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Abstrakt
Práce se zabývá britskou intervencí v Iráku 2003 a jejím vyobrazením v memoárech
čtyř významných představitelů Velké Británie. Jedná se o ministerského předsedu
Tonyho Blaira, ministra zahraničních věcí Jacka Strawa, ministryni pro rozvojovou
pomoc Clare Shortovou a v neposlední řadě o předsedu Dolní komory Robina Cooka.
Text je analýzou memoárů výše uvedených osob a popisem událostí, které
bezprostředně vedly k vojenské intervenci v Iráku, stejně jako zachycuje dobu několika
následujících týdnů. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem se aktéři vyrovnávají
s událostmi let 2002 a 2003, v čem se liší jejich přístup. První část textu je teoretickometodologické vymezení, nalezneme zde specifika memoárové literatury a přístupy
k ní. Druhá část je krátké faktické shrnutí oněch událostí. Třetí část je analýza pamětí,
která má čtenáři pomoci zodpovědět výzkumnou otázku.

Klíčová slova
Válka v Iráku 2003, Tony Blair, Robin Cook, Jack Straw, Clare Shortová, memoáry,
narativní analýza.

Abstract
The thesis deals with the British intervention in Iraq 2003 and its representation in the
memoirs of four prominent representatives of Great Britain. These include Prime
Minister Tony Blair, Foreign Secretary Jack Straw, Secretary of State for International
Development Clare Short, and Robin Cook, Leader of the House of Commons. The text
is an analysis of the memoirs of the above-mentioned persons and a description of the
events that immediately led to military intervention in Iraq, as well as capturing the time
of the next few weeks. The aim of the thesis is to find out how the actors cope with the
events of 2002 and 2003, how their approach differs. The first part of the text is a
theoretical-methodological definition, there are the specifics of memoir literature and
approaches to it. The second part is a brief factual summary of those events. The third
part is a memory analysis that helps readers to answer the research question.
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Úvod
V době, kdy se informace šíří velkou rychlostí a propaganda a dezinformace získávají
převahu nad fakty, je zajímavé zaměřit se na zkoumání politických memoárů jako
svébytného žánru. Právě v politických memoárech můžeme nalézt mnoho hodnotných
informací. Nejen že zachycují bezprostředně události v autorově životě, ale tím, že
mohou být psány s časovým odstupem, na rozdíl od deníků, mohou poskytnout také
vhled do možné změny postoje k dané události. Diplomantka zvolila pro zkoumání dané
problematiky britskou vojenskou intervenci v Iráku 2003. Právě na událostech, které
předcházely vojenské operaci Spojeného království v Iráku lze ukázat, jak se aktéři
s touto etapou vyrovnávají. Počátek nového tisíciletí byl, po útoku ve Spojených státech
11. září 2001, ve znamení takzvané války proti terorismu. Nejprve se USA se svými
spojenci rozhodly vyřešit problém Al-Kaidy a Tálibánu v Afganistánu, aby následně
přišel na řadu Irák. Předkládaná práce se nezabývá relevantností či legitimitou daných
vojenských operací. Ty spíše tvoří pozadí řešeného problému.
Nicméně právě na plánované intervenci lze ukázat, jak se měnil názor blízkých
spolupracovníků britského premiéra Tonyho Blaira. Pro tuto práci se zaměříme na čtyři
osobnosti – Clare Shortovou, která v inkriminovanou dobu působila v Blairově kabinetu
jako ministryně pro mezinárodní rozvoj, další osobností je Jack Straw, bývalého
ministra zahraničí a Robina Cooka, tehdejšího předsedu Dolní sněmovny a v neposlední
řadě na samotného premiéra Tonyho Blaira. Při studiu memoárů výše uvedených
politiků lze očekávat, že nejmenší odchylky v popisu události nalezneme v pamětech
premiéra Blaira. Usuzovat můžeme na základě nutnosti konzistence, jinak by totiž Tony
Blair mohl ztratit důvěryhodnost před svými voliči i partnery. Vzhledem k tomu, že jeho
kniha pamětí s názvem A Journey1 byla vydána v době, kdy probíhalo šetření takzvané
Chilcotovy komise, která měla za úkol prošetřit události, které vedly k účasti Velké
Británie na vojenské operaci v Iráku 2003, je nasnadě se domnívat, že Tony Blair bude i
nadále následovat linii, kterou zastával již v letech 2002 a 2003. V případě Robina
Cooka, který rezignoval na svou funkci právě s kvůli svému nesouhlasu s intervencí
můžeme odhadovat, že ve své knize The Point of Departure2 budou události vyobrazeny
bez nutnosti držet se oficiální linie tehdejší vlády o nutnosti zásahu proti režimu
Saddáma Husajna.. U knihy Clare Shortové An Honourable Deception?3 by čtenář
obeznámený s tehdejší situací mohl očekávat jistou míru sebeobhajování a to zejména
proto, že ač Shortová s intervencí nesouhlasila, odstoupila ze své pozice až v průběhu
samotné války, nikoliv jako její stranický kolega Cook ještě před jejím započetím.
Zajímavé budou bezesporu paměti tehdejšího ministra zahraničí Jacka Strawa. Jakým
způsobem předkládá čtenářům své knihy Last Man Standing4 události let 2002 a 2003?
Co sledovali právě tito čtyři aktéři, když psali své paměti a proč zachytily události
intervence do Iráku právě tímto způsobem? Cílem předkládané práce je zjistit, jak se
vyrovnali ve svých pamětech nejen s událostmi, které předcházeli operacím v Iráku, ale
také s událostmi v několik následujících týdnech.
Předkládaná práce je narativní analýzou memoárů předních představitelů Velké
Británie. Ačkoliv byl narativní analýze věnován značný prostor, zatím nebyla
publikována žádná analýza konkrétních událostí v politických pamětech. Je potřeba si
BLAIR, Tony. A journey. London: Hutchinson, 2010. ISBN 978-0-09-192555-0
COOK, Robin. The point of departure: why one of Britain's leading politicians resigned over Tony Blair's
decision to go to War in Iraq. London: Simon & Schuster, 2003. ISBN 1-4165-7831-5
3
SHORT, Clare. An Honourable Deception?: New Labour, Iraq, and the Misuse of Power. London: Free
Press, 2005. ISBN 0743263936.
4
STRAW, Jack. Last man standing: memoirs of a political survivor. London: Pan Books, 2013. ISBN 978-14472-2276-7.
1
2

3
uvědomit, že politik ze své podstaty formuje vnímání občana na obdobné bázi jako
například média. Nejen proto se v posledních letech stále častěji zmiňuje propaganda ve
všech svých podobách.
Práce je rozdělena do tří částí. V první teoreticko-metodologické části se čtenář seznámí
s memoárovou literaturou a jejími specifiky, stejně tak s možnostmi její analýzy. Třetí
podkapitola tvoří vymezení metody, která je využita v této práci.. Druhá, deskriptivní,
část slouží k pochopení časové posloupnosti na cestě od vyjádření nesouhlasu
s politikou Saddáma Husajna až k samotné vojenské akci. Hlavní část práce se zaměřuje
na období počátku roku 2003 až do března 2003, kdy došlo k zahájení vojenských
operací, nicméně je zde taktéž zahrnuto období od počátku roku 2002. Tehdejší
prezident Spojených států George Bush vystoupil se svým projevem o ose zla, kde
jmenoval mezi ostatními také Irák. Od té chvíle lze počítat dobu zahájení příprav na
vojenskou intervenci. Cílem této části je čtenáře seznámit s fakty, se kterými bude
posléze konfrontován v části třetí. Třetí, stěžejní, část předkládané práce se věnuje
narativní analýze pamětí.
Jako zdroje, které jsou nápomocné k celkovému zpracování slouží především kniha
Martina Hájka Čtenář a stroj, dále Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy autorů
Tomáše Řiháčka, Ivo Čermáka, Romana Hytycha a dalších, stejně jako Tvorba
rozhodování a analýza v politice od Vladimíra Proroka.
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1. Teoreticko-metodologický rámec
Tato kapitola je rozdělena na tři podkapitoly. První z nich se zabývá zařazením
memoárů jako literárního žánru. Odpovídá na otázku, co je podstatou a jaké jsou
průvodní znaky vzpomínkové literatury. Další otázka se odvíjí od první: zdali na čtenáře
tohoto druhu literatury čekají úskalí a případně jaká. V tuto chvíli je důležité zmínit, že
v dané podkapitole se vyskytuje vetší množství citací a taktéž se jedná o poměrně
obšírnou část předkládané práce. Ačkoliv by se mohlo jevit, že se jedná o nadbytečnost,
považuji tuto část za velmi podstatnou a to zejména z toho důvodu, že nám pomůže
nahlédnout do celistvosti tohoto žánru a také může napomoci pochopení cíle s jakým
autoři memoárů své paměti čtenáři předkládají. S ohledem na zaměření práci – tedy
zpracování memoárů předních britských politiků, je nezbytné mít stále na mysli, že
nelze pominout možnost manipulace autora se čtenářem, aby dosáhli primárního cíle,
který je vedl k sepsání svých pamětí.
Druhá podkapitola shrnuje přístupy a analytické postupy vhodné pro memoárovou
literaturu. V poslední podkapitole je představena metodologie použitá v této práci –
ačkoliv je podstatná část analytická, nelze se ubránit také vzájemné komparaci přístupu
a zobrazení jednotlivých událostí, které vedly Velkou Británii k válce proti Iráku,
představených v jednotlivých autobiografiích.

