představitelé obvinit své západní protějšky z kulturního imperialismu a Rusku tak připisovali
právo k definování vlastní, ruské cesty k demokracii.206
Podporovat oficiální ideologii, která však jde proti demokracii, bylo obtížné vzhledem
k tomu, že ruský režim byl dědicem Jelcinovy vlády a nehodlal se zříct všech svých výdobytků
v oblasti liberální demokracie. Důvodem pro to byl fakt, že od začátku 90. let se ruští
komunisté, společně s několika nacionalistickými stranami snažili přijít s vlastním
myšlenkovým krédem, které zavrhovalo celý postsovětský experiment s demokracií a tržní
ekonomikou. Z těchto důvodů musela být oficiální ideologie jak anti-liberální (byť demokracie
jako pojmu se Putin nikdy nezřekl), tak ale dostatečně rozdílná od komunistických a
nacionalistických verzí autoritářského kréda.207 V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že
režim podporoval pohled na 90. léta jako na období, kdy docházelo k demontování někdejšího
impéria, soubojům mezi jedinci a společností o rozdělení státního majetku za pochybných
podmínek či jako na období, kdy docházelo k ponižování ze strany Západu a ke každodennímu
ekonomickému strádání. Putinovo Rusko naopak nabízelo stabilitu a posílení státních institucí,
rostoucí prosperitu, úspěšný boj se separatismem a návrat k velmocenskému statutu.208 Po
beslanském školním masakru a Oranžové revoluci Putin dokonce řekl, že je Rusko země, která
je ve válce a je na ni v poslední době neustále útočeno. Je to právě tento kontext, ve kterém
Putinův režim zintenzivnil své hledání „národní identity“, která by mohla zemi spojit a
legitimizovat jeho autoritářský režim.209
Ke zmíněnému ponižování docházelo údajně právě skrze západní politiky podpory
demokracie, které pomocí financování NGOs ignorovali ruskou státní suverenitu. Státní
suverenita je však koncept, který představuje základ mezinárodního systému od roku 1648.210
V tomto ohledu pomocí těchto myšlenek Rusko do zahraničí vysílalo signál, že chce být
považováno za „normální zemi“ a plnohodnotného člena mezinárodního společenství.211 Další,
kdo kritizoval barevné revoluce v souvislosti s národní suverenitou, byl Vladislav Surkov, který
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byl Putinem pověřen, aby přišel s obrannou strategií před protesty typu barevných revolucí.
V souvislosti s tím, v únoru 2006 během přednášky věnované aktivistům strany Jednotné
Rusko, Surkov představil koncept suverénní demokracie. Jeho základní myšlenkou bylo, že
Rusko není západní zemí s liberální tradicí, která zdůrazňuje individuální práva, nýbrž zemí
s tradicemi, jako je kolektivismus nebo silný stát.212 Rusko tedy označil za demokracii,
postavenou ale na ruských politických tradicích autoritářské vlády, silného státu, společnosti
jako jedné entity a silného vůdce.213 Ambrosio pak tento koncept označuje za představu, na
základě které musí být forma a fungování ruského politického systému určeno Rusy
samotnými. Základní argument, na který Surkov ve své řeči dle něj poukazoval, bylo, že ruská
suverenita je pod tlakem různých vnějších sil.214
Gleb Pavlovskij se snažil politicky de-legitimizovat barevné revoluce skrze jím vlastněná
internetová i tištěná média. Za hlavní cíl barevných revolucí označoval snahu o vytvoření
loutkových protiruských států na hranicích Ruska, čímž dochází k destrukci jedinečného
charakteru kulturní identity východní Evropy a k podkopávání suverénní povahy politických
institucí v tomto regionu. Články tohoto typu zahrnovaly argument, že takové revoluce by
Rusko neudělaly demokratičtějším, ale fatálně by oslabily stát a byly by extrémně násilné.
Z toho důvodu tak, argument pokračoval, ti, kteří volají po barevné revoluci v Rusku, volají
také po návratu slabého státu Jelcinovy éry a dalších nedostatků s ním spojenými. Nová
ideologie suverénní demokracie však legitimizovala Putinovo autoritářství právě na základě
toho, aby byl tento slabý stát z 90. let posílen a aby byl nastolen pořádek po dekádě chaosu,
nepořádku a ponižování Západem.215
V suverénní demokracii Surkov tematizoval také ruskou politickou kulturu, kterou označil
za nerozvinutou. Proto bylo dle Surkova potřeba, aby se stát ujal vedoucí role ve vytvoření nové
politické třídy a společného hodnotového systému, který měl být založen na silné roli prezidenta
a strany Jednotné Rusko. Legitimita těch, kteří nejsou členy této strany byla tak zpochybněna,
jelikož tací politici dle Surkova neslouží státním zájmům Ruska.216 Z toho je však patrné, že
těmto ideologům o reálný rozvoj demokracie nešlo. Nerozvinutá politická kultura Ruska je
situace, kterou zavinila dlouhá léta sovětského vládnutí. A taková situace má být v konceptu,
který se označuje za demokracii, vyřešena návratem k vůdčí úloze státu, která k rozvoji oné
kultury mezi širším obyvatelstvem jistě nepomáhá.
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Tyto myšlenky znovu vycházejí z Jelcinových let, během kterých se multipartismus
v Rusku ukázal jako vysoce nefunkční. Představitelé byznysu se dle Surkova měli sblížit
s Kremlem a Jednotným Ruskem, aby se vyhnuli oné beztvaré „šedé mase“ Jelcinova období.
Unitární systém soustředěný okolo Kremlu byl tak v této koncepci předkládán jako jediná
možnost pro ucelenou a stabilní zemi. Ambrosio říká, že Surkov při nejlepším nabádal
k vytvoření korporativistického systému, ve kterém by politika byla řízena seshora k zajištění
stability státu a zachování vládní akceschopnosti.217 Navíc, Surkov dával do kontrastu
suverénní demokracii ve smyslu centralizace moci, nutnosti vytvořit se státem/vládou spojenou
ideologii a vytvoření prorežimních mládežnických hnutí s „nedemokracií“ Jelcinové doby. To
byl jeden z hlavních argumentačních motivů, který stál za ospravedlňováním vládního stylu
Kremlu. Jediná alternativa tehdejšího politického statutu quo, která se Rusům nabízela, byl
návrat do neblahého chaosu Jelcinových let. To se ukázalo jako silná rétorická zbraň, na základě
které skutečně docházelo k mobilizaci širšího obyvatelstva ve prospěch Putina (i několik členů
Naši odpovídalo v dokumentech na otázky, proč podporují Putina, tím, že zlepšil ekonomickou
situaci v Rusku a zároveň mu chce navrátit mezinárodní respekt, kterému se v Jelcinových
letech netěšilo). V kontrastu se socioekonomickou krizí 90. let byla tak politická stabilita a
ekonomický růst Putinové éry pro Rusy lepší a přitažlivější, bez ohledu na úpadek v oblasti
občanských svobod, který ji doprovázel.218
Makarychev říká, že fakt, že centrálním motivem této ideologie a diskurzu ruských elit je
suverenita, nám poukazuje na ruské priority v mezinárodním prostředí. Diskurz je však
koncipován jak pro domácí, tak i zahraniční posluchače. To plyne z interpretace suverenity jako
takové, která se dá chápat jako stále pokračující proces, ve kterém sociálně či politicky
konstruuje hranice mezi „my“ a „oni“ a mezi tím, co je „vnitřní“ a „vnější“. 219 To skutečně
odpovídá, jelikož režim v tomto ohledu skutečně konstruoval jak vnějšího, tak vnitřního
nepřítele. Vnějšího nepřítele představovaly USA, potažmo Západ obecně a vnitřního na něj
napojené NGOs, společně s jejich sympatizanty. Při zdůrazňování jednoty státu a národa
v souvislosti s beslanským školním masakrem, Surkov mluvil o vnitřním nepříteli, který jedná
společně s vnějším nepřítelem za účelem oslabení Ruska. Naléhavost situace dokonce vyjádřil
větou, že „nepřítel je přede dveřmi“ a že „fronta prochází každým městem, ulicí a domem“
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v souvislosti s čímž volal po „ostražitosti, solidaritě, týmovém duchu a společném úsilí státu a
jeho občanů.“220
Pakliže se ale zamyslíme nad významem zkratky „NGO“, zjistíme, že ruská kritika směrem
k těmto organizacím nebyla zcela neopodstatněná. Ona zkratka předznamenává, že daná
organizace není součástí (žádné) vlády. Realita je však většinou o něco komplikovanější, a to
především ve chvíli, kdy se daná organizace věnuje určité rozvojové činnosti, v našem případě
např. demokratizaci. Avšak takové NGOs byly napojeny na vládu nebo dokonce vlády, ale ne
na vládu země, ve které operovaly. Místní NGOs, které jsou financovány, ať už přímo nebo
nepřímo cizími vládami, nemůžeme tak z těchto důvodů nekriticky označovat za „nevládní“.
V mnoha případech se skutečně mohou těšit značné autonomii, avšak jejich existence či vnitřní
smysl, stejně jako agenda je, alespoň částečně, ovlivňována rozhodnutími těchto cizích vlád.
Právě z těchto důvodů jsou někdy tyto organizace označovány nedemokratickými vůdci za
agenty či špióny cizích vlád. Mitchell dokonce říká, že americké NGOs by bylo v tomto ohledu
přesnější označovat za SGOs (semi-governmental organizations) či PGOs (pseudogovernmental organizations).221
Jestliže je tento koncept založen na myšlenkách vycházejících primárně z oblasti
geopolitiky a mezinárodního řádu, je jasné, že suverenita je v tomto ohledu nadřazená
demokracii. V souvislosti s tímto kritizoval Lavrov v roce 2006 americký důraz na demokracii
v dalších zemích. Lavrov zdůraznil, že je potřeba demokracie nejen uvnitř jednotlivých zemí,
ale také v mezinárodních otázkách. Myšlenka demokratického světového pořádku byla
používána jak Jelcinovou administrativou, tak Putinovou k tomu, aby se vymezily proti
unipolárnímu mezinárodnímu systému dominovaném USA ve prospěch multipolárního
systému, ve kterém by síla USA byla omezena nutností konsensu mezi velmocemi, včetně
Ruska.222 V únoru 2007 v těchto myšlenkách pokračoval Putin ve své řeči na Mnichovské
bezpečnostní konferenci, ve které kritizoval americký koncept unipolárního světa jako
založeného na „jednom centru moci“, a který má „jediný vzor, jediného suveréna“, což je
údajně situace, „která s demokracií nemá nic společného“.223
V souvislosti s tímto tak suverénní demokracie reaguje na americkou sílu, kterou jsem se
snažil popsat v předchozích kapitolách, kdy americká globální nadřazenost skrze politiky
podpory demokracie umožňovala Washingtonu zavádět jednotné politické standardy v jiných
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státech za účelem udržení jejich geopolitického statutu jako jediné světové supervelmoci.224
V tomto ohledu tak Surkov v podobě suverénní demokracie přišel s diskurzivním posunem, ve
kterém byl koncept demokracie posunut z domácí domény do mezinárodní. Takové rámcování
však koncept demokracie zbavuje jeho silných politických konotací a redukuje ho na pouhou
rozmanitost suverénních států, bez ohledu na povahu jejich režimů. Skrytá zpráva takového
rámcování by pak mohla být, že je to právě multipolarita, která posiluje vývoj „demokratických
institucí“ v mezinárodním prostředí a ne naopak.225
V demokracii se automaticky počítá s lidem jako suverénem. Tento předpoklad byl zahrnut
i v modelech demokracie, které byly podporované západními politikami. Surkov však
v konceptu suverénní demokracie kritizoval, že se Západ snaží v Rusku vytvořit jistou „řízenou
demokracii“, která prý nikdy nemůže fungovat, protože je nastolena zvenčí.226 Je paradoxní, že
odpovědí na onu „řízenou demokracii“ je „suverénní demokracie“, ve které ale lid není
skutečným suverénem a je to lid, který se nakonec stane řízeným skrze rozsáhlý centralismus a
jeho pomocné instituce jako je např. Veřejná komora. Respektive, v chápání Surkova je lid
suverénem skrze svou identifikaci se státem. V „řízené demokracii“ (což je však Surkovova
nálepka a v ideální formě jde o liberální demokracii) je naopak lid suverénem, který skrze své
zastupitele, zájmové skupiny a občanskou společnost ovlivňuje chod státu v jeho prospěch a ne
naopak (Naši byly mobilizování v zásadě pouze za účelem toho, aby se měl režim o co opřít a
byl tak stabilnější). I na základě této úvahy se dá říci, že přídavek suverénní se v této koncepci
nevztahuje k obyvatelům Ruska. To není až tak překvapivé, pokud si uvědomíme, že celá
koncepce je v podstatě vybudována na geopolitických představách o mezinárodním řádu.
Suverénní demokracie tak spíše než teorii demokracie představuje teorii mezinárodních vztahů.
Sergej Ivanov, tehdejší ministr obrany, se v této souvislosti vyjádřil, že k tomu, aby Rusko
znovu dosáhlo velmocenského statutu, potřebuje tři pilíře, jimiž jsou suverénní demokracie,
silná ekonomika a vojenská síla. Suverénní demokracii v tomto ohledu považoval za samotný
základ ruské státnosti, který je založen na právu Rusů určit si sami svůj politický systém a bránit
ho před vnějším tlakem za všech okolností, a to i ozbrojenou silou.227 V tomto ohledu to byl
však spíše režim jako takový, který určil charakter budoucího ruského politického systému,
který legitimizoval právě onou ideologií suverénní demokracie.
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Posledním krokem k tomu, aby se suverénní demokracie stala oficiální státní ideologií,
bylo, aby byl koncept přijat širší vrstvou politických elit. Medvěděv se vyslovil, že se mu onen
pojem příliš nelíbí, jelikož přídavné jméno suverénní prý vytváří zvláštní pocit, že se jedná o
nějakou jinou, netradiční formu demokracie. Otázka, která se tedy v této souvislosti nabízela
byla, zda se tento koncept stane součástí politické platformy Putinovy strany Jednotné Rusko.
Po počáteční kritice a nejistotě (i ze strany Putina) byla však suverénní demokracie zahrnuta
jako jeden z hlavních bodů politického programu Jednotného Ruska, který jej měl odlišovat od
ostatních kandidujících subjektů v prosincových parlamentních volbách z roku 2007.228 Tento
koncept byl tedy podporován jako vládní ideologie Ruska, která se poté promítla i do oficiálních
učebnic dějepisu, jejichž poslední kapitola nazvaná „Suverénní demokracie“ odkazuje na
Surkovovy myšlenky a obhajuje Putinovu politiku.229
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6. Naši: směrem k řízené občanské společnosti?
V této sekci se pokusím aplikovat teoretické poznatky, které jsem tematizoval v sekci 3.
Půjde tedy o to, charakterizovat hnutí Naši na základě kritérií, které souvisí s občanskou nebo
naopak neobčanskou společností a určit, které jeho aktivity spadají pod tu a onu kategorii.
Zatímco v předchozí sekci jsem popsal ideologický rozměr suverénní demokracie, v této sekci
se budu věnovat jejímu organizačnímu rozměru. Na základě předešlých úvah o suverénní
demokracii a institucionálních opatřeních, které jsem popsal v sekci 5., můžeme odvodit jisté
implikace pro roli občanské společnosti v takovém zřízení. Je zjevné, že v takovém zřízení bude
(režimní představa občanské společnosti) skrze Veřejnou komoru institucionálně podřízena
státu a bude hrát takovou roli, aby ho dělala co nejstabilnějším. To však není příznačné pouze
pro suverénní demokracii, nýbrž pro demokracii (a patrně i pro další režimy) obecně. I
v takových režimech hraje občanská společnost roli, která ho má jako celek posilovat a dělat
ho tak co nejvíce funkčním a zároveň stabilním.
Andrej Makaryčev, profesor z Univerzity v Tartu, říká, že jakákoliv analýza Putinova
režimu v souvislosti s jeho zahraniční politikou musí být zakotvena právě v představách
suverénní demokracie.230 To však platí i pro oblast občanské společnosti, jelikož pro role, které
občanské společnosti připisuje liberální tradice v suverénní demokracii není příliš prostoru. I
při hodnocení hnutí Naši tak nesmíme zapomenout na to, že hnutí operuje v odlišném
ideologickém, institucionálním a kulturním kontextu, jehož představy o občanské společnosti
se od západního kontextu liší. V sekci 5.2 jsem v souvislosti s Veřejnou komorou a zákonem
z roku 2006 o neziskových organizacích nastínil dynamiku, pomocí které se Putinovo Rusko
snažilo vytvořit patriotickou občanskou společnost. Odpovídá však skutečně charakter a
aktivity Naši předpokladům, které občanské společnosti připisuje západní tradice? To je otázka,
kterou se budu snažit zodpovědět v této sekci.
Nejprve pojednám o kontextu a okolnostech, za kterých hnutí Naši vzniklo. Dále hnutí jako
takové představím a zmíním, s jakými státními politikami a představami bylo spojováno
v souvislosti se suverénní demokracií. V další části této kapitoly zmíním roli Naši v ruském
volebním cyklu 2007-8 a konečně zhodnotím Naši v souvislosti s občanskou a neobčanskou
společností.
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6.1 Kontext vzniku a „Jdoucí pospolu“
Poprvé se Kreml začal angažovat v oblasti mládežnických hnutí v roce 2000, kdy bratři
Vasilij a Boris Jakemenkovi založili organizaci Jdoucí pospolu údajně na základě „spontánního
obdivu“ k prezidentu Putinovi. Organizace brzy získala reputaci „Putinovy mládeže“, jelikož
byla Kremlem často vyzdvihována. Největší rozkvět organizace zaznamenala v letech 20002003, díky němuž se jí dostalo pozornosti od již zmíněných předních ideologů Kremlu –
Vladislava Surkova a Gleba Pavlovského.231 K tomu, aby organizace přilákala nové členy,
nabízela svým aktivistům různé benefity v podobě dotovaných vstupenek do kina, internet
zadarmo několik hodin týdně, plavání zdarma či účast na letním táboře u jezera Seliger, který
se později stal hlavní každoroční událostí také pro Naši.232
Poprvé se Putinův režim setkal s intenzivními protesty, když představil kontroverzní
zákon o monetizaci sociálních benefitů, známý jako zákon 122 z roku 2004. Legislativa
ovlivnila až 35 milionů Rusů, kteří se těmto benefitům těšili. Šlo především o odebrání
bezplatné hromadné dopravy penzistům a studentům a její nahrazení finančními příspěvky,
které však nepokrývaly její plnou cenu. Zvláště pak pro válečné veterány, ale i pro další penzisty
byly tyto benefity spojeny s jejich důstojností a sociálním postavením, protože představovaly
jisté zvýhodnění odvozené z jejich zapojení ve Velké vlastenecké válce a byly tak součástí
jejich osobní identity. V důsledku přijetí zákona se tak objevily první masové protesty právě
těchto penzistů, jejichž hlavní aktivitou bylo blokování dálnice spojující Moskvu a Petrohrad,
která se ukázala jako velmi účinná. Podobné aktivity se pak staly hlavním vyjádřením
nesouhlasu penzistů po celém Rusku.233 V Rusku se tak vytvořila rozsáhlá protestní nálada, ke
které se (i přes počáteční snahy v podobě Jdoucí pospolu) připojily i další ideologicky
motivované opoziční mládežnické skupiny jako Limonovova NBP, mládežnická organizaci
liberální strany Jablko, „Jdoucí bez Putina“ či „Řekni NE!“.234 Někteří z protestujících dokonce
vyostřili svůj protest pomocí symbolů ukrajinské Oranžové revoluce.235
Název Jdoucí bez Putina signalizoval, že jeho zakladatelé zahrnovali bývalé členy
Jdoucí pospolu, které Jakemenko označil za „zrádce financované Georgem Sorosem“.236 Oproti
Jdoucí pospolu tato organizace vznikla pomocí internetu. Její zakladatel Michail Obozov spojil
její začátky s on-line diskuzí aktivně myslících mladých lidí, kteří dospěli k názoru, že je čas
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se přesunout z virtuálního světa do skutečného. První aktivita organizace se však odehrála na
internetu, kde zveřejnila manifest nabádající studenty, aby se zapojili do opozice k Putinovi,
k prezidentu, který s „námi zachází jako s dobytkem“. „Je čas říct dost“! Touto větou manifest
nepřímo odkázal k nedávným barevným revolucím. Jak jsem zmínil, „Je čas!“ bylo hlavním
sloganem ukrajinské Pora a „Dost!“ zase gruzínské Kmara. Známkou toho, že existence takové
skupiny režim znepokojovala, bylo, že internetová stránka, na které byl manifest zveřejněn byla
zanedlouho zrušena. Mluvčí Jandexu, firmy, která poskytuje internet, spojil smazání stránky se
stížnostmi na spamy, avšak rychlost, s jakou tak učinila, byla podezřelá.237
Pokud přihlédneme k tomu, že se tyto události odehrávaly pouze několik měsíců od
proběhnutí Oranžové revoluce, nemůžeme se divit, že tyto protesty vnímalo Putinovo Rusko
jako reálnou hrozbu. Z hlediska režimu bylo také podstatné, že tyto protesty spojily protestně
naladěné obyvatelstvo, které však nicméně nesdílelo stejné ideologické zakotvení a šlo tak o
velmi názorově rozmanitou skupinu, kterou více než cokoliv jiného spojovala představa
společného nepřítele.238
Navíc, protesty byly ve značné míře podporované i veřejností. Podle průzkumu z května
2005 až 70 % ruské populace vyjádřilo pozitivní stanovisko směrem k protestujícím s tím, že
buď protestující podporují anebo že alespoň rozumí jejich rozhořčení.239 Ačkoliv režim
v podstatě kontroloval hlavní společenské páky moci (tedy instituce, volební systém, armádu a
média), protesty penzistů ukázaly, že ale plně nekontroluje ulice. Jediný potencionálně účinný
protest tak mohl přijít právě z ulic, podobně jako tomu bylo v případě barevných revolucí. Pro
režim tak bylo nezbytně nutné, aby navázal kontakt s mládeží a kooptoval ji tak ve svůj
prospěch.240 V důsledku těchto nepokojů a vyostření revolučních nálad v Rusku tak Surkov
s Pavlovským dospěli k názoru, že je třeba změnit kurz. Jdoucí pospolu měla slabou jak
členskou základnu, tak ideologické odhodlání, v důsledku čehož by dle Surkova s Pavlovským
nemohla vyvážit vysoce motivovaná hnutí, která vedla barevné revoluce v Srbsku, Gruzii a
Ukrajině.241 Z těchto důvodů dospěl Vladislav Surkov a Vasilij Jakemenko k názoru, že je
potřeba podniknout další kroky k vytvoření patriotické občanské společnosti, která by těmto
protestujícím mohla čelit a rozhodli se vytvořit agresivnější organizaci s větším důrazem na
ideologii a identitu pomocí spojení vlastních zájmů a ideologického zakotvení. Po řadě
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seminářů byl v rámci organizace Jdoucí pospolu navržen nový přístup a v březnu 2005
oznámila vytvoření organizace nové – Naši.242

