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Politička plná rozporů, milovaná
i nenávidě náažk hrozném u konci.
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e to slavná fotografie. Sedmiletá In-
díra sedí na kraji postele, v nižleži
vyzáblý Mahátma Gándhí, který
drží protestní hladovku. Pevně jí
ruku...

Ne, není jejím otcem ani dědečkem, jak
by se mohlo podle jména zďát. Píijmeni
Gándhí získala Indíra teprve sňatkem, při-
čemž manžel neměl s legendární postavou
indických dějin nic společného. Přesto měl
Mahátma Gándhí na dívku a její rodinu
ohromný vliv. Byl mentorem jejího otce,
jimžnebylnikdo jiný než Džaváharlál Né-
hrít, významný politik, klíčová osobnost
hnutizanezávislost a první premiér země.
Aikďyž Indíra s tátou kvůli jeho častému
pobytu ve vězení či vysokému pracovnímu
nasazení moc nepobyla, vydala se v jeho
stopách - včetně předsednictví vlády.
Premiérkou byla jako zatim jediná žena
v Indii, a to hned dvakrát. Stranu Indický

národní kongres vedla dohromady téměř
šestnáct let.

,,Indíra Gándhí je často popisována jako
indická Margaret Thatcher," říká Bruce
Gahir, náměstek vedoucího ekonomické
fakulty Prague College, sám indického pů-
vodu. ,,Na první pohled najdeme zíejmé
podobnosti. Obě studovaly v Oxfordu, obě
silně ovlivnili jejich otcové, obě rozmazlily
svéhlavé syny a obě uměly manipulovat
veřejným míněním. A samozřejmě, byly
to neúprosné ženy, které hrály tvrdou hru
v mužském světě a vyrostly v arogantní
a nelítostné vůdkyně." Gahir však upozor-
ňuje, že §rto podobnosti se někdy přehnaně
zveličují, protože najdeme i zásadnirozdi,
ly. ,,Margaret, dcera drobného hokynáře,
obratně pronikla do mocenských struktur
v bezpečné a stabilní zemi. Indíra přišla
na svět v historické chvíli a politická moc ji
obklopovala o ď nat ozeni."
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Indíra Néhru se narodila v malém indickém
městečku Iláhabádu ve státě Uttarpradéš.
Pocházela ze starobylého bráhmanského
rodu, tradičně nejvyšší indické kasty, a vy-
růstala v rozlehlé rodinné rezidenci anglic-
kého stylu, obklopena přepychem. Ale jinak
její rodina vystupovala ostře proti britské
nadvládě, takže Indíra neptožila ztovna
šťastné dětství. Mladší bratr zemřel jako
dítě, děda i rodiče byli pro politické názory
často vězněni a matka následně onemocně-
la tuberkulózou. S otcem si nanejvýš dopi-
sovala. Osamělé dívce dělali společnost jen
domácí učitelé. studium na elitní indické
univerzitě přerušila, aby mohla doprovázet
nemocnou matku na léčení do Evropy. Tady,
i po matčině smrti, pokračovala ve studiu
v Oďordu, odkud ji vyhnala pro změnu bit-
vaoBitániza druhé světové války.

Kdyžužbylav Evropě, stihla se tajně za-
snoubit s Férózem Gándhím. O pět let starší
muž, rodinný přítel, novinář a člen Indic-
kého národního kongresu studoval tou do-
bou v Londýně. Poprvéji požádalorukuuž
v Indii, kdy Indíře bylo šestnáct, ale tehdy
ho její rodiče ještě odmítli. O devět let poz-
ději Indíra otcův souhlas získala.
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Ovšem vztah Gándhíových bychom
jen stěží označili jako ,,žili spolu šťastně až
do smrtí'. Ze začátku je spojoval boj za in-
dickou nezávislost, i kdyžje to oba přivedlo
do vězení. Po propuštění Indíra porodila
během čtyřlet dva syny Rádžíva a Sandžaje.
A vzápětíji manželpožádalo rozvod. Psal
se rok 1947 - přesně ten rok, kdy se konečně
doČkali toho, za co oba bojovali: osamostat-
nění Indie.