1.1.

Memoáry jako samostatný žánr

Tato podkapitola pojednává o memoárové literatuře a pomůže nám osvětlit, co je vlastně
podstata memoárů a kam se dá zařadit. Základní poznatky v této části vychází ze tří statí
tří autorů. Vladimír Válek publikoval v roce 1984 knihu s názvem K specifičnosti
memoárové literatury, k tématu přistupuje spíše z pohledu literární teorie. Příspěvek
Jindřicha Garčice Paměti – tradice – skutečnost na 10. odborné konferenci o
Problematice historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska rozebírá
memoárovou literaturu spíše z hlediska důvodu vzniku a její vliv na formování vnímání
historických událostí. Memoárová literatura Milana Hlavačky, která je součástí
kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin se
z podstatné části opírá o výše uvedený příspěvek Jindřicha Garčice, nicméně jeho
shrnutí užití vzpomínkové literatury v rozdílných oborech vědecké práce lze považovat
za velmi přínosné, zejména s ohledem k jeho celistvosti.
„Memoárová literatura je považována za součást literatury dokumentární a
charakterizována bývá jako soubor děl, která shrnují autorovy vzpomínky na minulost,
na to, co skutečné prožil, čeho se účastnil nebo co viděl a u čeho by přítomen jako
svědek.“5
Lze vypozorovat dva způsoby přístupu k memoárové literatuře. První, kdy autor
přistupuje ke zprostředkování skutečnosti vědomě subjektivně – tak jak já jsem to viděl/
vnímal. Druhý přístup se snaží zachycené události přiblížit co možná nejvíce
VÁLEK, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. [online] Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. 160
s. [cit. 15.3.2018]. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103838 str. 11
5
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objektivně. Nicméně ani v druhém případě se nelze zcela vyhnout subjektivní
interpretaci.6 Na Válkově charakteristice memoárů „Jde tedy jednak o svědectví o sobě,
jednak o svědectví o době.“7 se shodnou i další dva výše zmiňovaní autoři.8 Tím, že
memoáry zachycují reálné skutečnosti se vzpomínková literatura řadí mezi
dokumentární literaturu, nicméně je důležité uvědomit si, že forma, jakou autor pro
zachycení svých vzpomínek zvolí může zasahovat do beletrie. Žánrově se podobá
historické próze, reportáži či románu.9 Z hlediska rozsahu a podstaty lze memoáry
rozdělit do několika kategorií: „Stručný životopis se nazývá curriculum vitae.
Vypravuje-li osoba sama o svém životě a činnosti, vznikne vlastní životopis
(autobiografie). Vylíčení života zemřelé osoby se zprávou o její smrti se nazývá
nekrolog. Vyprávěním jsou též paměti (memoáry); v nich obyčejně vynikající osoba
vypravuje o událostech, jež sama zažila nebo jichž byla svědkem. Každodenní zápisy
některé osoby se jmenují deník.“10
Jak poznat, že se jedná o memoáry? Mezi hlavní znaky patří:11
- Pojednávají o minulosti
-

Minulost je zobrazena přes osobní zkušenost autora

-

Hodnověrnost jmen a faktů

Co se týká věrohodnosti faktů, je potřeba si uvědomit, že lidská paměť neukládá přesně
situaci, jak se stala, ale událost si „zčásti interpretuje po svém, tj. zkreslené
subjektivním pohledem.“12
Nemalý vliv na historickou přesnost popisovaných událostí má doba, kdy je memoár
sepisován. Je-li časový úsek delší, respektive zaměřuje-li se autor na událost staršího
data, může dojít ke zkreslení, neboť se do toho může promítnout současná autorova
zkušenost – ve chvíli, kdy memoár píše, již ví, jak daná událost dopadla. Obdobně ke
zdrojům informací přistupuje také Hlavačka „Přidruží-li se k tomuto neustálému
přehodnocování [ovlivnění autora novými zkušenostmi, informacemi apod.] ještě
přirozená selektivnost paměti, jež především nepříjemné zážitky vytěsňuje, a nakonec i
neustálé hierarchické třídění prožitého, dojde k výraznému zúžení vyprávěného času a
prostoru a k absolutizování atmosféry událostí, což zase vede k zatlačování některých
událostí do pozadí a naopak k vystavení jiných do popředí.“13
Podle Jindřich Garčice jsou důvody pro vznik memoárů následující:
Ibid.
Ibid.
8
Srov. s Garčic, Jindřich. Paměti – tradice – skutečnost str.9 „…její tvůrci popisují nebo komentují…
události na základě vlastní zkušenosti… Jejich popis událostí je autentický.“ Hlavačka v tomto přímo
odkazuje na Gorčice.
9
Válek, c.d., str. 11
10
Válek, c.d., str. 14
11
Válek, c.d., str. 38
12
Válek, c.d., str. 41
6
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studia moderních a soudobých dějin. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 756 s. České dějiny
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„Osobní ješitnost autora, který se snaží prostřednictvím referováním o událostech,
kterým přikládá význam, zachovat budoucím generacím zprávu o sobě samém jako o
hlavním hrdinovi děje či o jednom z jeho účastníků a potvrdit si tak pocit důležitosti své
vlastní existence. …
Vylepšení svého vlastního obrazu – to je tvorba žádoucího vnímání vlastní osobnosti a
činů jak současníky, tak potomky. Občas je toto usilování spojeno i se snahou využít
ovlivněné veřejné mínění v boji o politickou moc. …
Obrana jiných osob a jejich činů – tedy snaha očistit před současníky i budoucími
pokoleními počínání významných osobností, jejichž život a činy nebyly současníky
přijímány jednoznačně nebo byly dokonce odsuzovány, kterým se stala podle názoru
pisatelů křivda. Snahou autorů tohoto typu je potom uvést věci na pravou míru – a to
znamená předestřít čtenáři svou vlastní verzi proběhlých událostí, vyvrátit protichůdné
názory a vysvětlit mu pravé pohnutky činů těchto osobností a jejich protivníků. …
Oslava jiných osob a jejich činů – napsané paměti mají před současníky, ale i dalšími
generacemi zdůraznit význam určitých událostí a osobností, které jsou s nimi spjati.
V těchto často idealizovaných, nekritických a někdy i nepravdivých líčeních je
vyzvedávána jedinečnost událostí a jejich prospěšnost pro druhé. Za nejvýraznější
ukázku oslavných pamětnických výpovědí mohou sloužit oficiální životopisy vládců a
politiků vzniklých ještě za jejich života a nezřídka psaných přímo na objednávku.
Snaha utvářet osobnost čtenáře, kdy předpokládaná líčení kladných nebo záporných
příkladů, prezentované názory jednotlivých osobností, komentáře jejich činů, jsou
úmyslně koncipovány tak, že mají ve svém úhrnu formovat myšlené a jednání čtenáře
pamětí směrem, který považuje jejich autor za žádoucí. Memoárová literatura svému
autorovi slouží jako prostředek pro propagování hodnot, které preferuje. …
Dokumentace proběhlých událostí, jednotlivé události jsou prezentovány proto, aby
byly pro budoucnost zachovány spolehlivé informace o minulých dobách, aby bylo
jejich prostřednictvím zdokumentováno to, co by mohlo v průběhu věků upadnout
v zapomenutí nebo mohlo být popisováno neúplně, zkresleně. …
Dosažení komerčního efektu, kdy vzhledem k atraktivitě osob a událostí, které jsou
předmětem léčení, předpokládá autor značný čtenářský zájem o jejich případné
zveřejnění. Účelem napsání a zveřejnění paměti je potom především snaha po dosažení
finančního efektu. …“14
Jak je z výše uvedeného zřejmé, v naprosté většině případů nejde autorovi o naprostou
přesnost a pravdivost zobrazovaných událostí a osob. Z tohoto důvodů je řešení míry
pravdivosti mnohdy zbytečné. Výjimkou samozřejmě je vědecká práce zpracovávající
dané období na základě memoárů – zde se od vědce očekává kritický přístup a
ověřování skutečností se bere jako samozřejmost.
Řekli jsme si kam se memoárová literatura řadí a jaké jsou důvody k jejímu vzniku.
Jakou úlohu mohou sehrát ve vědecké práci? Milan Hlavačka zmiňuje jmenovitě tři
oblasti, ve kterých by paměti svou roli splnily.
Užití memoárů v historické práci
V posledních desetiletích se historikové zabývají i memoárovou literaturou, dříve byly
upřednostňovány spíše paměti politiků a významných osobností. Nyní se badatelská
14