6.2 Klasifikace a vývoj hnutí
Obecně Naši představuje hnutí, které označujeme za vládně organizovanou NGO, tedy
za tzv. „GONGO“. Takový termín je v literatuře používán pro označení organizace, která byla
vytvořena zpravidla nedemokratickou vládou za účelem, aby sice vypadala jako NGO, ale aby
zároveň její aktivity byly v souladu s vládními a aby vládní agenda byla takovou organizací
podporována. Dalšími příklady takových organizací může být např. organizace pro
monitorování voleb, která je financována vládou snažící se zmanipulovat volby.243 Hnutí bylo
neoficiálně založeno o víkendu 27. - 28. února 2005, kdy se hlavní aktivisté sešli na konferenci
v Seněži, rekreačním komplexu nedaleko Moskvy, vlastněným prezidentskou administrativou.
Na konferenci v utajení přijel i moskevský koordinátor mládežnické organizace opoziční strany
Jablko – Ilja Jašin, společně s Olegem Kašinem, novinářem z Kommersantu. Ačkoliv se
konference snažila vyhnout mediální pozornosti, její průběh ji nakonec přilákal. Jašin řekl, že
mezi účastníky konference byli jednak veteráni z předešlé organizace Jdoucí pospolu, dále
studenti rekrutovaní z univerzit a ochranka, kterou dle jeho slov představovali drsní, strach
nahánějící skinheadi s vysílačkami a v teplákových soupravách. Jašin byl na konferenci
odhalen, osobně vyslýchán Jakemenkem a poté vyveden z konference čtyřmi skinheady, kteří
ho po hlavě hodili do sněhu a opakovaně do něj kopali. To vedla Jašina k závěru, že „cíl hnutí
Naši je zastrašit opozičně smýšlející mládež, aby se lidé báli chodit na demonstrace.“ 244 Již
první událost, kterou můžeme k Naši přiřadit, tak ukázala, že je hnutí připraveno použít násilí
pro dosažení svých cílů a při boji proti svým odpůrcům.
Jak jsem nastínil, Naši představuje typ organizace, která je úzce spojena s režimními
aktivitami. Představuje ale také příklad sociálních hnutí, s nimiž se pojí další společenskovědní
teorie. Ty zkoumají buď „proč“ lidé dané hnutí vytvořili (na základě sdíleného
rozhořčení/obav), anebo „jak“ strukturální faktory jako např. zdroje, které má skupina
k dispozici, vnější podpora či vládní kontrola/podpora ovlivňují úspěchy aktivistů daného hnutí.
Otázku „proč“ zkoumá „teorie napětí“ (tzv. strain theory), kdežto otázkou „jak“ se zabývá
„teorie mobilizace zdrojů“ (tzv. resource mobilization theory), která zároveň předpokládá, že
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participace v sociálních hnutích je založena na racionálním chování, tedy, že lidé v daném hnutí
sledují buď hledání veřejného blaha anebo osobní zisk např. v podobě karierního růstu.245
V této práci jsou zkoumány právě strukturální faktory související s teorií mobilizace
zdrojů, které určovaly charakter hnutí jako Kmara či Pora, ale i Naši nejvíce. V souvislosti
s Naši v kontextu teorií sociálních hnutí je pak také zmíněná otázka „proč“ irelevantní, jelikož
podnět k jeho vytvoření nepřišel od účastníků samotných, ale od režimních představitelů. Je
sice pravda, že mládežnický aktivismus, který stál za Kmara nebo Pora, byl podněcován
společným rozhořčením z kvality demokracie v dané zemi, avšak faktor, který byl důležitý pro
jejich úspěch, byla právě zahraniční podpora. Naši v tomto ohledu představuje jiný případ,
avšak jeho vznik přímo souvisí s institucionalizací těchto ze zahraničí podporovaných
revolučních organizací. Navíc, jak ukážu, motivace členů a faktory, které vedly k vytvoření
Naši, odpovídají základním předpokladům teorie mobilizace zdrojů, jelikož mnoho členů
přijalo členství právě na základě racionálních voleb, a napětí, které vedlo k jeho vytvoření,
nepředstavovalo napětí mezi aktivisty samotnými, nýbrž mezi představiteli vládní elity. 246
Naši, stejně jako jeho předchůdce Jdoucí pospolu, představují vytvoření putinovské
organizační struktury, pomocí které mělo dojít k silnějšímu kontaktu mezi občany a státem.
Neexistuje však jediná výhradní role, kterou by toto hnutí mělo zastávat, a proto ho různí autoři
spojovali s různými politikami režimu. Fakt, že je hnutí silně navázáno na stát, vedlo autorku
Merve Yapici k tomu, že ho spojila s předchozími sovětskými politikami a mládežnickými
hnutími známých z bývalého SSSR. Paralela se dá najít především v tom, že jako sovětský
Komsomol měl sloužit k vytvoření jisté ideální mládežnické komunity, tak stejně tak se Putin
směrem k Naši vyslovil, že Rusko potřebuje „svou občanskou společnost, kterou ale bude
prostupovat patriotismus a která bude o Rusko pečovat.“247 Gleb Pavlovský se v tomto ohledu
vyslovil, že nejlepší členové hnutí budou takoví, kteří jsou do Ruska idealisticky zamilovaní.248
Hnutí Naši se sice netěšilo organizačnímu monopolu tak, jako tomu bylo u
Komsomolu,249 avšak fakt, že bylo vytvořeno režimními představiteli, kteří ho otevřeně
podporovali (např. pomocí rozsáhlých každoročních grantů, kterými financovali jeho aktivity),
tento monopol připomíná. Nejedná se však o monopol organizační (mládež měla na výběr
z mnoha mládežnických organizací), ale o výsadní postavení v souvislosti se vztahem ke státu
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(žádná jiná organizace se tak značnému financování a podpoře netěšila). Navíc fakt, že Naši
představovalo národní patriotický megaprojekt, mu umožnilo čerpat finance vysloveně od
prorežimních byznysmenů anebo používat patriotický charakter projektu jako páku k tomu, aby
získalo finance i od jiných společností, které se obávaly, že budou v očích režimu vypadat
„nepatrioticky“, pokud by hnutí odmítly podpořit.250 Ve stejném smyslu se vyjádřil i vedoucí
Naši Jakemenko, když řekl: „žádáme, aby (společnosti) podpořily vytvoření nové politické a
manažerské elity pro tuto zemi. Pokud odmítnou, je to považováno za nepatriotický čin.“251
Naši, ale i další organizace mohly navíc čerpat finance ze „Státního programu pro patriotickou
výchovu občanů“, který rozdělil 497,8 milionů rublů (17,5 milionů dolarů) na financování
výcviku vojenského typu nebo např. produkci patriotických písní a dalších způsobů, jak
z patriotismu udělat duchovní oporu státu.252
Patriotismus a národní hrdost byla zajisté hlavním tématem, které Naši tematizovalo.
Nicméně to samo o sobě jeho aktivity a roli ve společnosti nespecifikuje, protože hnutí
prosazujících tyto hodnoty je v Rusku nespočet. Odborná literatura uvádí přinejmenším čtyři
důvody, proč bylo hnutí Naši vytvořeno. Většina vědců se shoduje, že primárním důvodem byly
právě obavy z přelití barevné revoluce do Ruska. V tomto kontextu mělo dle Olega Belova Naši
plnit úlohu „nástroje pro neutralizaci tzv. ‚oranžové hrozby‘“, dle Valerie Sperling a Thomase
Ambrosia253 „síly ochraňující status quo před propuknutím barevné revoluce“, dle Mayi Atwal
a Edwina Bacona „prorežimní síly, která měla být mobilizována proti opozici“ a konečně, dle
Jussi Lassily „proti-oranžové komunity“.254 Jinými slovy mělo jít o organizaci, na kterou se stát
může spolehnout v podpoře svých politik, a především k masové mobilizaci ve prospěch
režimu, pakliže by začal být kritizován „z ulic“ tak, jak se ukázalo během protestů kolem
zmíněného zákona 122. Šlo tedy o to vytvořit organizaci, která v mnoha ohledech vypadá jako
sociální hnutí, ale zároveň je úzce spojena s hlavními režimními představiteli. Taková hnutí,
které Robertson označuje za náhražkové („erstatz“), představují hlavní součást Putinova
přebudování vztahů mezi státem a společností a zároveň jedinečnou součást jeho barevné
protirevoluční strategie.
V tomto ohledu není divu, že na tomto primárním důvodu panuje shoda, jelikož se tak
explicitně vyjadřovali i sami zakladatelé Naši. Gleb Pavlovský, charakterizujíc barevné
revoluce jako ze zahraničí provedené puče, řekl, že „zkusily to (USA) dřív, a brzo to zkusí i tady
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(..) vaše práce je bránit ústavní pořádek až puč přijde“. Vladislav Surkov se vyjádřil také jasně,
když řekl, že úkolem hnutí Naši je „bránit ruskou mládež před politickými manipulacemi ze
Západu.“255
Julia Hemment druhý důvod pro vznik Naši zajímavě spojuje se sovětskými
neoliberálními politikami, které představoval právě monetizační zákon 122. Aktivisti z Naši
měli svými dobročinnými aktivitami zmírnit dopady onoho zákona poskytováním různých
sociálních služeb.256 Stejně jako u Komsomolu, i u Naši existovalo zaměření na veřejné a
sociální služby. Jednotliví komisaři (hlavní aktivisté z jednotlivých regionů) měli v popisu
práce organizovat různé aktivity jako např. pořádání ekologických happeningů, v rámci kterých
uklízeli veřejná prostranství anebo setkání s veterány. Většina regionálních buněk tak měla jistý
sociální rozměr. Většina z těchto projektů měla tak jistý osvětový záměr (např. kampaně proti
prodeji alkoholu mladistvým či proti prodeji prošlého zboží) anebo vyjadřovala podporu
zranitelným skupinám populace. Hemment však říká, že v tomto ohledu bylo hnutí vysoce
selektivní, jelikož tyto aktivity nebyly namířeny obecně směrem k potřebným, nýbrž
oslovovaly téměř výhradně veterány druhé světové války, což souvisí s jejich narativem
vyzdvihování částí sovětské historie, zvláště pak Velké vlastenecké války.257 V tomto kontextu
hnutí také podporovalo mezigenerační vztahy a vybízelo k vzájemné solidaritě pomocí
vzájemných setkání. Jejich zahajovací demonstrace v květnu 2005 obsahovala také např.
skupinu veteránů, kteří předali „štafetový kolík lásky a oddanosti“ aktivistům z Naši.258 Šlo o
demonstraci s názvem „Naše vítězství“ (Naša poběda), která měla demonstrovat moc a
prostředky, které má hnutí k dispozici. Na manifestaci se sešlo mezi 50 000 - 60 000
podporovatelů Naši a měla představovat symbolické předání zodpovědnosti o péči o nezávislost
země z rukou válečných veteránů do rukou mladé generace.259 Každých 60 členů Naši složilo
jednomu z veteránů přísahu, která zněla: „Já, občan svobodného Ruska, dnes přebírám svou
vlast z rukou starší generace.“260 Na demonstraci z prosince 2006 naopak mladí aktivisté
přinesli dárky skupinám veteránů. Finkel a Brudny však ale také zmiňují, že během Dne národní
jednoty 4. listopadu 2005 se členové Naši zavázali, že každý vykoná alespoň jeden ušlechtilý
čin jako např. již zmíněná asistence veteránům, penzistům, ale také např. poskytnutí jídla
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bezdomovcům či darování květin kolemjdoucím.261 Sociální dimenze Naši tak byla patrně širší
a nevztahovala se pouze na veterány.
Třetím důvodem pro vytvoření Naši byl záměr administrativy přijít s platformou pro
nepotistickou praxi, která měla zajistit loajalitu ruské mládeže k režimu. V souladu s tímto
záměrem představovalo hnutí Naši také de facto agenturu pro zprostředkování kariérních
příležitostí buďto v byrokratických státních strukturách či ve státních podnicích.262 Tím, že bylo
Naši vytvořeno vládními představiteli se dostalo do konfrontace s dalšími, na režim
navázanými organizacemi, především pak s „Mladou gardou Jednotného Ruska“. Tím, že bylo
Naši větší a viditelnější, mělo v tomto smyslu výhodu. Navíc, oproti „Mladé gardě“ bylo Naši
spojováno s Putinem osobně, a nikoliv s politickou stranou. K porovnání relativní síly těchto
dvou organizací mohla posloužit soupiska kandidátu Jednotného Ruska pro volby do Dumy
z roku 2007. Zatímco nikdo z Mladé gardy si nebyl schopen zajistit ani umístění na kandidátce,
dva přední aktivisté z Naši byli v těchto volbách zvoleni.263
Přímé spojování s Putinem, jeho prestiží a mocí, mělo sloužit také jako podnět pro to,
aby se politicky apatická ruská mládež zapojila do prorežimních politických akcí. Taťána
Stanovaja v tomto ohledu říká, že apolitická mládež z úhlu pohledu Kremlu znamenala
především hrozbu, že by mohla být nechtěně politizována. Jinými slovy, mohla by být oslovena
politickými aktivitami, které by se rozcházely s jeho zájmy. Hnutí tak dle ní mělo v tomto
smyslu fungovat jako jistý motivační systém v rámci režimní mládežnické politiky. Systém,
který je v symbióze s politickými zájmy režimu a který podporoval udržení stávající politické
autority.264 Této představě odpovídá i manifest hnutí, ve kterém se psalo: „Pouze šířením svého
ideologického vlivu napříč mladou generací zabráníme tomu, aby tito lidé byli vtaženi do
extremistických organizací fašistů a liberálů (…) Válka proti fašismu je součásti boje za ruskou
integritu a suverenitu.“265
Členství v hnutí bylo tak prezentováno jako dobrá investice nejen do budoucnosti své
vlasti, ale také do osobní a kariérní budoucnosti jednotlivce. Podle narativu, který byl v hnutí
prosazován, byli členové vedeni k tomu, aby sami sebe chápali jako další generaci ruské elity.
I přes anti byrokratickou rétoriku hnutí tak aktivisté z Naši aspirovali na to, aby se stali členy
vládnoucí třídy. I kvůli těmto kariéristickým motivům bylo hnutí přirovnáváno ke Komsomolu
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jako k organizaci, která měla vychovávat budoucí kádry. Členové Naši, především pak
vysokoškolští studenti z ekonomických, manažerský či podnikatelských ústavů často
absolvovali stáže v různých vládních a polovládních institucích typu regionálních vlád,
federálních ministerstev či dokonce v prezidentské administrativě nebo v státní akciové
společnosti pro export zemního plynu – Gazprom.266 Teoreticky se tato paralela týká pouze
Komsomolu, tedy v tom smyslu, že výchova budoucí generace elit bylo jedním
z deklarovaných cílů jak Komsomolu, tak i Naši. Fakticky bychom však do této paralely měli
zahrnout i např. občanskou společnost disidentů stojících proti komunistickým režimům před
rokem 1989 anebo gruzínskou Kmara či ukrajinskou Pora, jelikož i jejich členové po proběhnutí
revolucí vstupovali do státu a ujímali se veřejných funkcí.
Jussi Lassila ve své etnografické studii zjistil, že mnoho z členů Naši se do hnutí
zapojilo právě z těchto důvodů. Jeden z jeho respondentů uvedl: „Přidal jsem se, protože jsem
viděl, že v se rámci hnutí mohu podílet na něčem skutečném, což se mi líbilo (…) navíc jsem
mohl být součástí jistého celostátního megaprojektu (…) ale hlavně jsem pochopil, že mi
zapojení v hnutí umožní i personální růst.“267 V tomto ohledu se vedení Naši ukázalo
přínosným i pro samotného Jakemenka. V říjnu 2007, ještě před volbami do Dumy, byl
Jakemenko Kremlen pověřen vedením nové Státní komise pro záležitosti mládeže, čímž se stal
nejmladším členem vlády. Mnoho řadových aktivistů vstoupilo do regionálních zákonodárných
sněmů. 268
Čtvrtý důvod, který vedl k vytvoření hnutí Naši, spojuje Yapici přímo s ruskou
zahraniční politikou. Dle ní představovalo Naši mimo jiné také neformálního zprostředkovatele
zahraniční politiky. Tato role byla však omezená spíše na jejího vykonavatele než tvůrce.
V tomto kontextu tak hlavním poselstvím v souvislosti se zahraniční politikou bylo vyslat
zprávu mezinárodní komunitě o existenci dynamické mládeže, která je loajální Putinově
vládě.269 Jako vykonavatel zahraniční politiky, byť na domácí půdě, se Naši projevili
v souvislosti s dvěma kauzami spojenými s ambasádami cizích zemí. Jednou šlo o Velkou
Británii a podruhé o Estonsko. Nejprve pojednám o tom, jak hnutí vystupovalo proti velvyslanci
Velké Británie, Antonymu Brentonovi.
Od roku 2003 se začalo objevovat politické pnutí mezi Velkou Británií a Ruskem kvůli
vzrůstajícím britským snahám o internacionalizaci ruské vnitropolitické debaty a kvality
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lidských práv, mimo jiné také ve spojitosti s udělením politického azylu ruskému oligarchovi
Borisu Běrezovskému, který v Rusku čelil obviněním.270 V červenci 2006 pak britský
velvyslanec Antony Brenton vystoupil na zakládající konferenci nového opozičního hnutí Jiné
Rusko, které se konalo ve stejném období, kdy Petrohradu hostil summit G8 a oči
mezinárodního společenství tak byly upřeny právě na Rusko. Samotnou konferenci financoval
bývalý šachový mistr světa Garry Kasparov, zatímco cestovní výdaje hostů z grantů
financovala NED a Sorosův OSI, tedy dvě organizace, které byly Kremlem démonizované
v souvislosti s politikami podpory demokracie. Problematický byl také samotný název
konference, protože „Jiné Rusko“ byl název knihy, kterou napsal Eduard Limonov (o kterém
bude řeč ještě později) ve vězení a z protestů organizovaných jeho Národně bolševickou stranou
se ozývala hesla typu „My jsme jiné Rusko“ už v roce 2003. Jinými slovy, byl to slogan, který
znamenal různé věci pro různé účastníky konference271 a který zároveň poskytl režimu záminku
k označení konference za fašistickou. Ruské úřady dokonce varovaly, že účast zahraničních
diplomatů na této konferenci bude považována za „akt nepřátelství“.272
Vystoupení Antonyho Brentona bylo několikrát přerušeno prorežimními provokatéry z
Duginovy Eurasijské mládežnické unie (ESM) výkřiky typu „pryč s oranžovou hrozbou“ či
„sláva impériu“.273 Putin v této souvislosti západní účastníky konference kritizoval, že „chtějí
