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PRAHA Jednou z variant, co dělat
s NATO, je učinit z něj jen jakousi
„brašnu s nářadím“, jako tomu
bylo nyní v Libyi. Problém ovšem
nastává, když zmizí hlavní instala-
tér neboli Američané, říká někdejší
francouzský zástupce při Alianci
Benoît d’Aboville, který se nedáv-
no v Praze zúčastnil debaty o bez-
pečnostních vyhlídkách.

LN V 70. letech jste působil na am-
basádách v Moskvě a ve Wa-
shingtonu. Projevilo se to nějak
ve vašem nazírání na průběh stu-
dené války?

Tehdejší velká diplomatická hra
se netýkala pouze vztahů mezi Spo-
jenými státy a Sovětským svazem.
Ve hře byl i osud Evropy. Věnoval
jsem poměrně dost času otázce kon-
troly zbrojení, kde jsme – my jako
francouzské ministerstvo (zahrani-
čí) – rozpracovali plán na konferen-
ci o snížení počtu také konvenč-
ních zbraní. V té době totiž Spoje-
né státy a Sovětský svaz mluvily
hlavně o jaderných arzenálech. Jed-
no takové vyjednávání už probíha-
lo ve Vídni, to se ale týkalo demili-
tarizace části střední Evropy. Byli
jsme proti tomu, protože by to pod-
le nás vyhlídky v Evropě zhoršilo.

Mimochodem, velmi dobře si pa-
matuji, že disidenti ve východní Ev-
ropě – včetně některých českých –
měli ve vztahu k částečné demilita-
rizaci či denuklearizaci střední Ev-
ropy ambivalentní postoje. Řídili se
přístupem Egona Bahra z SPD
(nyní 89letý německý sociálnědemo-
kratický politik, stál za konceptem
„Ostpolitik“ – pozn. red.). Tedy sní-
žit v této oblasti napětí, aby to při-
neslo praktické dopady a ulehčilo
sjednocení Německa. My jsme se
ale obávali, že by se z toho přechod-
ného stavu stalo něco trvalého.
A proto jsme byli proti tomu.

LN V době sjednocování Němec-
ka se tato otázka vynořila znovu.
Respektive řešilo se, jestli se
bude moci střední Evropa a kon-
krétně východní Německo stát
součástí NATO, či nikoliv...

Myslím, že to bylo při jednáních
v Bílém domě, kdy Gorbačov sou-
hlasil se začleněním východního
Německa do Aliance, takže by tam
bylo celé sjednocené Německo.
A to bylo proti veškerým diploma-
tickým investicím Sovětského sva-
zu z posledních dvaceti let.

Nepočítali s tím dokonce ani ně-
kteří němečtí představitelé. A trou-
fám si říct, že Sovětský svaz – re-
spektive Rusko – se z toho nikdy
nevzpamatoval. Tedy že se hranice
NATO budou posouvat směrem na
východ. A právě toto téma je stále
jádrem politických sporů kolem
protiraketové obrany. Je to jen jed-
ním z příkladů, jak užitečné je znát
nedávnou historii. Někdy zapomí-
náme dokonce i na věci, které se
děly před pouhými deseti lety. Ale

tahle témata se táhnou přinejmen-
ším třicet let.

LN Vrátil bych se k vašemu půso-
bení v Sovětském svaze. Přijel
jste tam v roce 1973, tedy v Brež-
něvově éře a hluboko ve studené
válce. Pamatujete si na své první
dojmy z příjezdu do Moskvy?

Byl to velmi dekadentní komu-
nistický systém, a i když se to sna-
žil zastírat, tak ekonomicky se mu
nedařilo. A vedoucí představitelé
to věděli. Zároveň se ale snažili
obyvatele, kteří byli stále netrpěli-
vější, uklidňovat. Zvyšoval se ob-
jem spotřebního zboží, mohli jste
si opatřit žigulík a tak podobně. Ne-
pochopili ale jedno z významných
zjištění, která učinil Tocqueville
(Alexis de Tocqueville, francouz-
ský politický filozof a historik
z 19. století – pozn. red.). Tedy že
k revolucím dochází, pokud se věci
mírně zlepšují, protože se zvyšuje
tlak na zavedené struktury.

Koneckonců i nyní u arabského
jara vidíme, že tlak modernity je na-
tolik silný, že mu tradiční vojenské
režimy nestačí. Lidé mají internet,
vzdělání, zároveň je tu obrovská ne-
zaměstnanost mezi mladými... až
to explodovalo.

LN Pamatujete si ještě, co vás teh-
dy v Moskvě uhodilo do očí jako
první, když jste vyšel z letiště?