Garčic, c.d., str.11-12
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činnost taktéž zaměřuje na každodennost a historickou sociologii.
Užití memoárové literatury v historické sociologii
Základ této metody [sociologického přístupu] tvoří textová analýza a strukturální
utřídění materiálu. Textová analýza se zakládá na tzv. interpretačním trojkroku, jenž se
skládá ze zaznamenání příběhu se všemi základními daty a časovou posloupností
z rekonstrukce příběhu a stanovení interpretačních variant a nakonec se zařazením
tohoto příběhu do sociálního či sociologického systému, který sleduje sociální profily,
chování skupiny či mapuje komplexní sociální prostředí.
Užití memoárů v literární historii
Metody literární historie jsou v tomto kontextu určitě nejpropracovanější. … Literární
vědci rozlišují v memoárech prvoplánově čas dění a čas vyprávění, tedy čas, jenž
pamětník osobně prožil, a čas vlastního písemného zpracování vzpomínek.“15
Milan Hlavačka v souvislosti s výše uvedeným taktéž zmiňuje i nové přístupy. Zde
zmiňuje monografii Rod v memoárech, u kterého upozorňuje na záměr autorského dua
– Marcina Filipowicze a Aleny Zachové, „aby se memoáry četly jinak, a to především
v širším sociokulturním kontextu jako aktuální texty kulturní, kde by byly objevovány
dobové diskursy a interpretační paradigmata.“16
Shrnutí
Vlastimil Válek nabízí tyto závěry: „zařazují [se] mezi memoáry knihy, zachycující
v chronologické posloupnosti autorovy vzpomínky na události, které prožil nebo jejichž
svědkem se stal; vzpomínky musejí být zobrazeny autenticky, musejí popisovat reálná
fakta, tzn. Že memoárový žánr patří do literatury dokumentární (přesahuje však zároveň
hranice dokumentární literatury a často se stýká s literaturou uměleckou); pamětník
vychází při popisu minulosti z vlastního stanoviska, tzn. že události vidí přes svůj
subjekt, subjektivně je zabarvuje, ale snaží se také o objektivitu podání; do vzpomínek
se promítají nejméně dvě časové roviny (čas, kdy svědek událost prožíval, a čas, kdy o
nich vypráví) a příznačné je pro ně vyprávění v první osobě autor a hrdina vyprávění
jsou často totožní; konečně znakem memoárové literatury je epický charakter
vyprávěného.“17 Přidáme-li taktéž Garčicův náhled na paměti, můžeme se dobrat
komplexnějšího vhledu: „V dnešním světe potom paměti představují pouze jeden
z možných zdrojů získávání poznatků a obecně lze říci, že ve světě, propojeném
nejrozmanitějšími komunikačními systémy a disponujícími nejrůznějšími technickými
způsoby pro uchování zpráv o skutečnosti, jejich význam jako pramenu poznání ve
srovnání s minulostí značně poklesl. To samozřejmě neznamená, že pamětnické
výpovědi, zvláště v případě, lze-li je konfrontovat s jinými poznatky, nemají poznávací
hodnotu. Specifickým poznávacím pramenem může být při tom samotný způsob líčení
daných událostí, nezastupitelnou vypovídací hodnotu má rozpoznatelné zkreslení
proběhlých událostí i to, že o některých jejich stránkách paměti nereferují.“18
Hlavačka, c.d. str. 316-320
Hlavačka, c.d., str. 320
17
Válek, c.d., str. 53
18
Garčic, c.d., str. 14
15
16
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Memoáry jsou hraničním žánrem mezi literaturou faktu a beletrií, proto je od čtenáře
vyžadováno, aby předkládané informace nebral jako stoprocentní fakta, ale aby k nim
přistupoval s kritickým myšlením a vědomím, jak funguje lidská paměť – události
mnohdy ukládá se subjektivním zabarvením a pokud se autor při psaní memoárů
neopírá o další zdroje postihující popisovanou událost, je zcela očekávatelné subjektivní
zabarvení. Čtenář by taktéž neměl opomenout důvod vzniku pamětí, co vedlo autora
k tomu, aby je sepsal. Toto se může jevit jako nejtěžší čtenářský úkol.

1.2.

Možnosti analýzy memoárů a vyprávění

Narativní šetření se ustavilo jako široké a polymorfní výzkumné zaměření v rámci
společenských věd. V současné době se shromažďují a studují nejrůznější osobní,
politické, institucionální, organizační a jiná vyprávění, i přesto zůstává termín narativní
analýza plná vnitřního napětí. 19
„Narace je specifickým přístupem, který je charakteristický pro vědy, jejichž
předmětem zkoumání jsou společenské jevy, resp. Historické události, které se
v procesu jejich ´vyprávění´ stávají předmětem ´výkladu´, jehož smyslem je porozumět
již proběhlým společenským událostem.“20
Martin Hájek s dalšími autory nám přibližuje základní přístupy k práci s narativy. Jejich
rozdělení sice vychází ze členění jiných autorů.21 Rozlišujeme tedy tři druhy přístupů:
1. Strukturalistický, který „je založen na studiu velkých korpusů textů a jeho modely
jsou systematické a dobře formalizované.“ 22 V rámci tohoto přístupu můžeme
považovat za značnou nevýhodu fakt, „že ignoruje kontextové aspekty vyprávění,
okolnosti jeho vznikání včetně probíhající recepce posluchači/čtenáři.“23
2. Hermeneutický, ten „usiluje o interpretaci vyprávění, tzn. odhalení významu, který do
něj byl vypravěčem vložen“24
3. Interakcionistický, ve kterém „jde o studium vyprávění jako specifické sociálně
situované aktivity – vyprávění se odehrává vždy v určitém interakčním kontextu a podle
tohoto kontextu mu lidé rozumějí a zacházejí s ním.“25
Vycházíme-li z publikace kolektivu autorů pod vedením Tomáše Řiháčka, nejčastěji
užívanými metodami pro práci s narativy jsou tyto čtyři druhy:
1. Interpretativní fenomenologická analýza (interpretative phenomenological analysis –
IPA)
2. Metoda zakotvené teorie (gounded theory method – GTM)
Hyvärinen, Matti. "Analyzing Narratives and Story-Telling." In The SAGE Handbook of Social Research
Methods, 447-460. London: SAGE Publications Ltd, 2008. doi: 10.4135/9781446212165. Str. 447
20
OCHRANA, František. Metodologie sociálních věd. str. 84
21
Odkazují se na Lieblicha, Cortazziho a další.
22
HÁJEK, Martin - HAVLÍK, Martin - NEKVAPIL, Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a
jednotící rámec. Sociologický časopis. 2012, roč. 48, č. 2, s. 199-223. ISSN 0038-0288. str. 205
23
ibid. 205
24
Ibid. 206
25
Ibid. 208
19
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3. Diskurzivní analýza (discourse analysis – DA)
4. Narativní analýza
Pro práci s paměťovou literaturou se jeví jako nejvíce průchozí analýzy
diskurzní a narativní. Jak je uvedeno v první podkapitole, v případě paměťové literatury
je důležité nezapomínat taktéž na důvod jejich vzniku. V tomto ohledu se jeví DA jako
vhodná varianta a to zejména, „pokud v našem výzkumu předpokládáme, že realita je
utvářena spíše než reflektována. Tím máme na mysli, že účastníci a účastnice našeho
výzkumu prostřednictvím svých výpovědí pouze nepopisují sebe sama a svět kolem
sebe, ale že je také současně utvářejí – konstruují.“ 26 Navzdory výše uvedenému je
v práci využita analýza narativu.

1.3.