ovlivňovat vnitřní rozložení politické moci v Rusku.“274 Od proběhnutí konference se aktivisté
z Naši pravidelně scházeli před britskou ambasádou v Moskvě a požadovali od Brentona
omluvu za jeho účast na konferenci. Protesty nabraly na intenzitě v listopadu 2006, kdy zároveň
došlo k otrávení Alexandra Litviněnka ve Velké Británii. Jakemenko posléze požadoval
vyhoštění Brentona z Ruska, když řekl: „Brenton pronesl řeč na setkáni fašistů. Pokud se
neomluví, musí naši zemi opustit.“ Členové Naši poté organizovalo zastrašující kampaň proti
Brentonovi. Pronásledovali ho např. v moskevské hromadné dopravě, odkládali zastrašující
letáky na čelním skle jeho auta a narušovali jeho řeči v oblastech Samara a Uljansk.275
Jednou dokonce proti Tichonu Čumakovovi, přednímu aktivistovi z Naši, který si vzal
Brentona „na starost“, musela zasáhnout Brentonova ochranka fyzickou silou. Čumakovovy
činy
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vazby mezi Naši a Kremlem a poukazoval na to, že Rusko porušuje Vídeňskou úmluvu o
diplomatických stycích. V důsledku této stížnosti se ruský ministr zahraničí Lavrov osobně
sešel s Jakemenkem a vyzval ho, aby aktivisté z Naši respektovali zákony a výše zmíněnou
úmluvu.276 V červenci 2007 během tábora Naši u jezera Seliger Putin obvinil Velkou Británii z
urážky ruského lidu. S tím souhlasil i mluvčí Naši, který během protestů před britskou
ambasádou řekl, že „Brenton byl nejen přijat Jiným Ruskem, shromážděním politických
odpadlíků a poraženců, ale označil toto shromáždění za občanskou společnost a tím urazil celé
Rusko!“277
Zde můžeme vidět, jak alarmující byla pro ruské představitele představa, že
představitelé zahraničních zemí nazývají přívržence ruské barevné revoluce občanskou
společností. Na druhou stranu, pokud si vzpomeneme na jednu ze základních charakteristik
občanské společnosti, kterou je, že se její organizace nesnaží vstupovat do státu, není tato
kritika zcela neopodstatněná. Jiné Rusko totiž podle Limonových slov mělo politické ambice a
chtělo přijít s opozičním kandidátem pro prezidentské volby 2008.278 Zároveň však tato
skutečnost patrně nebyla tím hlavním, co ruské prorežimní představitele na tomto výroku
pobouřilo.
Další aféra, se kterou můžeme spojit Naši jako vykonavatele zahraničněpolitických
představ suverénní demokracie, je přesunutí sovětského památníku z druhé světové války
z centra Tallinnu na nedaleký vojenský hřbitov. Památník je neoficiálně nazýván „Bronzový
voják“. Tato krize vypukla v lednu 2007, když tehdejší estonský prezident Thomas Hendrik
Ilves podepsal zákon, který tuto relokaci legislativně potvrdil. Když ke konci dubna 2007 začal
být monument fyzicky přesouván, estonské bankovní, telekomunikační a vládní infrastruktury
zaznamenaly také kybernetické útoky, které trvaly po několik týdnů. V Tallinnu navíc lidé
fyzicky protestovali proti přesunu památníku. Během protestu došlo k zabití jednoho muže, 153
lidí bylo zraněno a 800 lidí zatčeno. 279 Obě komory ruského parlamentu vyzvaly Vladimira
Putina k přerušení vzájemných vztahů a někteří poslanci obviňovali estonskou vládu z fašismu
a barbarství.280 V roce 2009 přišli dva členové Naši, Konstantin Goloskokov a Sergej Markov,
se zajímavými prohlášeními ohledně zapojení Naši v těchto kybernetických útocích. Dne 3.
března Markov prohlásil, že útoky připravil jeho asistent a jelikož byl Markov poslancem za
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Jednotné Rusko, toto prohlášení dále podpořilo diskuzi o zapojení Ruska v těchto útocích.
Estonské ministerstvo obrany však tento výrok zpochybnilo kvůli vysoce koordinovanému
charakteru útoků. Podobně Goloskov 13. března řekl Moscow Times, že byl vedoucím skupiny
odborníků, která stála za útoky na estonské sítě.281
Na přelomu dubna a května 2007 se protesty přenesly i do Ruska a aktivisté z Naši byli
jejich hlavními aktéry. V souvislosti s tímto incidentem mohlo Naši především mobilizovat své
sympatizanty na základě svého antifašistického charakteru, kterým se zabývám v následující
sekci. Logika této argumentace spočívá v banální úvaze, že památník symbolizoval sovětské
vítězství nad hitlerovským fašismem, a proto ten, kdo toto vítězství podobným činem
zpochybňuje (v tomto kontextu památník považuje za symbol okupace), je automaticky také
fašista. Protesty spojené s přesunutím bronzového vojáka se podle Lassily staly
nejintenzivnějšími aktivitami v historii Naši vůbec.282
Na přelomu dubna a května 2007 tak aktivisté z Naši pořádali týdenní blokádu estonské
ambasády v Moskvě, na kterou během tohoto roku navázaly stovky dalších demonstrací
namířených proti Estonsku. Tyto události dle Lassily ilustrují jasné odhodlání Naši k obraně
ruských národních hodnot v podobě patriotismu a oficiálního ruského narativu „velkolepé
historie“ Ruska, který je přímo spojen s konceptem suverénní demokracie. V rámci protestních
akcí aktivisté strhli estonskou vlajku z auta estonské velvyslankyně Mariny Kaljurand. Dále
intenzivně narušili její tiskovou konferenci s výkřiky „ne fašismu!“ a následně se fyzicky střetli
s ochrankou velvyslankyně. Mluvčí estonského ministerstva zahraničí, Ehtel Halliste, dokonce
tvrdila, že se objevily pokusy fyzicky napadnout velvyslankyni, která sama obvinila ruskou
vládu z toho, že podobné útoky schvaluje.283
Co se však v této souvislosti ukázalo jako nejkontroverznější krok, bylo Jakemenkovo
oznámení data, kdy podle hnutí Naši údajně mělo dojít k demolici estonské ambasády. Údajně
se tak mělo stát 12. června v Den Ruska, který představuje nejmladší ruský národní svátek.
V souvislosti s bronzovým vojákem Jakemenko vysvětlil potřebu demolice takto: „je potřeba
najít možnost, jak přesunout ambasádu fašistického Estonska na jiné, více odpovídající místo
v souladu se zákonem.“284 Fyzickou demolici ambasády pak spojoval s politickým a morálním
obrozením Ruska. Jakemenko apeloval na potřebu „(…) uvědomit si, že pokud bude ambasáda
zdemolována, bude to bezpodmínečné vítězství nad neo-fašismem a nad pošlapáváním
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historické paměti. Tento akt politické vůle konkrétních občanů a vedení země jako celku, bude
tím nejdůležitějším krokem k dalšímu politickému a morálnímu obrození Ruska.“285
V den, kdy měla být ambasáda zdemolována však nic nenaznačovalo tomu, že by se tak
mělo stát. Na stránkách Naši se tak ve stejný den objevilo prohlášení, ve kterém demolici
odvolali s tím, že dál nechtějí rozdělovat společnost.286 Co je však na těchto aktivitách podstatné
z hlediska této práce je, že tyto, do jisté míry autonomní kroky, které hnutí podnikalo
vyvolávaly reakce ze strany Evropské unie, čímž se zhoršovaly její vzájemné vztahy s Ruskem.
To však s příchodem Medvěděva, který se snažil vzájemné vztahy se Západem obecně
zlepšit a snažil se zemi modernizovat, nebylo žádoucí. M. Laruelle a S. Belkovský v tomto
ohledu zmiňují, že od roku 2008 začala být ruská administrativa (včetně Putina jako premiéra)
k Naši zdrženlivější, a to zejména kvůli jejich excesům spojených s autonomními akcemi proti
velvyslancům Velké Británie a Estonska.287 Již v době protestů samotných se objevila kritika
z prorežimních kruhů, když analytický žurnál Ekspert označil reakce Ruska na přesunutí
památníku za nesystematické, ubohé a neefektivní. Tyto ubohé reakce byly spojovány právě
s Naši a byly označeny za chuligánské.288
Zdrženlivější postoj, který zmiňuje Laruelle s Belkovským a celkový úpadek hnutí lze
demonstrovat porovnáním letního tábora u Seligeru z roku 2007 se stejným táborem z roku
2008. V roce 2007 se tohoto tábora zúčastnil rekordní počet aktivistů, bylo jich přes 10 000.
Areál tábora byl plný režimních symbolů a jeho verzí patriotismu. Byla zde „kašna suverénní
demokracie“, hlavní pódium vyzdobené slogany typu „modernizace země“ či „suverénní
demokracie“ anebo mezikontinentální balistická raketa Topol-M, na které stálo ujištění
„suverénní demokracie bude vybudována!“. V centrální části tábora byla také velká obrazovka,
na které bylo promítáno video oslavující vítězství ruských speciálních policejních složek
OMON nad opozičními představiteli během protestu nesoucí název „Pochod těch, kteří
nesouhlasí.“ 289 Dne 21. července na tábor dokonce přilétla helikoptéra, ve které tábor přiletěli
navštívit i Dimitrij Medvěděv a Sergej Ivanov, dva tehdejší vicepremiéři, kteří byli považováni
za hlavní kandidáty pro prezidentské volby. Tři dny poté přijal Putin skupinu Naši a vedoucí
pěti dalších prorežimních organizací v jeho nedaleké residenci Zavidovo.290 V roce 2008 se
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stejného tábora zúčastnilo méně než 5 000 členů Naši, tedy o polovinu méně než rok před tím.
Tábora se také, oproti ročníku 2007, nezúčastnili žádní vysoce postavení vládní představitelé.291
V důsledku prosincových parlamentních voleb se Jakemenko ujal poslaneckého
mandátu v Dumě a postu vedoucího Státní komise pro záležitosti mládeže. Novým vůdcem
Naši se stal Nikita Borovikov a v lednu 2008 oznámil reorganizaci hnutí, které mělo znamenat
začátek období, ve kterém hnutí rozšíří své aktivity a politiku protestu naopak opustí.292 Tato
reorganizace znamenala především decentralizaci hnutí. Borovikov vysvětloval, že v důsledku
této reorganizace Naši již nebude centralizovaná federální organizace a rozdělí se do
nezávislých uskupení. Počet regionálních poboček Naši byl tak radikálně zredukován z 50 na
pouhých 5.293 Nově hnutí kladlo důraz na témata jako je modernizace, podnikání či vzdělávání
a nově se snažilo podporovat vládní plány konstruktivním způsobem pomocí propagace
inovativních podnikatelských nápadů. To se promítlo i do každoročních táborů u jezera Seliger.
Zatímco v roce 2007 byl tábor zaměřen na tvrdou konfrontaci opozičních aktivit, v roce 2008
byl tábor primárně zaměřen na hledání sponzorů na podporu mládežnických podnikatelských
aktivit. Financování si např. byla schopna zajistit Mládežnická škola podnikání, což jí umožnilo
začít vzdělávat 100 000 mladých lidí v obchodním plánování a pomáhat podnikatelským startupům.294
Reorganizace hnutí zahrnovala vytvoření deseti nových projektů typu Naša inovacija
(Naše inovace), Naša ekonomika (Naše ekonomika), Novoje obrazovanije (Nové vzdělávání)
či Naši strojiteli (Naši stavitelé). Je tak vidět, že tato diverzifikace šla v souladu s novými cíli,
které si určila Medvěděvova administrativa.295 I když hnutí značně zredukovalo své pobočky
v jednotlivých regionech, jeho regionální dosah se nezmenšil. Zatímco před reorganizací bylo
hnutí značně centralizované pro efektivní mobilizaci, po reorganizaci hnutí bylo již organizačně
beztvaré a soustředilo se na celonárodní projekty, které umožňovaly mládeži z celého Ruska
zažádat o financování pro své iniciativy v souladu s prioritami výše zmíněných projektů.
V regionech, kde hnutí původně mělo své pobočky, aktivisté pokračovali ve své práci pod
taktovkou „Naši“, avšak nově byli organizačně rozděleni na tematicky zacílené pracovní
skupiny. Vzhledem k tomu, že regionální aktivity hnutí již nebyly centrálně řízeny, využil tento
uvolněný prostor projekt Malyje Goroda (Malá města), který podněcoval participaci
v aktivitách Naši i v do té doby nesaturovaných oblastech, jako je severní Kavkaz či Ural.
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Nahrazením regionálních poboček Naši za celonárodní projekty a minimalizací jeho
centralistické struktury se tak také omezila možnost státu kontrolovat jeho aktivity. Nově byli
aktivisté povzbuzování k tomu, aby mezi sebou vyvíjeli neformální meziregionální sítě,
pracující na stejném celonárodním projektu.296
V říjnu 2009 hnutí však opět konfrontovalo jedince, které považovalo za nepatriotické.
Tentokrát vedlo kampaň proti novináři a lidskoprávnímu aktivistovi Alexandru Podrabinkovi,
který vydal kontroverzní článek kritizující vládní glorifikaci sovětského období. Hnutí bylo
toho názoru, že článek uráží válečné veterány. Kvůli tomuto přesvědčení vedli členové Naši
proti Podrabinkovi kampaň, kterou lidskoprávní organizace zkritizovaly za pronásledování a
fyzické zastrašování. I Rada pro lidská práva spadající pod Kreml vydala prohlášení, které
kritizovalo kampaň Naši proti Podrabinkovi za porušení čtyř článků ústavy Ruska. Hnutí pak
volalo po odvolání předsedkyně této rady, Elly Pamfilové, což Medvěděv odmítl. Následující
rok však Pamfilová sama kvůli neustávající tlaku Naši rezignovala. V březnu 2009 se znovu
objevil protest jednoho z Naši komisařů, Marka Siryka, před estonskou ambasádou. Protest byl
však policií zastaven a sám Siryk zatčen. Je tak zřejmé, že Medvěděvova administrativa již
aktivity Naši otevřeně nepodporovala a snažila se potlačit výstřelky hnutí.297
Siryk byl členem jedné z nástupnických organizací Naši jménem Stal („ocel“), která
pokračovala v politických aktivitách hnutí. Stejně jako Naši, Stal měla za úkol mobilizovat
mládež k participaci na prorežimních demonstracích během parlamentních a prezidentských
voleb. Stejně tak měla podněcovat účast mladých na demonstracích konfrontujících protesty
proti manipulaci voleb. Jedna z její nejznámějších a nejvíce provokativních akcí byl happening
„Ostuda Ruska“ a „Pýcha Ruska“, který se uskutečnil během tzv. „Ruského pochodu“ 4.
listopadu 2010. „Pýchu“ Ruska Stal vyobrazovala pomocí portrétů veteránů, matek velkých
rodin, vědců či atletů. „Ostudu“ Ruska naopak vyobrazovala pomocí portrétů opozičních
vůdců, lidskoprávních aktivistů, oligarchů či majitelů kasin. Portréty vyobrazující tuto „ostudu“
pak aktivisté vzdorovitě házeli na zem a dupali na ně před kamerami.298
Reorganizace hnutí tedy znamenala snahu o decentralizaci, ale také snahu o větší
autonomii. I když už se hnutí za Medvěděva nedostávalo takové podpory, jeho administrativa
však nemohla k hnutí zaujmout přímo konfrontační postoj, neboť již skutečně šlo o masové
hnutí a nebylo jasné, jak by na takový postoj reagovalo. Jinými slovy, tak jako hnutí bylo
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schopno efektivně vystupovat na podporu režimu, mohlo vystoupit i proti němu anebo se sblížit
s nějakými více radikálními, krajně pravicovými patriotickými skupinami. Poslanec za
Jednotné Rusko, Sergej Markov, v tomto ohledu přiznal, že hnutí po úspěšném odražení
Oranžové revoluce přežilo a dostávalo se mu nějaké podpory a uznání proto, že „si jsou úřady
vědomy nebezpečí, které pro ně hnutí představuje, pokud by nebylo pod dohledem.“299 Podobné
obavy v souvislosti s Naši byly vysloveny i předtím, než byla „oranžová hrozba“ zažehnána.
Sergej Mironov, předseda Rady federace (horní komory parlamentu) označil Naši za
„politického Frankenštejna“, který by se mohl obrátit proti jeho strůjcům. V květnu 2005
Mironov řekl: „Naši jsou zakládání jako obrana před nějakou formou barevné revoluce, ale
nejsem si jistý, jestli nakonec nepovedou nějakou svoji vlastní revoluci.“300
Podle Mayi Atwal nebezpečí související s nepokračující státní podporou hnutí po
odražení barevné revoluce v Rusku se odvíjelo od toho, zda aktivisté z Naši byli skutečně
politicky angažovaní ve smyslu autonomního politického myšlení. Pakliže Naši aktivisté pouze
plnili rozkazy režimu a nebyli politicky angažovaní, stát by neměl problém takovou organizaci
zrušit a nemusel by mít obavy z toho, že budou její aktivisté mobilizovat proti němu.301 Tuto
politickou angažovanost však někteří vrchní aktivisté ukázali tím, že přijali politické pozice ve
státu. S chybějící centralistickou strukturou Naši a s jeho reorganizací byl omezen státní dohled,
ale zároveň bylo také režim komplikovanější zaujmout vůči hnutí konfrontační postoj. Dle
Atwal tak byla v důsledku reorganizace posílena pozice hnutí vůči státu.302
Další zásadní předěl pro Naši přišel v roce 2011, kdy byl jeho hlavní strůjce a zastánce,
Vladislav Surkov, vyměněn za Vjačeslava Volodina, který hnutí považoval za nebezpečné.303
Nicméně, během volebního cyklu 2011-12 se Naši, navzdory reorganizaci, opět soustředilo na
protestní politiku. V prosinci 2011 hnutí mobilizovalo značný počet svých členů k účasti na
prorežimních demonstracích za účelem konfrontace rozsáhlých povolebních protestů
protirežimních demonstrantů.304 Po těchto volbách a následných protestech však politická
aktivita hnutí zmizela. V roce 2012 Borovikov oznámil, že aktivita Naši bude ukončena a dodal,
že se hnutí zkompromitovalo během voleb 2011-12, když byli jeho aktivisté mobilizováni
k potlačení opozičních akcí.305 V roce 2011 bylo hnutí obviněno ruským soudem z toho, že
neohlásilo obdržení zahraničních financí, což je z hlediska minulosti hnutí velice úsměvné
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obvinění.306 Rozhodnutí soudu tak patrně odpovídalo tomu, že se hnutí v očích veřejnosti
zkompromitovalo a v roce 2012 bylo rozpuštěno.