Džaváharlál Néhrú se stal předsedou vlá-
dy a současně ministrem zahraničí a Indíra
jeho neoficiální tajemnicí. Féróz kvůli odliš-
ným politický m názorťlm začal vystupovat
proti tchánovi, ale Indira, i když otce pod-
porovala, s rozvodem nesouhlasila. Manže-
lé tedy žili odloučeně až do Férózovy smrti

v rocel96O. Za čtyři roky ho následoval sám
Néhrú. Indíra byla po otcově smrti jmeno-
vána ministrlmí infor' nací a dva roky nato,
19. ledna 1966, zvolena předsedkyní Indic-
kého národního kongresu. To znamenalo,
že se automaticky stala ministerskou před-
sedklmí. K premiérskému křeslu jí pomohlo
i to, že ji členové strany považovali zapoli-
ticky a intelektuálně lehkovážnou a snadno
ovladatelnou. Ale jak už to bývá, spletli se.
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Záhy seukázalo, že do úřadu nastoupila spíš
jako diktátor n ežváhajicižena. Brzy se říka-
lo, že Indíra je ve vládě jediný muž, ostatní
jsou eunuchové. Premiérka se s vervou pus-
tila do sociálních a ekonomických reforem,

které začal její otec. Snažila se pomáhat chu-
dým lidem a brzy si vysloužila přezdívku
Matka Indie. současně s tím ovšem otevřela
hráze korupce, které vládnoucí politici a by-
rokrati zneužívají dodnes.

vítězství ve válce nad pákistánem a re-
organizace strany přinesly Indíře Gándhí
na jaře 1972 přesvědčivé volební vítězství,
kterým prokázala své politické schop-
nosti a udržela se u moci. Jenže už v létě se
do země vrátil hladomor, zároveň hospo-
dářství ochromily stávky a inflace. Premi-
érkai za cenu značné ztráty popularity ne-
kompromisně potlačila rodící se vzpouru.
K pádu její obliby přispělo i vyhlášení výji
mečného stavu, cenzura a zatýkáni opoziě-
níchvůdců.
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lNZERcE V Druhorozený syn Sandžaj

dychtil po moci a dokázal nastalé
situace i matčina postavení nále-
žitě zneužit. Indíra ho nezasta-
vila, i když podnikal kroky proti
tomu, co ona sama celý život
prosazovala. I proto v rcce 1977
ve volbách prohrála a nová vlá-
da ji zaěala pronásledovat. Snad
i díky tomu se o tři roky později
stala novodobou mučednicí, pod-
porovanou miliony lidí, 
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byla zvolena předsedkyní vlády.
Kdyžpři leteckém neštěstí San-
džaj zahynul, přesvědčila star-
šího Rádživa, aby ji ve straně
podpořil, přestože nechtěl mít
s politikou nic společného.

Čekaly ji nové nesnáze včetně
boje Sikhů, kteí,i. zatoužili po sa-
mostatném státu v paňdžábl.
Výhodného území se Gándhí
nechtěla vzdát a rozhodla se věc
řešit razantně armádou. při ob-
sazování nejvýznamnější svatyně
Sikhů, Zlatého chrámu v Amrit-
saru, zemřelo přes 45O lidívčetně
nevinných poutníků.

To nezůstalo bez odezvy.
V roce l984pii ranní procházce
v zahradě zastřelili Indíru Gánd-
hí její sikhští tělesní strážci. Země
strnula v úděsu. Mrtvou politič-
ku nahradil v čele vlády její syn
Rádžív. Ale i on se stal o sedm let
později obětí atentátu nábožen,
ských extremistů.

,,Pro někoho zůstává Indíra

MATKA lNDlE

Gándhí spasitelkou spojenou
sociálními reformami a chvtla-sociálními reformami a chytla-

vými populistickými frázemi s chu-
dými a neprivilegovanými. Pro jiné
je monstrem, které vyvolalo výji-

mečný stav, nejtemnější období
v dějinách demokratické Indie,"

ffi vysvětluje Bruce Gahirz Prague
ffi} College. ,,Byla to silná a inicia-
j"tr# \ ti,rní žena, kterou obdivu-

ju. Ale stejně tak mámpo-
cit, že Indie se musí hodně
učit z jejích chyb. A bohu-