Metodologie práce

Analýza narativů má pomoci nahlédnout, jak autor pracuje s reálnými skutečnostmi a
jakým způsobem jsou nám události předkládány. Jestliže se bavíme o memoárové
literatuře, jedná se převážně o způsob interpretace a přiblížení událostí, které autor sám
zažil či byl jejich svědkem. Pro práci s pamětmi politiků volíme, alespoň v tomto
případě, přístup hermeneutický a to s přihlédnutím k okolnostem, kterými se tato práce
zabývá.
Vojenská intervence v Iráku 2003 je velmi sporným okamžikem ve válce proti
terorismu. Vyvolala velkou diskuzi, ať už přípravy na vojenské operace, ale taktéž
způsob jakým se vyjednávala mezinárodní podpora. Další kritice se nevyhnula ani druhá
fáze intervence a to obnova země po sesazení diktátora. Ač vojenský zásah – akt
samotný nikoliv politické pozadí samotné operace – je hodnocen jako velmi zdařilá „až
chirurgicky přesně provedená“ operace.27 Nejen s ohledem k možnému rozporu
s mezinárodním právem byly v průběhu posledních patnácti let vytvořeny dvě komise,
které měly za cíl objasnit důvody, které vedly vládu Spojeného království k podpoře
operace pod taktovkou USA a administrativy prezidenta George Bushe.
V současnosti se setkáváme nejrůznějšími způsoby nakládání s fakty – od jednoznačné
prezentace až po takzvané fake news. V tomto světle je víc než zajímavé podívat se
blíže na to, jakým způsobem události let 2002 a 2003 prezentují přední představitelé
labouristické vlády v Británii.
Pro tuto práci jsou zvoleni čtyři zástupci vlády. Klíčem k jejich volbě je jejich postoj
k válce v Iráku již v době, kdy se tyto operace plánovaly, a také jejich postavení ve
vládě. Pro rovnováhu jsou to dva zástupci, kteří válku podporovali, a dva, kteří byli
proti. V rámci první skupiny je tou nejvýznamnější osobou premiér Tony Blair a taktéž
jeho ministr zahraničí Jack Straw. Skupinu odpůrců zastupuje Robin Cook, bývalý
ministr zahraničí a posléze předseda dolní komory, a Clare Shortová, která i v druhé
vládě Tonyho Blaira byla ministryní pro rozvojovou pomoc. Ačkoliv bylo možné
ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno:
Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2. str.106
27
V rámci několika diskuzí s vojákem speciálních sil AČR vyplynulo, že jednou z nejdokonaleji
připravených vojenských zásahů je právě útok na Irák. Vzhledem k tomu, že daná osoba je stále aktivním
členem speciálních jednotek, jeho jméno zde nemohu uvést.
26
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zaznamenat více rezignací v souvislosti s Irákem. Tyto dvě osobnosti jsou voleny právě
s přihlédnutím na jejich vliv. V případě Robina Cooka se jednalo o nejvýše postaveného
labouristu, který rezignoval. Clare Shortová je důležitou postavou hlavně kvůli tomu, že
stála v čele ministerstva pro rozvojovou pomoc.
Analýzou těchto čtyř osobností, respektive jejich pamětí, se zabývá třetí kapitola
obsahující čtyři podkapitol. Všechny podkapitoly jsou si svou skladbou podobné.
V úvodu každé z nich přibližuji jednotlivé aktéry. Jedním z dílčích cílů je také pochopit
s jakým úmyslem byly jejich memoáry sepsány – viz výše Garčického důvody pro
sepsání pamětí. Od alespoň částečného pochopení právě onoho důvodu se odvíjí zbytek
analýzy.
Období, kterým se předkládaná práce zabývá je volena nejen s ohledem na časovou
posloupnost událostí vedoucí k intervenci v Iráku, ale také bereme v úvahu memoáry
jednotlivých aktérů, z tohoto důvodu je období vymezeno daty 29. ledna 2002 – projev
amerického prezidenta George Bushe ohledně Iráku, 17. červencem, což je den úmrtí dr.
Davida Kellyho, experta v oblasti zbraní hromadného ničení, který byl taktéž jedním
z inspektorů OSN operujících v Iráku. Jeho stěžejní role pro předkládanou práci spočívá
v jeho spolupráci s Obranným zpravodajstvím (DI – podle Defence Intelligence) v době,
kdy JIC (Joint Intelligence Committee) předkládala vládě informace o zbraních
hromadného ničení v Iráku (tzv. September dossier). V případě pamětí Robina Cooka
bude analýza období po 17. březnu – tehdy rezignoval na své funkce, o něco úspornější
a to z toho důvodu, že nejstěžejnější část jeho knihy The Point of Departure končí právě
dnem jeho rezignace, ačkoliv poslední dvě kapitoly jsou věnovány i událostem
následujícím, jedná se spíše o text souhrnný nikoliv podrobný jako je tomu ve zbytku.
Nezanedbatelnou úlohu pro zpracování pamětí hraje taktéž doba vzniku pamětí, která
uplynula od zkoumaných událostí. Jak je zmiňováno již výše, tato rovina memoárů je
rovněž důležitá, protože lidská mysl má tendenci některé události zkreslovat. Je proto
důležité upozornit i na tuto skutečnost. Dalším zkoumaným bodem jsou události, které
mohly mít vliv na způsob zpracování jednotlivých pamětí. Jak mohla ovlivnit například
Chilcottova komise náhled aktérů na události mezi léty 2002 a 2003? Případně projevila
se některá zjištění dané komise, či následné události v Iráku, na postojích daných
politiků ke zkoumaným událostem?
Při zkoumání memoárů se zaměříme na tyto události:
projev prezidenta Bushe, ve kterém označuje konání Saddáma Hussajna za

-

protiamerické; tento projev se dá považovat za první vyjádření směřující
k vojenské akci v Iráku; časově lze ukotvit mezi lednem a zářím 2002
September dossier – zpráva britských tajných služeb, o kterou premiér Tony

-

Blair opírá svou podporu americké snahy zabránit Hussajnovi v rozvoji
svých chemických a biologických zbraní; tato zpráva byla parlamentu
předložená 24. září 2002
Vyjednávání rezoluce na půdě OSN; ačkoliv od první války v Zálivu bylo
několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně zbraní hromadného ničení
na území Iráku, bylo zapotřebí vyjednat novou rezoluci tak, aby došlo
k odzbrojení režimu Saddáma Hussajna, pokud by se tak nestalo, měla dát
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-

možnost nejen zvýšit sankce, ale taktéž umožnit vojenské akce; pro
předkládanou práci je důležitá rezoluce 1441 a vyjednávání druhé,
navazující, ke které na konec nedošlo; taktéž sem patří reakce na zprávy
zbojního inspektora Hanse Blixe v rozhodném období od ledna 2002 do
března následujícího roku
Hlasování o účasti Británie na invazi do Iráku; v rámci tohoto bodu se

-

zaměříme taktéž na rezignaci Robina Cooka a pohrůžkou rezignace Clare
Shortové
Útok na Irák a válka; období mezi 20. březnem 2003 a 9. dubnem 2003 (pád

-

Bagdádu)
Posledním zkoumaným obdobím je doba mezi 9. dubnem a 17. červencem
2003

Nejen vyobrazení daných událostí v pamětech je důležité, nemalou vypovídající
hodnotu má také způsob, jakým jsou ony okamžiky předestřeny. Toto souvisí s tím,
proč autor své paměti vlastně sepsal. Snaží se autor čtenáři předestřít své činy co možná
neobjektivněji nebo naopak využívá převážně negativní vyjadřování vůči stěžejním
aktérům? Dokázali daní politici odhlédnout od osobních neshod nebo se toto neshody
projevily v plné hloubce?