6.3 Naši a suverénní demokracie
Pravděpodobně nejjasnější znak toho, jak koncept suverénní demokracie ovlivnil
rétoriku a akce hnutí Naši byl způsob, jakým hnutí charakterizovalo své nepřátele.
Při charakterizaci těch, které Naši považují za své nepřátele je podstatné si uvědomit, že
v tomto ohledu kladou rovnítko mezi Rusko a Putinův režim. Hrozby pro Putinův režim jsou
tak představovány jako hrozby pro celé Rusko a oponovat tak Kremlu znamená oponovat své
„vlasti“. Podporovat demokracii na úkor vládního držení moci tak znamená snahu o oslabení
Ruska a jeho možnou desintegraci307. Proto se Boris Jakemenko jako jeden z ideologů Naši
vyslovil, že „nyní nastal kritický moment. Mnoho nepřátel se shromažďuje uvnitř Ruska i mimo
něj. Právě proto bychom měli Putinovi pomoci.“308 A skutečně se našli tací, kteří své členství
spojovali s obranou země, jak ukazuje již zmíněná etnografická studie J. Lassily. Jiný z jeho
respondentů vysvětlit jeho zapojení v Naši takto: „do hnutí jsem se přidal, protože jsem měl
možnost stát se součástí jeho establishmentu (…) navíc ochranu státní suverenity v souvislostí
s ‚oranžovými událostmi‘ jsem považoval za důležitou.“309
V souvislosti s tím, koho režim považoval za své nepřátele je zajímavé pozastavit se nad
tím, jak operoval s pojmy jako je nacionalismus a patriotismus. Skrze vzdělávací a ideologické
programy jsou členové Naši státem nabádáni k patriotismu. Ústřední bod v tomto ohledu
představuje především Velká vlastenecká válka a boj proti nacistům, potažmo fašistům, na
kterém je založen i samotný název Naši. Jeho plný název totiž zní „Mládežnické demokratické
anti-fašistické hnutí Naši“. Na svých každoročních letních táborech u jezera Seliger mládež
navštěvovala přednášky o ruské historii pronášené nacionalistickými vědci a publicisty. Jsou
podporováni v tom, aby si brali příklad a profilovali se na základě svých prarodičů, oné
hrdinské generace, která ubránila Evropu před fašismem a naopak, aby se vymezovali vůči
„poraženecké“ generaci Gorbačova, která umožnila rozpad SSSR.310
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Proč však právě patriotismus? V tomto ohledu umožnila patriotická rétorika Kremlu a
Naši poskytnout argumentační základ k tomu, aby hnutí mohlo bojovat proti „extremismu“.
Samotný narativ suverénní demokracie má jistý nacionalistický charakter, nicméně po dobu
jeho prezidentství Putin nacionalismus odsuzoval, zatímco patriotismus podporoval.311
V Rusku existuje mnoho skupin, které prosazují hodnoty spojené s národní hrdostí a
nacionalismem, čímž se patriotismu blíží. Proto bylo pro režim důležité, aby si patriotismus
jako téma přivlastnil, spojil ho se státem a zabránil tak tomu, aby hodnoty spojené
s patriotismem tematizovaly primárně extrémistické skupiny např. ve formě různých
militantních hnutí. Ačkoliv se sovětský systém družin (ruské slovo pro domobranu a milice)
rozpadl společně se SSSR a jeho strukturami, milice a domobrana se znovuobjevily
v nacionalistickém undergroundu312, které však svou aktivitu spojovaly s patriotismem taktéž.
V tomto ohledu je patřičné zmínit Eduarda Limonova, který s Alexandrem Duginem
v roce 1992 založil Nacionálně bolševickou stranu Ruska (NBP), jejímž znakem je vlajka
nacionálních socialistů, avšak místo hákového kříže obsahuje srp a kladivo. Dugin o šest let
později ze strany kvůli neshodám s Limonovem odešel, avšak Limonov později po barevných
revolucích zapojil NBP do protestů, které odstartovaly protesty penzistů. Zdá se, že to byla
právě otevřená extremistická symbolika, která umožnila Putinovi a dalším označit stranu za
neofašistickou. Jedním z hlavních důvodů, proč se NBP připojila k protestům, byl její program,
který zdůrazňoval sociální spravedlnost v ekonomice a občanské a politické svobody občanů.
Putinovo Rusko podle NBP dělalo takovou zahraniční politiku, která tyto svobody na úkor této
politiky potlačovala. Aktivisté z NBP se tak označovali za „nacionalisty půdy“ a nikoliv za
„nacionalisty krve“. Šlo tak o nacionalisty v tom smyslu, že dávali do popředí ruskou kulturu,
avšak nikoliv ruskou národnost. Od fašismu strana přejala především imperiální představy o
ruské zahraniční politice, jejíž cíle se však mají vyplňovat až poté, co bude zajištěna kvalitní
životní úroveň občanů skrze socialistickou politiku – např. rozsáhlé znárodňování.313
A jelikož patriotismus je v ruském myšlení silně spojen s antifašismem, vyslovený
antifašistický charakter hnutí Naši a celková antifašistická rétorika tak umožnila Kremlu úderně
poukazovat na údajné vnitřní nepřátele Ruska. Navíc, ze zřejmých historických důvodů,
nálepka „fašista“ silně rezonuje v ruské společnosti, zvláště pak v roce, kdy se mělo slavit 60
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let od vítězství nad Hitlerem. Oleg Belov v tomto ohledu zmiňuje, že v Rusku se označení za
fašistu v podstatě rovná vymazání z politické scény.314
Nyní se dostávám k široké opoziční alianci, která se postupně připojila k protestům
penzistů a později přijala název „Jiné Rusko“. Pro diskreditaci této aliance v očích Naši byla
právě její ideologická nejednota a přítomnost Limonovovy NBP. Naši tak mohli ostře kritizovat
své „oranžové“ soupeře nejen za to, že jsou to figurky zahraničních mocností (liberálové
z Jablka), nýbrž také za to, že spolupracují s fašistickou Limonovovou NBP a tudíž, že i oni
jsou fašisté. Právě proto mohl tak Surkov metaforicky odsoudit fakt, že „citróny a některá
jablka rostou ze stejné větve: liberálové a fašistická NBP spolu spolupracují.“ Tak, jak název
„Naši“ sloužil k tomu, aby se odlišili prorežimní aktivisté od „barevných“ aktivistů, tak kampaň
Naši proti fašismu představovala nedílnou součást jeho úsilí o vytvoření proti-revolučního
patriotismu.315 Součástí této logiky byla však oportunistická argumentace, která na základě
přítomnosti NBP umožnila onálepkovat i ostatní, kteří nesouhlasili s Putinovými politikami za
fašisty, a v době 60letého výročí vítězství nad nacismem tak na tomto základě proti opoziční
alianci mobilizovat širší vrstvy obyvatelstva.
V souvislosti s tím je zajímavé poukázat na to, jaký způsobem se hnutí snažilo tyto
osobnosti zdiskreditovat pomocí antifašistické rétoriky na svých letních táborech. V roce 2007
byly fotografie hlav Kasparova a Limonova přidělány k ženským tělům. Celá instalace měla
vyvolávat dojem, že to jsou prostitutky, které za zahraniční peníze prodávají svou zemi. Během
tábora se také objevila fotografie Urmase Paeta, tehdejšího estonského ministra zahraničí,
s hitlerovským knírkem. Na fotografii bylo napsano: „Kdo je to, jestli ne nepřítel?“ V roce
2008 zase aktivisté chovali na pláži jezera prase, které pojmenovali po estonském prezidentu
Thomas Hendrik Ilves. Nad jeho ohradou vlála estonská vlajka a jeho chovatele oblékli do
amerického kostýmu.316
Surkov s Pavlovským dali dokonce najevo, že i násilné metody jsou akceptovatelné
k tomu, aby hnutí dosáhlo svých cílů. Pavlovský např. kritizoval Naši za to, že přímo
nekonfrontovali kritiky Kremlu během protestu z roku 2007 zvaného „Pochod těch, kteří
nesouhlasí“ a vyzýval úřady, „aby je (Naši) nechali bojovat“. Podobně se v době, kdy se hnutí
Naši formovalo, vyjádřil Jakemenko, že prorežimní mládež by „se zrádci měla udělat rychlý
proces“. Pojem zrádci v tomto prohlášení je úzce spjat právě se suverénní demokracií. Jelikož
vytvoření Naši představovalo odpověď primárně na regionální trend (barevné revoluce) a až
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sekundárně na domácí nepokoje v podobě protestů penzistů, na které navázala výše zmíněná
„amorální“ aliance, je tak Naši snadno definovatelné na základě představy o svých nepřátelích.
Jednou z hlavních charakteristik Naši tak byla jejich představa Ruska sužovaného nepřáteli.317
Obecně Naši nebylo polovojenskou silou ani žádnou pořádkovou jednotkou, a ani je
nepřipomínalo. Vytvořilo však svou vnitřní bezpečnostní službu zvanou „Dobrovolná
mládežnická milice“ (DMD). Jedním z deklarovaných cílů této mládežnické milice bylo
asistovat policii v boji se zločinem, hlídkovat v ulicích a střežit veřejné události, které hnutí
pořádalo. Podle ruských médií bylo mnoho z členů této milice zároveň členy násilnických
chuligánských organizací spojených s fotbalem, jako např. Gallant Steeds (fanoušci CSKA
Moskva týmu) a Gladiators (fanoušci FC Spartak Moskva). Neformální vůdci těchto skupin
jako např. Aleksej Mitrjušin, Roman Verbitskij či Vasilij Stěpanov (známý také jako „Vasja
zabiják“) patřili také mezi vedoucí Naši. To, že násilí pro hnutí nepředstavovalo cizí prostředek,
se ukázalo i během letního tábora u jezera Seliger v roce 2007. Aktivisté v rámci tréninku
imitovali barevnou revoluci, která vyvrcholila zmlácením „oranžistů“.318 Imitace se přímo
jmenovala „Majdan u Seligeru“, ve kterém se „oranžisté“ (které hráli členové jiných
prorežimních organizací „Noví lidé“ a „Mladé Rusko“) zmocnili centrálního náměstí tábora,
kde přes noc pořádali slavnostní koncert, který měl demonstrovat oslavnou karnevalovou
atmosféru Kyjeva z roku 2004. Jakemenko tentokrát sice upozorňoval, že k rozehnání
„oranžistů“ mohou být použity pouze nenásilné prostředky, nicméně na jeho upozornění se
nakonec nedbalo. Podle webových stránek organizace „Noví lidé“ se za úsvitu několik stovek
aktivistů doslova přehnalo přes „barevný“ tábor a použili brutální násilí proti demonstrantům a
bili dokonce i mladé dívky. Hlavním iniciátorem se ukázala být právě DMD. Jeden
z rozčarovaných aktivistů Naši řekl Kommersantu, že DMD se skládá z fotbalových fanatiků a
regulérních gaunerů, jejichž mozky byly vymyty ideologií a kterým bylo svěřeno vymáhání
pořádku na akcích Naši.319
Jedním z hlavních představitelů zmíněné aliance Jiné Rusko byl i bývalý mistr světa
v šachu Garri Kasparov. Kvůli jeho spolupráci s Limonovem a NBP ho Jakemenko označoval
za „fašistického kolaboranta“. Kasparov byl pro svůj světový úspěch v Rusku poměrně váženou
osobou. To se však změnilo, když ukončil svou kariéru pro to, aby se mohl věnovat politice.
Navíc, jeho negativní image ve spojení s Jiným Ruskem do značné míry podporovala i právě
„anti oranžová“ propaganda. V dubnu 2005 byl na autogramiádě Kasparov jedním z aktivistů
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spojených s Naši napaden šachovnicí (patrně silně udeřen do hlavy).320 Objevil se tak další
incident, který ukázal nejen na to, že násilí není pro hnutí cizí, ale také na to, že hnutí pod
neuznává jiné představy o tom, jak by se v Rusku mělo vládnout.