žel, je to pomalý proces." o
v ladi mi r a.s u m b e r ov a@ mf d n e s. cz
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V DALSlCH ClSLECH:

Margaret Thatcher
Bénazír Bhutto

Madeleine Albright



Magtcká dynastie Gandhíjde ke dnu
Ladislav lGyzánek
t:tXlt*r-ffi? T3?é'ílís

DILLÍ, PRAHA Když 31. října 1984
její vlastní tělesní strážci zavraždili
Indíru Gándhíovou, okamžité uve-
dení jejího syna Radžíva na post
premiéra jen pofurdilo neohrožený
status rodinného klanu jako přiro-
zených vládců Indie.

Ovšem kdeže loňské sněhyjsou.
Třicet let po atentátu na indickou
,,železnou lady" si dokonce i členo-
vé samotné l(ongresové strany,
s nížje rodinný klan bytostně spjat,
začínají pokládat otázku, zda pro
přežití nejstarší indické partaje ne-
bude nutné se od ,,gándhíovců" de-
finitiwě odstřihnout.

S legendární politickou dynastií
Nehrú-Gándhí to prostě jde z kop-
ce, Jen jakási ,,pieta" a vědomí je-
jích minulých zásluh brání politi
kům Kongresu ryslovit ,,kacířský"
požadavek nahlas. Otázkouje, jak
dlouhoještě.

I(ongresová strana, kterou Indo-
vé celá desetiletí radostně následo-
vali, totiž v poslední době kráčí od
porážky k porážce. Po ostudné pro-
hře v květnoqých celoindic\ých vol-

Klan Nehrú-Gándhí

vou l(ongresovou stranu. Ta mo-
mentálně druhé nejlidnatější zemi
planety vládla více než padesát ze
67 let nezávislé existence. Členové
dlmastie pochopitelně stáli u kormi-
dla. Nyní to 1,1padá, že jejich klano-
ví následovníci nasměrovali partaj
na zkázonosné útesy, z nichž není
úniku.

Poslední generace politické dy-
nastie zda]eka nenaplňuje naděje
do ní vkládané. Prijanka Gándhío-
vá, o niž se ještě nedávno hovoři]o
jako o nové lídr5mi, jež skrizí zato-
čí, dává najevo, že se chce raději vě-
novat výchově svých dětí. Ráhul
Gándhí, její bratr §de o děti půvo-
dem Italky Sonii Gándhíové a za-
vražděného expremiéra Radžíva
Gándhího), pravděpodobně vůd-
covské schopnosti postrádá. Na co
zatím sáhl, to pokazil. Stárnoucí So-
nia Gándhíová ztlstává formálně
v čele l(ongresové strany jako její
prezidentka, i ona však už svoji ně-
kdejší popularitu prohospodařila.

Po desetiletí bylo prakticky ne-
představitelné, že by někdo bezpří-
jmení Gándhí mohl vést Indický ná-
rodní kongres. Pokud se však nesta-
ne zázrak, budou se nejspíš Indové
muset s takovou alternativou smířit.

,,lndičtí Kennedyové" dali zemi ně-
ko|ik premiérů a řadu r4iznamných
politiků. Někteří zemřeli rukarna
atentátníků. Dynastie je bytostně
spjata s lndickým národním kongre-
sem. Přísně Vzato, § Mahátrnou
Gándhím, jenž se proslavil nenásil-
ným úsilím o nezávislost lndie, mají
příslušníci nejznámějšího indické-
ho rodu společnéjen to, že zaklada-
tel dynastie Džaváharlál Nehrú byl
jeho blízkým spolupracovníkem.

bách nabrala pošramocená partaj-
ní bárka riskantní množství vody -
v čele s Ráhulem Gándhím, posled-
ním potomkem klanu, utrpěla po-
tupný výprask ve dvou svazových
státech. Ráhul se poté z veřejného
prostředí lypařil.

,,Magické" příjmení Gándhí jaksi
ztratilo ]esk.

,,Indíra Gándhíová byla opravdo-
yfrn architektem expanze l(ongre-
sové strany. Dokázala přímo oslovo-
vat masy po celé zemi," citovala
agentura AFP Rašída Kidváje, dnes
asi největšího experta na středole-