2. Přehled zásadních událostí
Přestože hlavním iniciátorem myšlenky na vojenskou intervenci byly Spojené státy
americké, ve Velké Británii tato myšlenka nalezla nemalou podporu28, zejména co se
týká ministerského předsedy Tonyho Blaira. Ačkoliv útoky v USA 11. září 2001
bezprostředně nesouvisí s válkou v Iráku, je potřeba připomenout, že právě ony útoky
z jedenáctého září vyvolaly velké obavy napříč celým civilizovaným světem. V této
souvislosti byl také poprvé využit článek 5 smlouvy NATO. Od té doby jsou země
Severoatlantické aliance ve válce, která je označována jako válka proti terorismu.
Ve svém projevu dne 29. ledna 2002 prezident Bush oznámil nejen Americe, ale celému
světu, že Irák i nadále chová nepřátelství ke Spojeným státům a léta připravuje vývoj
antraxu, nervových plynů a jaderných zbraní.29 Irák spolu s Íránem a Severní Koreou
označil za osu zla. Irák na sebe přitáhl větší pozornost zejména díky tomu, že pozastavil
inspekce svého zbrojního průmyslu a tím porušil rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 678
a zejména č. 687.30 1. května 2002 bylo v newyorském sídle OSN zahájeno nové kolo
vyjednávání o návratu zbrojních inspektorů do Iráku. 31 Již o dva měsíce později
Bereme politickou scénu, zejména vládnoucí Labouristickou stranu. Nikoliv Velkou Británii jako celek.
Přepis projevu: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm
30
dostupné přes stránky MZV:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/irak_a_jeho_obnova/
oficialni_dokumenty/rezoluce_rady_bezpecnosti_osn_tykajici.html respektive: https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/23/IMG/NR059623.pdf?OpenElement
31
Události OSN duben – květen 2002: http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?
id=841
28
29
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probíhala jednání mezi zástupci Iráku a OSN ve Vídni, kde mezi jinými body, bylo na
pořadu jednání opětovně zařazen bod o návratu zbrojních inspektorů. I přes pozitivně
laděné výstupy generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, k finální dohodě nedošlo.32
Navzdory výsledkům jednání ve Vídni, 2. Srpna obdržel generální tajemník dopis od
iráckého ministra zahraničí Nadži Sabrího, ve kterém zvou „výkonného předsedu
Monitorovací, ověřovací a inspekční komise OSN pro Irák (UNMOVIC) a členy jeho
týmu do Iráku ‚v co nejbližší době‘, aby se zúčastnili technických jednání o
nedořešených odzbrojovacích otázkách.“33 Bohužel tento dopis byl v rozporu
s rezolucemi OSN.34
16. září 2002, po čtyřech letech, Irák souhlasil s přítomností s návratem zbrojních
inspektorů.35
Září by se dalo považovat za zlomový měsíc, neboť i přes sliby o návratu inspektorů se
tak i nadále nestalo. Den poté, co Kofi Annan připomněl, že Irák se musí řídit všemi
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN36, uveřejnila Británie dokumenty potvrzující fakt, že
Irák vlastní a vyvíjí zbraně hromadného ničení.37 8. listopadu 2002 Rada bezpečnosti
jednomyslně přijala rezoluci č. 144138, ve které nařídila obnovení inspekcí. Z reakcí
Spojených států i Velké Británie je patrné, že již pomalu směřují k užití síly při
vymáhání rezoluce RB OSN: „Představitel Velké Británie řekl, že rezoluce říká zcela
jasně, že Irák dostal poslední příležitost. Irácký režim nyní stojí před jednoznačnou
volbou mezi úplným odzbrojením a vážnými důsledky, které rezoluce naznačuje.
Zástupce Spojených států poukázal na to, že primární odpovědnost za odzbrojení Iráku
sice nese Rada bezpečnosti, avšak rezoluce jako taková nijak neomezuje členské státy v
jejich právu bránit se možné hrozbě nebo vynucovat dodržování rezolucí na ochranu
míru a bezpečnosti.“39 Irák potvrzuje přijetí rezoluce a od 20. listopadu umožňuje vstup
zbrojních inspektorů. 7. prosince předává UNMOVIC a Mezinárodní agentuře pro
atomovou energii (IAEA) deklaraci o svých zbrojních programech.40 Ačkoliv by se
mohlo zdát, že spolupráce ze strany Iráku přeci jen znamená odklon od mezinárodní
izolace a postupné sblížení minimálně s OSN, Británie přichází 2. prosince s další
zprávou, tentokrát týkající se lidských práv v Iráku.41 Na základě rezoluce 1441
předkládá Irák deklaraci, ve které popisuje zbrojní program. Dle vyjádření výkonného
předsedy UNMOVIC Hanse Blixe „text ponechává mnoho otázek nezodpovězených …
deklarace uvádí ‚relativně málo‘ informací o iráckých zbraních hromadného ničení v
UN News Centre. Iraq talks wrap up in Vienna after producing 'some movement,' Annan says:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=4122&Kw1=iraq&Kw2=&Kw3=#.WX-IQsbyq5w
33
Události OSN červen – srpen 2002: http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=823
34
ibid.
35
Události OSN září – říjen 2002: http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=808
36
ibid.
37
Přepis projevu Tonyho Blaira v parlamentu:
https://www.theguardian.com/politics/2002/sep/24/foreignpolicy.houseofcommons
38
plné znění dostupné zde: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Iraq%20SRES1441.pdf
39
Poslední šance Iráku na odzbrojení: http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?
id=800
40
Události OSN listopad – prosinec 2002: http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?
id=795
41
plný text dokumentu dostupný zde: http://usiraq.procon.org/sourcefiles/FCOSaddamdossier.pdf
32
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období 1998 až 2002, kdy nebyli na území Iráku žádní zbrojní inspektoři OSN.“ 42
V průběhu následujících týdnu se výkonný předseda Hans Blix nechal několikrát slyšet,
že je potřeba více času a inspekcí na ověření informace o zbraních hromadného ničení
v držení irácké vlády. Navzdory tomu se vyostřovala rétorika ze strany Spojených států.
Například vyjádřením prezidenta George Bushe, že Spojené státy jsou připraveny
zaútočit na Irák ať již s podporou OSN nebo bez ní.43 Tato vyostřená slova vzbudila ve
světě spíše nevoli, když v průběhu února probíhaly demonstrace proti válce v Londýně i
dalších městech. I generální tajemník OSN vyzýval spíše k mírovému řešení.44
Největší spojenec prezidenta Bushe, Tony Blair, musel čelit značné kritice zejména ve
řadách vlastní strany. V hlasování o Iráku, jak v únoru, tak v březnu bylo proti více než
sto členů Labouristické strany.45 16. března, po jednání na Azorských ostrovech,
vystoupil prezident Bush, za podpory Velké Británie a Španělska, s prohlášením, že
zbývají jen hodiny na diplomatické řešení ohledně Iráku. Dále řekl, že je to poslední
šance, aby Rada bezpečnosti podpořila novou rezoluci o užití síly, pokud nedojde
k odzbrojení režimu Saddáma Husajna.46