6.4 Naši a volební cyklus 2007-8
V kontextu barevných revolucích je, jak jsem vysvětlil, období voleb naprosto klíčové
a představuje důležitý moment jak pro opozici, tak pro režim. Jestli tak byl nějaký moment, kdy
by Rusku potencionálně mohl hrozit „oranžový“ scénář, byl to právě tento volební cyklus,
v jehož rámci se odehrávaly jak volby parlamentní, tak prezidentské. Hemment považuje tento
volební cyklus za existenční vrchol hnutí, což odpovídá představám, že jeho úkolem bylo
především zamezit hrozbě barevné revoluce v souvislosti s těmito volbami. V tomto období
mělo hnutí 300 000 členů a 50 regionálních poboček po celé federaci. 321 Tomu odpovídají i
data ruské databáze tiskových médií Integrum, které říkají, že rok 2007 byl pro Naši
nejpřívětivější z hlediska viditelnosti v médiích.322
Jedna z klíčových barevných taktik, které mělo hnutí Naši čelit, bylo použití exit pollů
a přítomnosti volebních pozorovatelů k tomu, aby došlo ke zdiskreditování volebních výsledků
a byly tak spuštěny masové protesty. Proto byl již během voleb do moskevské Dumy v roce
2005 spuštěn program „Naše volby“, který na tuto hrozbu exit pollů odpovídal. Cílem programu
bylo vycvičit 3500 pozorovatelů z řad Naši, kteří by se zúčastnili volebního cyklu 2007-8.323
Na 24. března 2007 plánovala spojená opozice ve formě Jiného Ruska velkou
demonstraci, která byla potlačena ještě předtím, než mohla začít. Následující den pochodovalo
okolo 15 000 komisařů z Naši ulicemi Moskvy. Oblečeni v jejich typických červeno-bílých
čepicích a bílých kabátech, rozdávali výtisky svých brožur s názvem „Prezidentův posel“.
Poselství bylo jednoduché. Putinovi nepřátelé jsou fašisti a zrádci, nepřátele Ruska představují
USA a ruští liberálové, a tedy hlavní přítel Ruska je sám Putin. Na konci listopadu zase hnutí
přišlo s letáky, které předem předpokládaly jasnou výhru Jednotného Ruska ve volbách 2.
prosince a nabádaly mladé zastánce Putina k tomu, aby vyšli 3. prosince do ulic, a odvrátili tak
údajně připravovanou barevnou revoluci.324 Před prosincovými volbami do Dumy z roku 2007
začalo hnutí Naši spolupracovat s dalšími prorežimními mládežnickými organizacemi jako již
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zmíněnou Mladou gardou či další organizací Mladé Rusko, aby zajistily hladký průběh voleb
ve prospěch Jednotného Ruska. V tomto ohledu mělo jejich společné úsilí především
paralyzovat aktivity opozičních skupin, a to přímou konfrontací v ulicích. V září proto
Jakemenko oznámil, že Naši vytvoří sbory, které budou pomáhat policii potírat protirežimní
protesty. Při návštěvě moskevského sídla Naši byl jeden kanadský reportér z Globe and Mail
údajně překvapen tím, jak otevřeně jeho průvodce hovořil o tom, že je hnutí připraveno
k tomuto účelu používat násilí.325
A pokud nešlo vyloženě o fyzické násilí, Naši podporovalo alespoň jeho imitaci pomocí
teatrálních protestů, které představovaly další klasický prvek barevných revolucí. V listopadu
během oslav svátku Dne národní jednoty aktivisté z Naši postavili politickou střelnici, kde
mladí lidé mohli pomocí šipek či paintballových zbraní střílet do portrétů „vnitřních nepřátel
Ruska“ (včetně již zmíněného Kasparova). Mladá Garda zase ve Vladivostoku pořádala
„symbolickou popravu“ těchto výše zmíněných nepřátel. Oba tyto kousky se dají číst tak, že se
hnutí snažilo vzbudit v mladých lidech pocit, že je normální používat násilí proti politickým
oponentům. V předvečer voleb navíc v rámci posledních příprav k aktivistům promluvil hlavní
moskevský organizátor z řad Naši, který schválil použití násilí, pakliže to bude zapotřebí. Řekl:
„Naší zbraní je fyzická převaha a morální potlačení. Za žádných okolností nenavazujte
konverzaci s provokatérem. Pokud bude třeba, zmlaťte ho, ale snažte se to udělat opatrně. 326
Hlavním plánem Naši během voleb bylo však fyzicky okupovat veřejná prostranství za
účelem toho, aby těchto míst nemohly využít opoziční protesty tak, jak tomu bylo při barevných
revolucích. Tisíce aktivistů z Naši tak za tímto účelem okupovaly různá místa v Moskvě, včetně
základny Ústřední volební komise RF (CEC), aby ji bránili před opozičními protesty.327
Vladimir Frolov, člen provládní Nadace pro efektivní politiku vedené Glebem Pavlovským,
v tomto kontextu řekl, že pokud nastane krize „úkolem Naši bude okupovat každé náměstí před
každou významnou veřejnou budovou, aby v CNN měli hezkou fotku s Kremlem v pozadí.“328
Patrně zde tak narážel především na Rudé náměstí, kde mělo dojít k největší manifestaci.
Cílem nebylo pouze zabránit zpochybnění výsledků voleb, nýbrž také veřejně
deklarovat podporu režimu. V rámci těchto povolebních akcí také militantní aktivisté z řad Naši
hlídkovali u budov spojených s opozičními stranami či organizacemi.329 Naši především
organizovalo ale celonárodní kampaň „Rusko vpřed!“, které zmobilizovalo okolo 50 000 členů
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ze 40 měst. V Moskvě se shromáždilo asi 5 000 aktivistů na manifestaci u hotelu Ukrajina a
poté se rozdělili do dvou skupin. Jedna pokračovala k hlavnímu sídlu státní elektrárenské
společnosti, kterou řídil sponzor opoziční strany Unie pravicových sil Anatolij Čubajs a kde si
aktivisté nahlas vychutnávali zdrcující porážku liberálních stran. Druhá pokračovala k americké
ambasádě, kde držela hlídky s transparenty „naučte svou ženu vařit zelňačku“ a zároveň
ambasádě darovali knihu s názvem „1 000 receptů na zelňačku“.330 Sdělení bylo jasné. Místo
toho, aby USA Rusko učily demokracii, měli jejich vedoucí představitelé radši naučit své ženy
vařit zelňačku, jelikož ruská kultura je díky aktivitám Naši na vzestupu. To byl ostatně jeden
z deklarovaných cílů Naši, snažit se z Ruska udělat zemi 21. století, jejíž kultura a možnosti
budou atraktivní pro lidi ze světa. V souvislosti s těmito snahami vytvořila ruská vláda v roce
2007 obdobu britské British Council či německého Goethe Institutu, když vytvořila obdobnou
nadaci pro propagaci ruského jazyka a kultury ve světě – Russkij Mir Foundation. Jediné
události, které tak během voleb připomínaly události barevných revolucí byly tak ty, které
pořádaly prorežimní organizace a hnutí.