Šeremetěvo tehdy bylo takové
zaprášené, zaostalé letiště. Hned
vedle něj byl ale památník připomí-

nající postup německé armády na
Moskvu, což bylo svým způsobem
působivé – jak režim stále využíval
válečnou historii. Ulice tehdy byly
ve srovnání s dopravními zácpami
v dnešní Moskvě téměř prázdné.
A v prostředním pruhu se proháně-
ly vozy se členy politbyra.

My jakožto cizinci jsme ale žili
v uzavřených ghettech. I když úpl-
ně nám to v kontaktech s okolím ne-
zabránilo. Pamatuji si například,
jak jsem byl na večeři se Sacharo-
vem (ruský fyzik a později disident
a bojovník za lidská práva, zemřel
v roce 1989 – pozn. red.), nebo na
jiná podobná setkání, která jsme
měli i mimo Moskvu.

LN Měl jste příležitost se osobně
setkat i s tehdejším sovětským
vůdcem Leonidem Brežněvem?

Jen jsme si potřásli rukou, byl
jsem tehdy pouze nízko postave-
ným diplomatem. A pamatuji si
také, jak jsem si potřásl rukou
s maršálem Buďonnym (Semjon
Buďonnyj, sloužil v Mandžusku,
proslavil se v občanské válce a poz-
ději i ve druhé světové válce, ze-
mřel v roce 1973, ve věku 88 let –
pozn. red.). Byl to už velmi starý
člověk. Když o tom ale teď mlu-
vím, tak si připadám trochu jako po-
litický dinosaurus... Bylo to ale vel-
mi zajímavé. Dostalo se mi ojedině-
lé možnosti cestovat z jednoho svě-
ta do jiného. Ostatně i když jsem
přijel sem – tedy v době přechodu,
privatizace a tak podobně –, byla to

země, která se začínala připravovat
na vstup do Evropské unie
a NATO. A bylo fascinující pozoro-
vat, jak se zdejší občanská společ-
nost i ekonomika vypořádávají se
všemi těmi změnami.

LN A když jste sem byl poslán
jako velvyslanec, tedy v roce
1994, cítil jste tu ještě nějaké do-
zvuky sovětské éry?

Pamatuji si, že když jsem přijel,
tak jsme stále jezdili pro víno do ar-
mádních obchodů francouzských
sil rozmístěných za hranicemi.
Měli jsme tam jednotku, jejímž
úkolem dříve bylo monitorování
vojsk Varšavské smlouvy. Tak
jsem prostě vzali auto a dojeli tam.

LN Zapůsobil na vás nějak výji-
mečně někdo z českých politiků?
Ať už pozitivně, či negativně...

To je velmi nediplomatická otáz-
ka. (smích) Ale můžu říct tolik – ně-
kolikrát jsem se setkal s preziden-
tem Havlem, což na mě pokaždé
velmi zapůsobilo. A premiérem
byl tehdy Václav Klaus, s nímž
jsem také vedl řadu diskusí. Pama-
tuji si také na Olgu Havlovou, prv-
ní ženu Václava Havla, která tehdy
zemřela, a jak lidé truchlili. Vůbec
mám na tuto zemi spoustu vzpomí-
nek. Jednou jsme se například roz-
hodli udělat něco pro vzájemné vo-
jenské vztahy – Česká republika
tehdy ještě nebyla členem NATO.
Na jihu Čech se mělo konat společ-
né armádní cvičení. Česká ústava

ale tehdy neumožňovala přítom-
nost cizích ozbrojených sil na úze-
mí republiky, takže znění ústavy
muselo být na poslední chvíli upra-
veno. A já navrhl české straně, aby
se v jednom malém městě blízko
konání manévrů uskutečnila společ-
ná vojenská přehlídka. Čeští důstoj-
níci k tomu měli velmi rezervova-
ný postoj, protože v té době se vojá-
ci v ulicích českých měst neukazo-
vali. Bylo to poprvé a vyšlo to.
Bylo to důležité pro posílení důvě-
ry mezi lidmi a armádou.

LN Byl jste velvyslancem v Česku
v době, kdy se schylovalo k rozší-
ření NATO. Jak velkou část vaší
agendy toto téma tvořilo?

Byla to podstatná část, ale v té
době jsme do NATO nebyli úplně
zapojeni (Francie odešla v roce
1966 z vojenských struktur Alian-
ce, navrátila se až v roce 2009 –
pozn. red.), byť jsme byli členem –
důležitým členem. Nicméně jsme
nechtěli být v čele rozšiřovacího
procesu. Hráli jsme ale hlavní roli
při přípravě České republiky na
vstup do EU.

LN O české zahraniční politice se
říká, že není příliš jednotná. Měl
jste také takový pocit?

Asi každý ví, že Evropská unie
nebyla zrovna nejoblíbenější orga-
nizací jednoho z vašich nejpromi-
nentnějších politiků. Ale to je už
minulost... Myslím, že vstup do
NATO byl pro Českou republiku

ohromným přínosem a taktéž v Bru-
selu hraje důležitou roli.