3. Analýza zkoumaných pamětí
3.1.

Tony Blair – A Journey

Tony Blair se narodil v roce 1953 v Edinburghu. Poslancem parlamentu se poprvé stal
v roce 1983 a byl jím až do své rezignace v roce 2007. V letech 1994 až 2007 stál v čele
Labouristické strany, kterou ve volbách v roce 1997 dovedl k nejlepšímu výsledku
v jejích dějinách. Zároveň dokázal toto vítězství obhájit i v následujících dvou
volebních obdobích.47 Tony Blair stál v čele reforem, které Labouristickou stranu
posunuly spíše do středu levo-pravicového politického spektra.
Tony Blair své paměti vydal na podzim roku 2010. 15. června předcházejícího roku
ohlásil Blairův nástupce na premiérském postu, Gordon Brown, vznik vyšetřovací
komise, které měla za úkol prošetřit a objasnit události, které vedly k intervenci nalézt
Události OSN prosinec 2002 – leden 2003:
http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=942
43
Gordon, Michael R. STATE OF THE UNION: THE IRAQ ISSUE; Bush Enlarges Case For War by Linking Iraq
With Terrorists. 29.1.2003. New York Times: http://www.nytimes.com/2003/01/29/world/state-unioniraq-issue-bush-enlarges-case-for-war-linking-iraq-with-terrorists.html
44
Annan, Kofi. Válka musí být vždy krajním řešením:
http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=929
45
v únoru se jednalo o 121 poslanců (zdroj: http://news.bbc.co.uk/democracylive/hi/historic_moments/
newsid_8194000/8194251.stm ) a v březnu o 140, kteří návrh nepodpořili (zdroj:
https://www.theguardian.com/politics/2003/mar/18/iraq.iraq6 )
46
Jones, George. 'Moment of truth for the world'. 17.3.2003. The Telegraph, dostupné zde:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1424870/Moment-of-truth-for-theworld.html
47
Informace z přebalu pamětí Tonyho Blaira: A Journey
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v nich ponaučení.48 Sám Blair ve svých pamětech zmiňuje, jak vypovídal před
Chilcotovou komisí. Právě tomuto se věnuje v úvodu třinácté kapitoly.
Vzhledem k tomu, že jedním z dílčích cílů je taktéž poodhalit motiv, který jednotlivce
vedl k sepsání svých pamětí, zaměřila jsem se při čtení pamětí také na způsob, jakým
jsou dané informace předkládány. Jakým způsobem předkládá informace? Snaží se své
kroky obhajovat nebo jsou předkládány jako fakta? Využívá doby, která od oněch
událostí uběhla k retrospektivnímu vyobrazení nebo taktéž uvádí, jak by jednal tehdy
s informacemi, které má nyní, respektive měl v době sepisování této knihy?
V úvodu celých svých memoárů Blair uvádí, že se jedná o popis jeho cestu v určité
etapě dějin, během které se politicky a také možná lidsky vyvinul a změnil. Dle jeho
slov se jedná o popis událostí, včetně zásadních momentů, nicméně že je popisuje
z pozice účastníka a člověka, který se na těchto momentech podílel.49 Celá kniha je
velmi rozsáhlá a zahrnuje celé Blairovo působení v Downing street 10 – sídle
ministerských předsedů vlád Spojeného království. Pro předkládanou práci jsou
nejpodstatnější tři kapitoly:
13. kapitola – Iraq: Countdown to War
14. kapitola – Resolution
15. kapitola – Iraq: the Aftermath
Leden až září 2002
Co předcházelo projevu prezidenta Bushe je všeobecně známo – útoku na Světové
obchodní centrum. Blair ovšem upozorňuje čtenáře na jednu podstatnou věc celé
tragédie. K odsouzení tohoto hrůzného činu nedošlo jen na západě, ale taktéž téměř
v celém arabském světě, výjimkou byl Saddám Husajn, který zajistil, aby irácká televize
hrála partizánskou píseň „Down with America“ a útoky označoval za „plody
amerických zločinů proti lidskosti“.50 V tomto světle se označení Iráku – Íránu – Severní
Koreji jako osy zla jeví z úst amerického prezidenta jako opodstatněné, přinejmenším,
co se týká Iráku. Nicméně právě tyto poznámky dávají čtenáři jasně najevo postoj
tehdejšího premiéra Blaira k režimu Saddáma Husajna. Autor sám připouští, že diskuze
ohledně invaze do Iráku je složitá, neboť toto téma jakoby rozdělovalo společnost na
dva tábory. Zastánce a odpůrce, je to možné taktéž z toho důvodu, že hlavním důvodem
pro intervenci byly zbraně hromadného ničení, které mohl Husajn kdykoliv použít,
nicméně po převzetí moci v Iráku se žádné tyto zbraně nenalezly.51 Nicméně opakovaně
tvrdí, že informace od zpravodajských služeb hovořily o nebezpečnosti Iráku a jeho
zbrojnho arzenálu. Ačkoliv Blair předává zajímavé myšlenky, například týkající
zachazení s Kurdy na severu Iráku a opírá se o zjištění z pozdějších let, k osobě
prezidenta Bushe přistupuje až nekriticky a v mnoha ohledech se odvolává na jejich
dobré vztahy, nicméně převážně na osobní bázi.
Ze stránek Komise pro Irák:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171123123857/http://www.iraqinquiry.org.uk/theinquiry/
49
Introduction, strana XV
50
A Journey, strana 342
51
Str. 347
48
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September dossier
Připouštím-li variantu, že tzv. September dossier nic nového nepřinesl 52, dalo by se
pochybovat, co jej tedy vedlo k tomu, že stále trval na podpoře Spojených státu v jejich
snaze o eliminaci Saddáma Husajna. Pečlivě se této tématice vyhýbá. Šířeji se jí věnuje
v okamžiku, kdy probíhá válka a v novinách se objeví informace právě z těchto
dokumentů.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zprávy Hanse Blixe
Blair zmiňuje přijetí rezoluce Rady Bezpečnosti v souvislosti s umožněním návratu
zbrojního inspektora Hanse Blixe zpět do Iráku, kde měl pokračovat v kontrole
zbrojního arzenálu Saddáma Husajna. 53 Své myšlenky nám přibližuje na straně 413,
nicméně čtenář se nemůže ubránit pocitu, že Blair se snaží obhájit svá rozhodnutí sám
před sebou. Útok na svrchovaný stát, zvláště pokud není pod zaštítěním OSN, je vždy
velmi problematické, nicméně Blair již tou dobou byl protřelý politik. Zde se u něj
projevuje spasitelský komplex, kdy si klade řečnické otázky ohledně vyššího principu.
V obhajobě svých postojů pokračuje i na následujících stránkách. Ačkoliv nyní již
nepoukazuje jen na hrozbu užití zbraní hromadného ničení, ale také na nuzné podmínky
pro obyvatele Iráku, kteří pod nadvládou Saddáma Husajna trpí.54
Březen 2003 a hlasování o válce
Co se týká březnových zasedání kabinetu, zmiňuje se Blair poprvé, že Robin Cook se
snaží o manévry, aby mohl rezignovat.55 Ačkoliv by to mohla být pravda, nejedná se
zrovna o nejšťastnější formulaci, zejména s přihlédnutím na Blairovu pozici. Nic na tom
nemění fakt, že dále pokračuje: „abych byl fér, dělá to transparentním způsobem a bez
zlého úmyslu (v danou chvíli) vůči mé osobě“ 56 Právě vsuvka v danou chvíli, čtenáře
přiměje se zamyslet, zda Cook v pozdější době měl nějaký zlý úmysl vůči Blairovi. Jak
se dozvíme níže při rozboru Cookových pamětí, nebylo tomu tak.
Jak se blížilo hlasování, přiblížil se i den Cookovy rezignace. V této souvislosti, bez
jitření emocí, Blair popisuje spolupráci mezi nimi ohledně Cookovy rezignace
z funkce.57 Čtenář chápe, že Clare Shortová se proti premiérovi vymezovala delší dobu,
nicméně Blair ve vztahu k její osobě volí nešťastně slova, neboť by se mohlo zdát, že se
cítí ublíženě.58

Str. 406
Str. 411
54
Str. 425
55
Str. 428
56
Ibid.
57
Str. 433
58
Str. 436
52
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Válka v Iráku
V patnácté kapitole se Blair opětovně vrací k vyjednávání se Spojenými státy, ale také
s Radou bezpečnosti o nutnosti předat rekonstrukci po vojenské operaci pod správu
OSN.59 Převážnou část této kapitole věnuje svému úsilí ve vztahu k USA.
Duben až červenec 2003
29. května došlo uveřejnění informací z takzvaného September dossier na stanici BBC.
Tento únik musel řešit poměrně bezodkladně. Transparentnost s jakou k tomu tématu
přestupuje je přesně v opozitu k ostatním událostem. Poměrně rozsáhle se věnuje
Davidu Kellymu, který, zdá se, byl onou osobou, která informace vynesla. Ačkoliv toto
obvinění nikde přímo není, Blairův postoj k celému únik informací tuto skutečnost
ovšem implikuje.60
Shrnutí
Ačkoliv tehdejší premiér Tony Blair v úvodu svých pamětí tvrdí, kterak jeho kniha má
být svědectvím o událostech, které se staly v oněch deseti letech, během kterých stál
v čele Velké Británie, co se týče zrovna intervence v Iráku, v podstatě nic nového
nepřinesla. V porovnání se zbytkem knihy je tato část značně tendenční. Blair čtenáře
neustále utvrzuje v přesvědčení, že jinak jednat nemohl a že cesta, kterou zvolil byla tou
nejlepší z nejhorších. V jeho případě se analyzuje obtížně, neboť svým svědectvím
převážně zasahuje do osobní roviny.
Kniha pamětí A Journey je hodnotným zdrojem, nicméně více než-li svědectvím o době
je svědectvím o osobě Tonyho Blaira. Ačkoliv připouští, že mohl mít v některých
případech nedostatek informací, zcela vylučuje, že by pochybil. Aplikujeme-li
Garčicovy teze o důvodech psaní memoárů, v tomto případě čtenář nabývá dojmu, že
Tony Blair byl nepostradatelnou osobou v dějinách nejen Velké Británie, ale taktéž
celého světa. Ačkoliv autor píše s relativní lehkostí, pocit, že jsme přesvědčováni o jeho
pravdě se nelze zbavit. Je zřejmé, že Blair slíbil bezpodmínečnou podporu Bushovi
v případě útoku na Irák, bohužel se v celé knize nedozvíme pravý důvod, který za tím
stál. Blair se nás snaží přesvědčit, že je potřeba zbavit se tyranského režimu, nicméně
proč zrovna Irák? Na světě i tou dobou bylo mnoho dalších zemí, které na tom byly
obdobně ne-li hůř.

3.2.