6.5 Občanská, neobčanská anebo řízená občanská společnost?
V této sekci budu hodnotit aktivity hnutí Naši z hlediska občanské a neobčanské
společnosti. Fakt, že se hnutí už nedostávalo takové podpory po tom, co se „oranžová“ hrozba
zdála zažehnanou, představuje jeden z hlavních důvodů, proč hovořím o řízené občanské
společnosti a proč Robertson označuje tato hnutí za „náhražková“. Částečně totiž definici
sociálních hnutí splňují. Spojují lidi dohromady skrze více či méně husté sítě, čímž vytvářejí
společné rámce pro odpověď na jimi vnímané bezpráví či pro formulování požadavků směrem
k (cizím) vládám a dalším aktérům. Zároveň se ale od sociálních hnutí liší v tom, že jsou
záměrně navrženy, vytvořeny, organizovány, a podporovány či dokonce financovány
režimními představiteli s tím, že když bude potřeba, mohou být také marginalizovány.331
Zatímco charakter ve smyslu občanské a neobčanské společnosti popisuje charakter daného
hnutí, termín řízená občanská společnost směřuje k charakterizaci širší představy o roli
občanské společnosti v daném politickém systému.
Jedním z klíčových kritérií, pomocí kterého můžeme hodnotit CSOs, je jejich vztah ke
státu. Pokud se vrátím k definicím občanské společnosti tak, jak jsem popsal na začátku 3.
sekce, pak hnutí Naši skutečně operovalo na úrovni mezi sférou státu, rodiny a ekonomiky.
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Nicméně tato definice občanské společnosti dále předpokládá, že jsou její organizace spíše
finančně nezávislé na státu a že se nesnaží vykonávat politickou moc státu, ale spíše ovlivňovat
jeho charakter a tvorbu či implementaci jeho politik. U Naši to bylo naopak. Stát skrze své
centralizované instituce typu Veřejné komory ovlivňoval charakter občanské společnosti, aby
odpovídal jeho zájmům v souvislosti s konceptem suverénní demokracie.
V souvislosti s liberálním pojetím občanské společnosti mají CSOs být nejen co nejvíce
nezávislé na státu, ale mají představovat také jeho protipól a spíše korigovat jeho činnost.
V tomto případě nejen že bylo hnutí Naši státem financováno, ale Putinův režim inicioval jeho
samotné vytvoření. Tuto lockovskou funkci štítu před státní mocí a obrany občanské sféry hnutí
v souvislosti s občanskou společností tedy v žádném případě nesplňovalo. Ba naopak, hnutí
fungovalo jako nástroj státu, aby mohly být bráněny zájmy státu či jeho vedení, a nikoliv různě
vymezené zájmy občanů. Nesplnění této funkce se odvíjí od dvou specifik ruské politické
kultury.
Zaprvé od předpokladů konceptu suverénní demokracie, kdy jsou zájmy občanů
svázány se zájmy státu, respektive se zájmy Putinova režimu. Druhým specifikem, které však
souvisí s tím prvním, je neochota státních činitelů zdržet se od arbitrárních akcí proti občanské
společnosti, což je dle Irene Hahn-Fuhr a Susann Worschech základním předpokladem k tomu,
aby CSOs mohly plnit svou lockovskou funkci.332 To také představuje jeden ze základních
rozdílů mezi vývojem v Rusku, kde barevná revoluce neproběhla, a např. v Gruzii, kde proběhla
Revoluce růží. Na rozdíl od Putina, Ševardnadze ve svém fragmentovaném (polo)autoritářském
režimu umožnil občanské společnosti, aby se organizovala i v předrevoluční době, díky čemuž
pak v době revoluce byla občanská společnost v porovnání např. s Ukrajinou více rozvinuta a
mohla tak plnit lockovskou funkci.
Co však v souvislosti se vztahem ke státu poukazuje spíše na neobčanský charakter Naši
je ochota spolupracovat s policií a připomínat tak úlohu dobrovolných milic. V tomto kontextu
vytvořilo hnutí pod Jakemenkovým vedením Dobrovolnou mládežnickou milici (DMD) údajně
za účelem spolupráce s donucovacími orgány ke snížení kriminální aktivity. Aktivity DMD
zahrnovaly střežení ulic s policisty a kontakt s nespokojenou mládeží, aby ji odradila od
kriminální činnosti a užívání drog. Neoficiálně však DMD sloužila hnutí jako ochranka a stráž
pořádku na masových akcích a dalších událostech, které hnutí Naši pořádalo. V roce 2008 na
táboře u Seligeru byla DMD svěřena zodpovědnost dohlížet na to, aby každý účastník dodržoval
pravidla. Tábor tak DMD střežila v uniformách se sloganem „já vidím, že nepracuješ!“. DMD
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byla také několikrát nařknuta z provokací a používání násilí proti opozici. DMD byla také úřady
mobilizována k potlačení opoziční protestní aktivity během volebního cyklu 2007-8. A co víc,
podle moskevského městského zákona byla DMD právně zmocněna k tomu, aby proti
narušitelům zákona použila násilí jako poslední možnost, pakliže bude narušitel „aktivně
odporovat“.333
Co můžeme zařadit pod občanskou společnost je ona charitativní činnost, kterou
členové Naši organizovali směrem k válečným veteránům a obecně penzistům zasaženým
monetizačním zákonem 122. Zde se z civility projevují ctnosti, jako je právě uctivost,
dobrosrdečnost a empatie skrze úctu ke starším generacím, které tak podporují širší
společenskou vzájemnost. V tomto ohledu lze v těchto aktivitách najít další preventivní funkci
Naši, která měla předcházet spontánním protestům této společenské skupiny. Nešlo tak
výhradně o to, aby členové Naši přímo konfrontovali na ulicích opoziční protesty, ale také o to,
aby pozitivními činy předcházeli protestům těch, kteří byli tímto zákonem znevýhodněni. Na
druhou stranu bylo však hnutí v cílení těchto aktivit velice selektivní a poskytovalo tyto služby
téměř výhradně veteránům Velké vlastenecké války, což souvisí s tím, jak byla jejich činnost
ovlivněna státní podporou patriotismu a vyzdvihováním suverénní demokracie jako modelu pro
postsovětský vývoj Ruska.
Další prvek, který můžeme u hnutí Naši označit za občanský, je jejich vyzdvihování
kulturní diversity Ruska jako jedné z největších předností, které se tento stát těší. To je bez
pochyby jeden ze znaků civility, totiž, že rozdílnost je považována za pozitivum. Za těchto
podmínek pak skutečně byla podporována transformace sociálního kapitálu, který váže
(„bonding), v sociální kapitál, který spojuje („bridging“). Typickou formou této podpory bylo
pořádání každoročního letního tábora u jezera Seliger, kterého se účastnili občané z celé
federace a kde bylo možné navštěvovat různé přednášky či shánět finanční podporu pro své
vlastní iniciativy a projekty. Na táboře z léta 2008 např. stovky iniciativ vytvořených
samotnými účastníky našly financování z řad vládních či regionálních sponzorů anebo od
představitelů byznysové komunity.334 Otázkou v této souvislosti je, zda kulturní diversita byla
vyzdvihována jako pozitivum z čistého přesvědčení anebo z pragmatických důvodů ve
spojitosti s ruskou imperiální minulostí a např. početnou muslimskou populací Ruska. Nicméně
v souvislosti s mým hodnocením autentičnost tohoto přesvědčení nehraje roli, jelikož hnutí
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fakticky antirasistické bylo. Xenofobní bylo v souvislosti s alternativními politickými názory a
cizími vlivy v ruském politickém prostředí.
Na druhou stranu, jak jsem popsal v sekci 3.1, produkce sociálního kapitálu má podle
Putnama přispívat k vytváření pluralistické společnosti, k redukci klientelismu a závislosti na
monopolních sítích. Diamond také říká, že občanská společnost zahrnuje částečnost a
směřování k pluralismu s tím, že „neobčanské“ organizace se naopak snaží monopolizovat jistý
funkční či politický prostor ve společnosti s tvrzením, že právě oni reprezentují tu jedinou
legitimní cestu. Z tohoto hlediska bychom museli Naši označit za součást neobčanské
společnosti, jelikož hnutí proti zastáncům jiných názorů na budoucí směřování Ruska razantně
vystupovalo za použití dalších metod spadajících do neobčanské společnosti jako je např. násilí.
Označit Naši za hnutí nabádající k toleranci a podporující pluralismus je tedy z tohoto důvodu
problematické. Jeho pozice je v souvislosti s rasovou politikou teoreticky i fakticky inkluzivní,
avšak ve spojitosti s alternativními politickými myšlenkami je tomu naopak. Problematické je
především záměrné spojování extremismu s fašismem, ale i liberalismem a v podstatě
s politickou opozicí režimu obecně. V tomto ohledu je antifašistický charakter hnutí zvláštním
mixem nacionalismu a antifašismu, který slouží jako nástroj pro umlčení politických alternativ.
Proto vůdci z řad Naši za tímto účelem přebírali rétoriku Kremlu a spojení „antioranžový“ a
„antifašistický“ používali jako synonyma.335 Klientelismus a monopolní sítě hnutí naopak spíše
podporovalo. Financováno bylo totiž téměř výhradně státem a k získání financí od podnikatelů
mohlo hnutí používat argumentu, že pokud ho odmítnou podpořit, bude to považováno za
„nepatriotický čin“. V tomto kontextu se tak „občanský“ rys v podobě antirasistických postojů
hnutí střetává s „neobčanským“ rysem ve formě omezování politického prostoru, který je
k dispozici opozici.336
Jedním z nejzřetelnějších znaků nedostatku civility v aktivitách Naši bylo opakované
používání násilí či jejich spojení s násilnickými organizacemi jako jsou skinheadi. Skinheadi a
fotbaloví chuligáni byli napojeni na Naši skrze Jakemenka, který měl ve fotbalových klubech
své známé a kteří byli zapojeni v několika incidentech, kdy např. Gladiator Firms, fanoušci FC
Spartak Moskva napadli moskevské hlavní sídlo Limonovy NBP. Jakemenko sice jejich
zapojení popíral, ale o vazbách těchto skupin na Naši nemůže být pochyb, jelikož Jakemenko
v jedné z jeho řečí zmínil, že „by mohl rozehnat oranžovou revoluci povoláním svých ‚kolegů‘
z fotbalových gangů“.337 V jiném incidentu dokonce Gladiator Firms narušili setkání
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levicových opozičních mládežnických organizací a jejich účastníky zmlátili baseballovými
pálkami. Při útěku na útočníky čekal autobus, který řídil Roman Verbitskij, jeden z vedoucích
Gladiator Firms a bývalý vedoucí Programu regionálního rozvoje spadajícího pod Naši. Poté
co byl autobus zastaven policií a jeho osazenstvo zatčeno, Verbitskij podle jednoho policisty
strážníkům sebevědomě vyhrožoval, že dělají chybu a že zajistí, aby byli zbaveni svých
hodností. Po několika hodinách byli zadržení útočníci skutečně na základě rozhodnutí shora
propuštěni a ze stanice odvezeni v policejních autech. Propuštění umožnil bývalý
místopředseda Pavlovského Nadace pro efektivní politiku Nikita Ivanov, který také úzce
spolupracoval s Naši.338
Je zároveň pravda, že k takovému chování byli někdy nabádáni např. Glebem
Pavlovským a byli utvrzováni v tom, že právě oni představují tu část ruské společnosti, která
se těší morální nadřazenosti, oproti „amorální“ alianci liberálů a levicových radikálů, která
později přijala název Jiné Rusko. V sekci 3.3.1 jsem však zmínil, že civilita, jako jeden ze
základních rysů občanské společnosti, předpokládá morální rovnost, a proto i z tohoto důvodu
Naši spadá spíše do neobčanské společnosti. V téže sekci jsem zmínil definici neobčanské
společnosti Laurence Whiteheada, který používal dvě kritéria. Jedním z nich byl nedostatek
závazku k činnosti v rámci právních omezení a druhým nedostatek ctností spojených s civilitou.
Pokud bychom spojili tuto definici s výše zmíněným incidentem Verbitského, tak by tato akce
spojená s Naši splňovala obě tato kritéria. Jednak nedostatek civility ve spojení s použitím násilí
proti politickým oponentům a jednak neochota nést za tento čin následky v rámci právních
omezení a úspěšná snaha vyhnout se trestu pomocí kontaktů na vysoce postavené představitele.
Společně