LN Po působení v Praze jste byl
velvyslancem ve Varšavě. Cítil
jste nějaké rozdíly v přístupu čes-
kých a polských politiků?

Je pravda, že mezi těmito země-
mi nepanuje nějaká přirozená ná-
klonnost, avšak máte řadu společ-
ných zájmů – jste v NATO i v EU.
Rozdíl je ale v temperamentu.

LN Za co se vlastně dá dnes pova-
žovat NATO? Nestalo se z něj až
moc velké uskupení, v němž fun-
gují jen jednorázové koalice,
jako tomu bylo v Iráku či Libyi?

NATO se opakovaně dostává do
období jakési sebeanalýzy. Po
pádu berlínské zdi se tázalo po
svém dalším fungování. Po útocích
z 11. září se ptalo, jakou roli může
hrát ve válce proti teroru. V době
Iráku došlo k velkému rozkolu
mezi spojenci. Mise ISAF v Afghá-
nistánu naráží na těžkosti. A v ne-
dávné době došlo k roztržce kvůli
intervenci v Libyi, kdy se polovina
členů NATO rozhodla, že do toho
nepůjde. Takže Aliance se neustále
ptá, jakou cestou jít.

Při přípravě strategického kon-
ceptu se objevilo zhruba pět rolí,
jaké by NATO mohlo hrát. Jednou
z nich je článek 5 (klíčová pasáž Se-
veroatlantické smlouvy, na jejímž
základě se útok na jednoho člena
považuje za útok na celé NATO –
pozn. red.) jakožto hlavní náplň
obranné činnosti Aliance. Pak je to
jakési politické sdružení demokra-
cií, k čemuž tíhla například paní Al-
brightová (bývalá ministryně zahra-
ničí USA – pozn. red.). Pak je to
Aliance ochotných z dob Rumsfel-
da (bývalého amerického ministra
obrany – pozn. red.), podle nějž by
jednotlivou koalici měla určovat
povaha konkrétní mise. A pak je to
NATO, které se přátelí s kýmkoliv
– od Austrálie po Afghánistán –,
takže vlastně trochu něco jako
OSN. A poslední možností je „braš-
na s nářadím“, jako tomu bylo v Li-
byi. Problémem toho ovšem je, že
tradiční vlastník této pomyslné
brašny s nářadím – tedy jakýsi in-
stalatér – se po chvíli poroučel.

Pestrá kariéra
■ Do diplomatických služeb
vstoupil v roce 1968. Působil
ve Washingtonu (1969–1973)
i v Moskvě (1973–1976).

■ V letech 1994–1997 byl
velvyslancem v Praze, další čtyři
roky strávil na stejné pozici ve
Varšavě. Následně zastupoval
Francii při NATO (2001–2005).

■ Podílel se na přípravě tzv. Bílé
knihy, tedy strategickém konceptu
francouzské armády. Nyní působí
na ministerstvu zahraničí.

S Brežněvem jsem si jen potřásl rukou
Dlouholetý francouzský diplomat Benoît d’Aboville mluví o 70. letech v SSSR, 90. letech v Česku a současném tápání NATO

NOVĚ V PRODEJI!
101 NEJLEPŠÍCH TIPŮ PRO
LYŽOVÁNÍ PO CELÉ EVROPĚ

SKIPAS
NA MONÍNEC
ZDARMA

Poslední letošní speciál Lidových novin je věnován tolik oblíbenému lyžování. Přinášíme
v něm přehled těch nejlepších míst, kde si pořádně užít zimu. A navíc permanentku
do lyžařského areáluMonínec zdarma! Speciál 101 nejlepších lyžařských středisek
v Evropě seženete v trafikách nebo si ho můžete objednat prostřednictvím SMS ve tvaru LN
101LSA JMENO PRIJMENI ULICE CISLO PSCMESTO (vzor: LN 101LSA jan novak jindrisska
16 11000 praha 1) na číslo 902 11. 101 nejlepších lyžařských středisek v Evropě vám
doručíme do 2 týdnů na uvedenou adresu.
Cena odeslané SMS podle běžného tarifu vašeho operátora, konečná cena za speciál je hrazena příchozí zpoplatněnou SMS
ve výši 60Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS, infolinka 776 999 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz.

Všechny speciály 101 Lidových novin zakoupíte také v Servis centru - MAFRASHOP,
Karla Engliše 11, 150 00 Praha 5, otevírací doba po-pá 9-18 hod., tel.: 225 063 111.

Rozdíl mezi českými a polskými politiky? Temperament, říká Benoît d’Aboville, který byl velvyslancem v Praze i ve Varšavě. FOTO LN – TOMÁŠ KRIST