Jack Straw – Last Man Standing

Jack Straw se narodil v roce 1946 v Buckhusrt Hillu. Poslancem parlamentu byl
nepřetržitě od roku 1979 až do roku 2015, kdy oznámil, že svůj post nebude
v nadcházejících volbách znovu obhajovat. V období vlád Tonyho Blaira zastával
59
60

Str. 441
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funkce ministra vnitra, ministra zahraničí a byl taktéž předsedou dolní komory. 61 Na
počátku roku 2001 vystřídal na pozici ministra zahraničí Robina Cooka.
Jack Straw vydal své paměti jako poslední z politiků, kterým je v této práci věnován
prostor a to na jaře roku 2016. Tedy v době, kdy již šestým rokem fungovala Chilcotova
komise. S trochou nadsázky by se dalo říct, že Straw své paměti sepsal a vydal již
v politickém důchodě, neboť v době vydání již nebyl poslancem. Po dlouhým třicetišeti
letech ukončil svou kariéru politika, ovlivnila tato skutečnost způsob, jakým představuje
čtenáři svůj život, respektive události ohledně války v Iráku? Last man standing
zachycuje v podstatě celý Strawův život, pro tuto práci jsou však nejdůležitější kapitoly
šestnáct a sedmnáct.62
Leden až září 2002
Ze své pozici ministra zahraničí čelil okamžitě po projevu prezidenta Bushe, ve kterém
označil Írán, Irák a Severní Koreu za osu zla, mnoha dotazům od britských novinářů,
zda s touto tezí souhlasí. Pokud ano, proč neřekl něco dříve. Pokud ne, neuráží
nejbližšího spojence?63 Čtenář by se snad i usmál, než by si uvědomil, že přesně tímto
způsobem média fungují. Nemějme jim to za zlé, na druhou stranu dostávají tímto
politiky do nepříjemných situací. Ačkoliv sám autor zmiňuje tyto otázky, nedává na ně
jednoznačnou odpověď. Nicméně odkazuje na interní sdělení ministerstva obrany, kde
je v této souvislosti uvedeno – „nejasné a nešťastné“64 Jak prezentuje ve své knize:
problém nebylo to, co jsme cítili k Husajnovi, ale co uděláme s hrozbou, kterou
představuje.65 Sám přiznává, že nejvíce jeho názor ovlivnil David Kelly. „Během hodiny
dlouhého setkání jsem byl zasažen nejen hloubkou znalostí doktora Kellyho, ale také
porozuměním a čirostí jeho víry v to, že pokud selže diplomacie, musí nastoupit
vojenská síla.“66

September dossier
24. září 2002 představil premiér Blair v parlamentu dokumenty, které jsou označovány
jako September dossier. Straw ovšem akcentuje jinou věc, která vzešla z debaty
v parlamentu a to bod Tama Dalyella – válka proti Iráku může být podpořena pouze
v okamžiku, kdy bude schválena nejen Radou Bezpečnosti, ale také Parlamentem.67
Informace z knihy pamětí Jacka Strawa: Last Man Standing
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Přesto že Straw nahradil Cooka na pozici ministra zahraničí, nebyla mezi nimi
řevnivost, na nutnosti schválení vojenských operací Parlamentem se shodli a
v následujících týdnech v tomto ohledu spolupracovali, což vedlo k tomu, že Strawovi
se podařilo přesvědčit Blaira o této nezbytnosti.68
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zprávy Hanse Blixe
Jedním z hlavních cílů Jacka Strawa na pozici ministra zahraničí bylo vyjednat novou
rezoluci Rady bezpečnosti, která by přiměla Irák k likvidaci zbraní hromadného ničení a
umožnit vstup zbrojním inspektorům do továren na výrobu chemický a biologických
zbraní. Tony Blair ho tím pověřil, aby v mezičase mohl sám vyjednávat s prezidentem
Bushem o oddálení útoku na Irák. V prosinci 2002 Irák předložil 12.000 stránkovou
deklaraci. Nicméně Hans Blix tento dokument označil pouze za přetisk dřívějších
dokumentů.69 Jedním ze zásadních sporů ohledně intervencí je jejich legální a legitimní
základ – měly Spojené státy a Velká Británie legitimní důvod zaútočit? Dle Strawa byla
rezoluce 1441 dostatečná. Ačkoliv v ní nebylo nic automatického, sdělení, že pokud
nebude plněno, budou následovat vážné konsekvence – vojenské akce. Alespoň takto to
Straw prezentuje.70
Březen 2003 a hlasování o válce
I přes jeho rezignaci 17. března, považoval i nadále Robina Cooka za svého dobrého
přítele. Zejména kvůli tomu, co spolu prožili a to i přes fakt, že najednou stáli na jiných
stranách.71 Na zasedání Parlamentu, kdy se projednávala podpora či naopak odmítnutí
invaze do Iráku, ve svém proslovu Straw upozornil své kolegy na to, že nebudou
souzeni jen za úmysl, ale také za výsledky. Nicméně i tak si stál za tím, že po
osvobození Iráku od Saddáma Husajna bude na světě lépe.72
Válka v Iráku
Invaze započala 20. března a 12. dubna došlo ke kolapsu irácké armády. Ačkoliv tato
náročná vojenská operace byla precizně naplánovaná a stejně precizně i provedena. O
připravenosti na následky se toto říci nedá.73
Duben až červenec 2003
Ačkoliv vláda Tonyho Blaira čelila kritice, že do války nešla jen ze špatných důvodů,
ale s vědomím, že se o špatné důvody jedná. Byly to informace uveřejněné krátce po
invazi Andrewem Gilliganem, který zřejmě svá tvrzení částečně opíral i o informace od
Ibid.
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Davida Kellyho. Straw tvrdí, že to tak nebylo a dokládá to tím, že tyto dokumenty ve
svých mnoha diskuzích o Iráku použil jen jednou a dokonce September dossier nebyl
ani na pořadu dne při hlasování o invazi v Iráku 18. března 2003.74
Shrnutí
Jack Straw svou knihu píše velmi poutavý způsobem. To, co by se mělo zdůraznit je
fakt, že své čtenáře nutí zamýšlet se nad předkládanými tezemi. Své názory prezentuje
konzistentně, nicméně se nebojí být – a to hlavně k sobě – kritický. Nenechává se
strhnout emocemi a zůstává na poli faktů.

3.3.

Robin Cook – The Point of Departure

Robin Cook se narodil v roce 1946 v Belshillu. Poprvé byl zvolen do parlamentu v roce
1974, poslancem byl nepřetržitě až do své smrti v roce 2005. Byl také blízkým
spolupracovníkem Tony Blaira, kterého si nesmírně vážil. 75 V období vlád Tonyho
Blaira byl do roku 2001 ministrem zahraničí, než jej v této funkci vystřídal Jack Straw.
Od roku 2001 do své rezignace v březnu 2003 byl předsedou dolní komory.
Své paměti, jejichž formát skutečně připomíná formu deníkového zápisu – autor ve své
knize postupuje skutečně téměř den za dnem, Robin Cook vydal koncem roku 2003.
Kniha vychází v době, kdy se v Iráku stále bojuje. Dle jeho vlastních slov je kniha
upřímným pokusem o vysvětlení, co jej vedlo k rezignaci.76 The Point of Departure je
první, která byla vydaná ještě v tom samém roce, kdy došlo k ivazi do Iráku. Lze
očekávat, že Robin Cook měl v danou chvíli zásadní události stále ještě v čerstvé
paměti. Vzhledem k tomu, že celá kniha přibližuje události mezi červnem 2001 až
březnem 2003, v mnoha ohledech je velmi podrobná. Vybrány jsou proto jen ty části,
které nesou nejzásadnější sdělení – ať už je to směrem k vysvětlení vlastních postojů
nebo také vysvětlení kritiky.