s násilnou

politikou

protestu

byli

členové

Naši

spojováni

také

s kybernetickými útoky proti těm, které považovali za své nepřátele. Jednou z obětí těchto
útoků bylo již zmíněné Estonsko a jeho vládní weby. Druhou obětí byl populární ruský deník
Kommersant, který v lednu 2008 vydal článek, ve kterém naznačoval, že hnutí Naši již přežilo
svůj účel a že začíná být pro Kreml kontraproduktivní. V důsledku publikování tohoto článku
a následného kybernetického útoku byl web Kommersantu nefunkční po dobu pěti hodin.
Společně s tímto útokem byly také rozhazovány role toaletního papíru, na kterých bylo logo
Kommersantu, citáty ze zmíněného článku a telefonní číslo na jednoho z jeho autorů, což vedlo
Kommersant k tomu, aby z útoku obvinil Naši. Hnutí zapojení v těchto incidentech popřelo,
avšak na veřejnost unikl e-mail napsaný tiskovou tajemnicí Naši, Kristinou Potupčikovou, kde
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byli členové hnutí nabádání k tomu, aby „blokovali práci Kommersantu“ a aby ho
„psychologicky i fyzicky“ obtěžovali.339
Další oblast, která je pro hodnocení Naši z hlediska této práce důležitá, je pnutí mezi
zmíněnou nepotistickou praxí a Tocquevillovými představami o tom, že CSOs mají vzdělávat
občany a učit je vzájemným občanským vztahům („schools for democracy“, ačkoliv slovo
democracy musíme v tomto ohledu brát s rezervou). V souvislosti s tímto můžeme Naši přiřadit
„občanský“ charakter v tom smyslu, že hnutí sloužilo jako platforma, skrze kterou mladí
aktivisté mohli být v kontaktu s politickou aktivitou a vytvářet sociální kapitál.340 To byl příklad
např. Jakemenka, který se vzdal vedení Naši po prosincových volbách, aby mohl zaujmout svou
novou pozici ve vedení Státní komise pro záležitosti mládeže. Společně s ním se dva aktivisté
z Naši ujali poslaneckých pozicí za Jednotné Rusko. Byl to jednak Robert Šlegel a Sergej
Belonkoněv (ideolog a bývalý ředitel asociace „Naše volby“, kterou jsem zmiňoval
v souvislostí s rolí hnutí během volebního cyklu 2007-8 v předešlé sekci), který se stal také
místopředsedou parlamentního výboru pro záležitosti mládeže.341
Nejednoznačnost

z hlediska

občanskosti

a

neobčanskosti

v souvislosti

s Tocquevillovými „schools for democracy“ se projevila i na charakteru seminářů, které hnutí
pořádalo. V květnu 2007 hnutí ve městě Vladimir pořádalo alespoň 9 na politiku zaměřených
seminářů a kulatých stolů s tématy jako rozvoj občanské společnosti, význam demokracie,
Putinova řeč z mnichovské bezpečnostní konference z roku 2007 a ruské politické směřování.
Dále 7 školení za účelem rozvoje politických dovedností aktivistů jako např. řečnictví a veřejné
vystupování. Dalších 18 akcí bylo věnováno potírání rasismu, 4 akce k nabádání ke zdravému
životnímu stylu a další dobrovolnické happeningy se pořádaly na podporu dětských domovů,
seniorů, darování krve anebo bezplatné právní poradenství.342 Všechny tyto události bychom
mohli označit za typické aktivity občanské společnosti. Stejně tak ale hnutí ve stejném měsíci
pořádalo 17 akcí k pranýřování opozice a podpoře patriotismu343, což s ohledem na to, s čím
vším hnutí patriotismus a kritiku opozice v souvislosti se suverénní demokracií spojovalo,
musíme označit za aktivity neobčanské společnosti.
Reorganizací hnutí, tedy zrušením většiny jeho regionálních poboček a soustředěním se
na celonárodní projekty, se snížil vliv hlavních představitelů hnutí na jeho řadové členy a byly
tak vytvořeny příznivější podmínky pro participaci zdola. Dohled nad regionálním vývojem
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aktivit hnutí byl delegován na koordinátory oněch federálních projektů a zrušené regionální
pobočky už nemohly sloužit komisařům hnutí ke kontrole činnosti aktivistů. Dle Atwal tak
reorganizací hlavní představitelé hnutí nejen oddálili hnutí od státu, ale také od sebe
samotných.344 Po reorganizaci se hnutí svými aktivitami začalo více přibližovat občanské
společnosti. Před reorganizací v roce 2008 bylo hnutí centralizované a uzpůsobené k rychlé
masové mobilizaci mládeže. Aktivity Naši byly koordinovány z Moskvy a jeho vůdci nabírali
skupiny mladých lidí především z univerzitních kampusů, sportovních klubů a dalších míst
k tomu, aby mohly být efektivně navozeny autobusy do Moskvy k účasti na masových
manifestacích. Reorganizace tak značně upozadila roli centrálního vedení, a naopak byly
posíleny lokální iniciativy a aktivity.345
Základní charakter a logika hnutí však zůstala neměnná. Pořád nešlo o to, že občanská
společnost odpovídá na potřeby občanů, ale asistovala státu v jeho agendě. To dokládá
vyjádření nového vůdce hnutí Nikity Borovikova, když se vyjádřil, že „jako každá občanská
organizace, Naši koordinuje své aktivity v souladu s potřebami státu. Stát teď opravdu
potřebuje politickou a ekonomickou inovaci. My tuto mezeru vyplníme a budeme dělat vše, co
se od nás bude žádat.“346 Zároveň také míra, do jaké hnutí bylo ochotno spolupracovat
s mocenskou stranou poloautoritářského státu tento „občanský“ charakter podstatně znevažuje.
Neobčanský charakter Naši v podobě nepotistické funkce se v tomto ohledu projevil, když
Sergej Belonkoněv na letním táboře v roce 2008 apeloval na své publikum, aby aktivisté
vyhlíželi jakékoliv volby v jejich regionech, ve kterých by jim hnutí nebo Federální agentura
pro záležitosti mládeže (část výkonné moci, tzv. RusMoloděž) mohly pomoci při jejich úsilí
být zvoleni.347 Nepotismus v tomto ohledu musíme chápat ne jako upřednostňování rodinných
příslušníků, nýbrž v souvislosti s privilegovaným postavením, kterému se aktivisté hnutí těšili.
Navíc, s příchodem nového volebního cyklu 2011-12 si hnutí uchovalo svůj
konfrontační protestní charakter a sehrálo podobnou roli jako během cyklu 2007-8. Jednak
značně pomohlo mobilizovat příznivce režimu na prorežimní demonstrace a jednak již před
volbami varovalo veřejnost před nebezpečím, které pro Rusko údajně představuje antisystémová opozice s představiteli jako Alexej Navalný či Boris Němcov.348 Pokud přihlédneme
k tomu, že tato konfrontační politika protestu představovala primární důvod vzniku Naši, jedná
se tak z hlediska mého hodnocení o nejvýraznější rys jeho existence. Dále je to míra, do jaké
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bylo hnutí spojeno s Putinem samotným a míra podpory, jaké se jí dostávalo od státu i přes to,
že vykazuje nedostatek civility ve formě spolupráce s extremistickými skupinami, obtěžování
velvyslanců cizích zemí či vazeb na kybernetické útoky. To jsou jedny z největších argumentů
pro zařazení Naši do neobčanské společnosti.
Byť v charakteru, vývoji i aktivitách Naši převažují prvky neobčanské společnosti, mám
za to, že jde o organizaci, která se jednoznačně nedá zařadit ani do jedné z těchto dvou kategorií.
Nemělo by se tak vnímat jako jednotvárné hnutí, avšak spíše jako něco, co sice sloužilo
Putinovu Rusku k většímu sepjetí s mládeží a k potlačení opozičních protestů, ale co také
rozvíjelo onu občanskou civilitu a sociální kapitál jeho členů, který vedl k posilování
mezilidských vazeb a kariérnímu růstu. Tento sociální kapitál však nakonec nevedl k jeho
hlavní funkci, kterou mu připisoval Putnam, a tedy k podpoře pluralitní společnosti, jelikož
hnutí proti nesouhlasným názorům spíše bojovalo. Zároveň také nepodpořil omezení závislosti
na monopolních sítích, jelikož to byl výhradně ruský stát, který umožnil celkové fungování
Naši a pouze díky němu se hnutí nakonec vyvinulo v celostátní mládežnické hnutí.
Mudde říká, že v mnoha ohledech mohou být v postsovětském prostoru „neobčanská
hnutí“ autentičtějšími reprezentanty občanské společnosti oproti ve společnosti nezakotvených
organizací spadající do rozdělené občanské společnosti, kterou jsem tematizoval v sekci 4.3.
Oproti těmto na elity zaměřeným organizacím tato „neobčanská hnutí“ představují skutečná
sociální hnutí, která se angažují ve společnosti podporované protestní činnosti.349 Zdá se, že
v tomto ohledu by se Muddeho argument mohl vztahovat i na hnutí Naši, jelikož etnografické
studie ukazují, že mnoho z aktivistů hnutí bylo v motivacích pro své zapojení v hnutí
upřímných. Rozhovory s členy hnutí ukázaly, že se někteří aktivisté s nadšením podíleli na jeho
aktivitách. Chápali Naši jako organizaci, která je schopná zbavit ruskou společnost anomálií a
přinést do ní tak pozitivní změnu (např. asistence penzistům v důsledku přijetí neoliberálního
monetizačního zákona 122). Hemment říká, že si na základě těchto studií uvědomila, že státní
charakter hnutí není pro jeho členy rozhodující. Mládež prý byla schopná si cíle hnutí
personalizovat a adaptovat např. pro svůj region.350 Zároveň jako občané postsovětského Ruska
mohli být mobilizováni k zapojení se do celonárodního megaprojektu, který ho měl učinit opět
mezinárodně respektovanou zemí.
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Nicméně fakt, že v aktivitách a charakteru hnutí převažují prvky neobčanské společnosti
neznamená, že Naši skutečně nevytvořilo masovou organizaci, která podporovala občanské
iniciativy, různé vzdělávací programy (byť včetně propagandy a indoktrinace) a poskytovala
tak svým členům možnosti pro socializaci. Zvláště po reorganizaci se proměnil především
charakter každoročního tábora Seliger, který se vyloženě proměnil ve vzdělávací veletrh. Byl
nově zaměřen více na kariérní příležitosti pro cílevědomou a aktivní mládež, byl navštěvován
lidmi z celého světa a zprostředkovával tak mezikulturní komunikaci a možnosti kariérního
růstu.
Pakliže se vrátíme k sekci 3.1, tak Naši v souvislosti s republikánským pojetím
občanské společnosti skutečně představovalo sféru doplňující stát a poskytovalo mnoho
příležitostí pro socializaci. Naopak liberální pojetí ze sekce 3.2 chápe občanskou společnost
jako aktéra zlepšujícího buď demokratické normy ve státě anebo bránícího demokratická práva
a hodnoty před státní mocí. Jak jsme viděli, hnutí bylo schopné hrát roli aktéra, avšak toho,
který nestojí proti státní moci, ale je její součástí. Hnutí Naši zaujímalo naopak konfrontační
postoj proti představitelům jiných států, čímž ukázalo své odhodlání jednat autonomně a vzít
na sebe roli vykonavatele ruské zahraniční politiky. Takové odhodlání však mělo pro Rusko
nežádané diplomatické důsledky. Základní zahraničně politická zpráva, kterou chtěl Kreml
pomocí Naši vyslat do mezinárodního společenství byla, že v Rusku existuje dynamická mládež
loajální ke stávajícími režimu.351 Jakmile hnutí toto základní sdělení začalo překračovat pomocí
autonomních iniciativ typu pronásledování britského velvyslance Antony Brentona, jeho státní
podpora se začala zmenšovat.
Hnutí Naši tak představuje hybridní projekt, který sám Putin označil za „opravný“,352
patrně v tom smyslu, že se jeho zavedením má napravit situace rozdělené občanské společnosti,
kterou v zemi způsobily na Západ napojené NGOs. Naši tak podle Hemmet navazuje na
podobné koncepty a technologie, které byly šířeny západními nadacemi během 90. let 353 a je
tak patrně reakcí nejen na barevné revoluce, ale také na stav občanské společnosti, který v zemi
vytvořily západní iniciativy v rámci politik podpory demokracie. V tomto kontextu mám za to,
že můžeme Naši zařadit do širší snahy Putinova režimu navrátit Rusku opět hrdost a
mezinárodní uznání skrze formulace své alternativní cesty k (suverénní) demokracii pomocí
vytváření alternativních organizací či institucí pro svůj politický systém a napodobování taktik,
které směrem k Rusku přijal po konci studené války Západ.
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Závěr
Cílem této práce bylo vysvětlit, jakou roli hrála GONGO Naši v preventivních strategiích
Ruska na obranu před barevnými revolucemi a jak existence tohoto hnutí souvisí s ideologií
tzv. suverénní demokracie. První kapitoly se snažily přiblížit kontext těchto událostí. Pro
pochopení motivů vedoucích ke vzniku Naši bylo důležité tematizovat západní politiky
podpory demokracie (democracy promotion). V polovině 90. let se EU a další mezinárodní
organizace vyslovily, že budou spojovat členské ambice nových demokracií s reálnou existencí
určitých demokratických institucí. V souvislosti s tímto režimní tranzice přestaly být chápány
jako domácí záležitosti, protože tyto západní politiky podporovaly vytvoření těchto institucí,
čímž také podporovaly sbližování těchto zemí se Západem. Tyto politiky podpory demokracie
představovaly především tzv. měkkou moc (soft power) Západu a začaly pro Rusko
představovat problém, když se za pomocí nich začaly se Západem sbližovat i bývalé sovětské
republiky jako Gruzie či Ukrajina, které Rusko chápalo jako za svou sféru vlivu v rámci svého
„blízkého zahraničí“ (near abroad). K pochopení toho, proč Rusko reagovalo na barevné
revoluce konfrontačně, je za potřebí právě tohoto kontextu demokratizačních politik.
Jedním z největších paradoxů barevných revolucí a s nimi spjatými politikami podpory
demokracie byl fakt, že barevné revoluce vytvořily akutní atmosféru strachu mezi
postsovětskými autoritářskými elitami, který je vedl ke schválení zákonů, přijatých
z preventivních důvodů k tomu, aby zabránily proběhnutí barevné revoluce v jejich zemích.
Spíše tedy, než že by zažehly čtvrtou vlnu demokratizace, barevné revoluce, a především
následný strach z jejich opakování, přispěly k (alespoň dočasnému) uzavření mnoha
eurasijských režimů. Tyto režimy se tak paradoxně v návaznosti na barevné revoluce staly víc
represivními, politicky uzavřenými a méně ochotnými demokratizovat či reformovat, než tomu
bylo před barevnými revolucemi.354
Vzhledem k tomu, že jedním ze způsobů, jakým byly politiky podpory demokracie
implementovány, byla podpora občanské společnosti, věnoval jsem se ve třetí kapitole právě
tomuto tématu. Dalším důvodem, proč jsem tematizování občanské společnosti věnoval část
této práce, bylo to, že jejím cílem bylo odpovědět na otázku jakým způsobem a proč se snažil
Putinův režim vytvořit patriotickou občanskou společnost? Příkladem této patriotické občanské
společnosti mělo být právě hnutí Naši. K tomu, abych mohl hnutí Naši zhodnotit z hlediska
konceptu občanské společnosti jsem však musel zjistit, zda a případně jaké hodnoty jsou s tímto
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konceptem spojeny. Proto jsem se ve třetí kapitole snažil ukázat, že občanská společnost
v demokratickém politickém systému není hodnotově nezaujatý pojem a že od svých členů
předem předpokládá jistý soubor ctností, který jsem definoval jako tzv. „civilitu“. Tento soubor
ctností předpokládá lidské vlastnosti jako je zdvořilost, uctivost, dobrosrdečnost či morální
rovnost a další vlastnosti vedoucí k mezilidské úctě a respektu bez ohledu na socioekonomické
postavení a kulturní rysy. Na základě této civility (a dalších kritérií) můžeme organizace
občanské společnosti hodnotit a spojovat je tak buď s občanskou nebo neobčanskou
společností.
To, co bylo z pohledu Ruska nejvíce problematické na politikách podpory demokracie
v souvislosti s občanskou společností byl fakt, že se západní státy při prosazování těchto politik
nechaly unést rolí, kterou sehrála občanská společnost disidentů při protestech proti
komunistickým režimům. Prosazovaly tak téměř výhradně liberální pojetí občanské
společnosti, především pak v souvislosti s její kontrolní funkcí, kterou má ve vztahu ke státu
plnit. Tato kontrolní funkce pak byla podporována pomocí neziskových organizací během
barevných revolucí, které z hlediska zahraniční politiky nasměrovaly dané země prozápadním
směrem, tedy v neprospěch Ruska. Navíc, jak jsem vysvětlil v sekci 4.3, západní politiky
podpory demokracie vytvořily v postsovětském prostoru včetně Ruska rozdělenou občanskou
společnost.
V reakci na barevné revoluce, beslanský masakr a další události Putinovo Rusko přijalo
sadu preventivních opatření, které vedly k většímu státnímu centralismu a jistému návratu
k polo-autoritářství. Způsob, jakým režim začal pracovat s občanskou společností napovídá, že
se Rusko začalo vzdalovat od směřování k demokracii západního typu a začalo svou cestu
k demokracii upravovat s ohledem na svou historickou zkušenost vládnutí z dob SSSR.
V souvislosti se suverénní demokracií tuto dynamiku připomíná především sovětská tradice
chápání mládeže jako budovatelů budoucnosti. Mládež je považována za přirozený zdroj
kreativity a inovací. Z pohledu režimu tak mládež představuje objekt, spíše než subjekt jeho
státních politik, který by měl být vychováván, moralizován a veden. 355 Kreml považoval
patriotickou výchovu mládeže za podstatnou patrně kvůli tomu, že si byl vědom role, kterou
mládež sehrála právě během barevných revolucí. Putin si tak uvědomil, že k tomu, aby
„oranžovou hrozbu“ minimalizoval, musí dostat mládež na svou stranu a svázat její perspektivy
s perspektivami státu.
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Nicméně proběhnutí barevných revolucí v ruském blízkém zahraničí a údajné sféře vlivu
měl sice pro Rusko značné důsledky především geopolitického rázu, avšak nejednalo se o
spouštěcí mechanismus, který protesty před ruským volebním cyklem 2007-8 vyvolal. Byť
barevné revoluce poskytly režimu argumentační záminku pro „protirevoluční“ akci, objevovaly
se i jiné protirežimní tendence, které odpovídaly na výhradně domácí politiku Putinova Ruska.
Konkrétně šlo o jeho neoliberální politiky typu monetizačního zákona 122, které spustily
protesty penzistů, ke kterým se pak připojily další opoziční skupiny.
Dle Gleba Pavlovského, jednoho z hlavních politických technologů Kremlu, největší
slabinou režimů sovětského typu a postsovětských režimů byla jejich uzavřenost, kdy byla
většina politického života soustředěna v úzké vládnoucí skupině. Tato uzavřenost pak dle něj
sloužila jako záminka pro revoluce, jelikož oslabovala vazby, které spojovaly vládnoucí
skupiny a širší elity a zároveň odcizovala opozici od celého politického systému. 356 Tyto
představy považuji za jeden z primárních důvodů, kvůli kterému se Putin rozhodl, že režim více
otevře a začne více pracovat s mládeží skrze různé vzdělávací patriotické programy, které měly
vést k vzájemnosti mezi státem a mládeží. Jedním z kroků v této oblasti bylo vytvoření Veřejné
komory, aby se zajistil dialog mezi státem a občanskou společností. K takovému dialogu však
musel být člověk přizván. Komora se skládala především z členů administrativy, předních
zástupců byznysu s kontakty ve vládě a z několika vybraných organizací občanské společnosti
(např. Naši).357
Komunikace s občanskou společností skrze Veřejnou komoru a vytvoření systému
státních grantů představovala z hlediska ruského režimu opravný projekt, který měl napravit
situaci, kterou v Rusku způsobily západní agentury, které podporovaly občanskou společnost
jako prostředek pro demokratizaci. Podle ruských představitelů ale těmito demokratizačními
politikami vytvořili v Rusku (a jinde v postsovětském prostoru) rozdělenou občanskou
společnost. Tuto rozdělenou občanskou společnost chápali představitelé Putinova režimu jako
falešnou, neefektivní a motivovanou vlastními zájmy západních států s tím, že neodpovídá na
problémy ruské společnosti. Oproti tomu, Putin svou verzi patriotické občanské společnosti
spojil s konceptem suverénní demokracie a přišel tak s novou vizí vztahu mezi státem a
společností, ve které má občanská společnost být ve službách národa, potažmo státu.358 Oproti
občanské společnosti propagované západními NGOs, která předpokládala, že se budou lidé
organizovat na základě zájmů, Putinova verze občanské společnosti předpokládala propojenost
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mezi jedincem a státem s tím, že jedinec spojí své zájmy se zájmy státu. Tato práce především
podpořila argument Julie Hemment, že koncept občanské společnosti je spíše sporný politický
symbol než něco, co by objektivně popisovalo realitu. 359 Putinova patriotická občanská
společnost poukazovala na aktivní občany. Tito občané představovali lidi, kteří jsou v očích
Kremlu subjekty historie a kteří berou zodpovědnost a vytváří svůj vlastní osud, společně s
osudem jejich země.360
Z úhlu pohledu Kremlu můžeme chápat Naši jako úspěšný projekt, který podporuje
argument Davida Lane, že autoritářští vůdci na základě poučení z taktik barevných revolucí
přijali tyto taktiky za své a použili je k obraně svých režimů. Putin a jeho političtí technologové
tak úspěšně vytvořili masové mládežnické hnutí, které kopírovalo hlavní techniky barevných
revolucí k tomu, aby zdiskreditovalo ruskou opozici za účelem hladkého proběhnutí volebního
cyklu 2007-8. Navíc úřadům se tak také poprvé v postsovětské historii Ruska povedlo vytvořit
početnou a oddanou skupinu mladých stoupenců režimu, kteří měli vlastní zájem na zachování
stávajícího systému. Proto, i přestože hnutí bylo založené především na obdivu Putina, se jeho
členové vyslovili, že budou podporovat jakéhokoliv vůdce, který bude pokračovat v Putinově
plánu.361
Tímto plánem byla Medvěděvova modernizace, jejíž součástí byla také snaha zlepšit
vztahy se Západem. Tuto snahu ale nepodporovaly konfrontační akce, které hnutí Naši pořádalo
anebo s nimi bylo spojováno, např. pronásledování velvyslanců jiných zemí, kybernetické
útoky proti Estonsku či nastolování tématu zboření a přesunutí estonské ambasády. Takové
aktivity ke zlepšování vzájemných vztahů nepřispívaly, a to především kvůli tomu, že Západ
oprávněně považoval Naši za projekt Kremlu. Proto byl v důsledku reorganizace tento
konfrontační charakter hnutí upozaděn a jeho aktivity se nově soustředily na celonárodní
projekty, které měly podporovat vládní agendu modernizace. Tato reorganizace se projevila
především na charakteru každoročního letního tábora u jezera Seliger, který se od roku 2008
proměnil v celosvětový veletrh pracovních příležitostí a karierního růstu.
Zajímavé je, že se Naši v různých ohledech podobá i hnutím typu Kmara či Pora,
známých z barevných revolucí. Přesto, že tato hnutí literatura označuje za občanskou
společnost, i u nich bychom z hlediska této práce našli znaky neobčanskosti. Šlo o hnutí
angažující se v politice protestu, byla (stejně jako Naši) epizodická a Pora se navíc i po
Oranžové revoluci ucházela o hlasy ve volbách, o což se CSOs normálně nesnaží. Důvod, proč
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jsou tato hnutí označována za občanská, je pravděpodobně zaprvé kvůli jejich nenásilnému
charakteru. Ten u Naši naopak představuje nejvýraznější neobčanský prvek (společně se svým
vztahem ke státu). Zadruhé jde o to, že tato hnutí se snažila o svrhnutí (polo)autoritářských
režimů, čímž připomínají disidentské koncepty občanské společnosti z revolucí z roku 1989.
Naopak u Naši převažují vlastnosti neobčanského charakteru. Nicméně ve vývoji hnutí
najdeme i aktivity či ideály, které spadají do občanské společnosti. Jednou z těchto aktivit je
charitativní činnost a poskytování pomoci penzistům či jídla bezdomovcům. Dalším
občanským ideálem je považování kulturní diversity Ruska za pozitivní. Naši bylo „občanské“
také v tom, že podporovalo socializaci a zprostředkovávalo karierní příležitosti pro jeho členy.
I přes tyto občanské prvky se ale jedná především o řízenou občanskou společnost, jelikož hnutí
po celou dobu své existence podporovalo vládní agendu, ať už Putinovu či Medvěděvovu a
otevřeně se hlásilo k sounáležitosti se státem.
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