Leden až září 2002
Cook ve své knize nepopírá, že daleko bližší vztah měl k administrativě předcházejícího
prezidenta Spojených států Billa Clintona. Ostrou výtkou směrem k prezidentu Bushovi
rozhodně nešetří. Poprvé od doby, kdy Amerika vstoupila do druhé světové války, máme
co do činění s administrativou, která ke svým spojencům přistupuje spíše jako k přítěži,
než-li jako ke zdroji síly.77 I přesto, že v prologu ke své knize uvádí, že si Tonyho Blaira
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váží a považuje jej za jednoho z nejlepších premiérů, rozhodně jej ve své knize nešetří a
pokud s jeho postoji, chováním či rozhodnutím nesouhlasí, dá to čtenáři zřetelně najevo.
Velmi kriticky přistupuje právě k postoji Blaira vůči Bushově administrativě. Cook
samotný byl zastánce spíše multilateralismu, nicméně posun od Clintona k Bushovi
znamenal taktéž posun k unilateralismu. Na toto téma píše: sdílím hluboké znepokojení
nad tím, jak rychle se Spojené státy odklonily od budování globální koalice proti
terorismu směrem k unilateralistické zahraniční politice.78
Blair čelil značné kritice, že upřednostňuje Irák před vládou a jejím programem.
Nicméně pouze Cook a Clare Shortová vyjadřovali od počátku své obavy nad tím,
jakým směrem se situace ohledně Iráku ubírá a jak jsou směřování k akceptaci tohoto
vývoje.79 „Forgive me, therefore [navýšení kapacity vojenského materiálu dává Cook do
souvislosti s Reaganovým pokynem o poskytnutí všeho, co by pomohlo Iráku vyhrát
nad Íránem], if I reacted with cynism to the sudden alarm in Washington at Saddam’s
military capacity as a pretext for invasion.“80 Ačkoliv Cook sám varuje před cynismem,
jedná se spíše o jednoznačné vypointování podstaty věci.
September dossier81
Na šesti stránkách Cook rozepisuje svůj postoj ke zprávě, která měla být svědectvím o
narůstající hrozbě ze strany Husajnova Iráku.
„Když jsem četl zprávu byl jsem překvapen, že je tam skutečně málo nových informací.
Nenalezl jsem tam žádný významný nárůst nebezpečí, které by vyžadovalo okamžitou
invazi.“82 Cook coby ministr zahraničí v předchozí Blairově vládě měl přístup
k informacím, které se týkaly nejen Iráku, proto je zcela pochopitelné, že se o danou
problematiku zajímal do hloubky i nadále. Nelze pochybovat, že Cook byl brilantním
politikem, co nás v tomto může utvrdit je i způsob, jakým podpírá své názory. Sám se
pozastavuje nad sdělením, že Husajn může nasadit zbraně hromadného ničení v během
čtyřiceti pěti minut. Upozorňuje, že tato informace se ve zprávě objevila na čtyřech
různých místech. Svou konsternace podpírá taktéž o reakci Davida Kellyho, vládního
experta na irácký program biologických zbraní, který to, dle vyjádření Cooka,
považoval za směšné.83 Sporný bod celé zprávy je taktéž upozornění, že Husajn obnovil
továrny na výrobu chemických zbraní. Cook se pozastavuje nad tím, že pokud by
k něčemu podobnému docházelo, tyto továrny by zabíraly nemalý prostor na povrchu,
na druhou stranu není mnoho míst světa, které by byly tak intenzivně mapovány ze
vzduchu jako je právě Irák.84
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Rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zprávy Hanse Blixe
Rezoluce Rady Bezpečnosti 1441 znamenala obnovení požadavku na přítomnost
zbrojních expertů v Iráku a Husajnovu kooperaci při jejich práci. Přestože se této
problematice Cook příliš nevěnuje, je zřejmé, že si práce ministra zahraničí Jacka
Strawa váží a vysoce si cení jeho snahy o to, aby situace ohledně Iráku byla řešena na
pod hlavičkou OSN a nikoliv jako samostatná operace Spojených států a jejich
spojenců. Ačkoliv se v mnohém shodl s Shortovou, ohledně pozice Velké Británie
v úsilí podpořit USA a zabránit hrozbě, kterou Husajn představoval, vymezil se proti
její kritice.85 Je zřejmé, že ačkoliv nesouhlasil s myšlenkou zásahu v Iráku, zastával
neutrální pozici, co se týká schopností jeho kolegů vyjednávat. Přestože se Británie
nachází v období, kdy Jack Straw vyjednává na půdě OSN možnost druhé rezoluce,
která by jasně řekla, že pokud Husajn nebude plně kooperovat se zbrojními experty,
dojde na použití vojenské síly, stejně jako Tony Blair se snaží přesvědčit Spojené státy,
potažmo prezidenta Bushe, aby byly zdrženliví, co se týká vojenského zásahu, je to
právě situace v Evropě, která oběma politikům uniká. Únorový report Blixe, který
dokládá progres ve spolupráci Iráku, Blair nadšeně nepřijal.86
Březen 2003 a hlasování o válce
S počátkem roku 2003 se Cook stále více přesouvá do opozice proti premiéru Blairovi,
který ač se snaží, stále neposkytuje ani vládě ani parlamentu dostatečně pádné důvody
pro vojenský zásah proti režimu Saddáma Husajna. Nejen, že s ním nesouhlasí, ačkoliv
se jeho vystoupení snaží obhájit tím, že sám Blair pevně věří tomu, co poslancům i
členům vlády předkládá,87 ale dokonce poukazuje na Blairův až mesiášský komplex.88
„It’s clear from the private briefing that I have had that Saddam has no weapons of mass
destruction in a sense of weapons that could strike at strategic cities.“ 89 Na základě
tohoto Cookova tvrzení lze vyvozovat dvě věci. Předně, i nadále varuje Blaira před
ukvapeným vstupem do války. Za druhé dle formulace, proto je zde v originále,
můžeme usoudit, že jisté zbraně hromadného ničení Husajn opravdu v držení měl.
Dalším zajímavým zjištěním může pro čtenáře být, že zasedání kabinetu 6. března se
neúčastnil Jack Straw, který byl tou dobou v New Yorku, kde se snažil vyjednat druhou
rezoluci Rady bezpečnosti, která by jednoznačně legitimizovala případný útok na Irák.
Nicméně, dle Cooka, premiér Blair se měl vyjádřit tak, že v podstatě doufá, že dojde
k obstrukcím ze strany Ruska a snad by Francie mohla dokonce sáhnout k vetu.90
Válka v Iráku
Již nějakou dobu před hlasováním v parlamentu o tom, zda se Velká Británie připojí ke
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Spojeným státům v invazi do Iráku, byl Robin Cook připraven rezignovat na svůj post
předsedy sněmovny. O tom svědčí zvyšující se počet jednání s Tonym Blairem, podobně
na tom byla také Clare Shortová. 91 Kromě rezignačního dopisu, který je součástí jeho
pamětí, se dále o počátku války v Iráku nevěnuje. Nicméně v rámci daného projevu
vyzdvihl úspěchy Tonyho Blaira a navzdory mnohým předpokladům Cookův projev
nebyl ostrou kritikou jeho vlády92. Ačkoliv se rozcházeli v takto podstatné věci, zůstali i
nadále v blízkém osobním vztahu.
Duben až červenec 2003
Cook stejně jako před samotnou válkou, také po invazi zůstával stejně kritický, zejména
ke Spojeným státům. Ačkoliv byla první fáze operace úspěšná a dobře naplánovaná,
chyběla Spojeným státům vize, o peacekeepingu.93 Ačkoliv v květnu rezignovala na svůj
post Clare Shortová, Cook se této události nevěnuje. Ba naopak jeho pozornost poutá
uveřejnění informací z takzvaného September dossieru. Týká se to hlavně vystoupení
premiéra Blaira, kdy uváděl, že Irák má chemické a biologické zbraně, což se
nepotvrdilo.94
Shrnutí
Forma, kterou Cook pro svou knihu zvolil, velmi připomíná klasický zápis do deníku –
zaznamenává události v podstatě po dnech. Zda to byl autorův záměr lze těžko posoudit,
nicméně u čtenáře vyvolává důvěryhodnost. Tomu taktéž napomáhá způsobe, kterým
informace předkládá. Na jednu stranu se nebojí být příliš osobní. Předkládá informace i
o svém osobním životě, nicméně ty nejzásadnější věci popisuje s nadhledem. Na první
pohled by se zdálo, že knihu nepsal ani tak účastník jako spíše pozorovatel. Až při
bližším zkoumání se ukazuje bystrost Cooka, kdy citlivým způsobem kritizuje, i přes to
se vyhýbá osobním útokům a své kritické stanovisko vystavuje na argumentaci.
Nejkritičtěji se staví na konci své autobiografie k postoji Tonyho Blaira, kdy mu vyčítá,
že stále opakuje, kterak měl pravdu ohledně Iráku, když jí jednoznačně neměl.95
Celá kniha se nese v duchu problematiky mezi nutností vojensky zasáhnout v Iráku a
tím s čím Labouristická strana šla do druhého volebního období. September dossier,
který je v těchto souvislostech vnímán jako zásadní impuls pro intervenci, Cook
považuje za poškození práce tajných služeb. Dokládá to vyjádřením Jonathana Powella,
který v danou dobu byl šéfem zpravodajských služeb: „rádi bychom upřesnili, že vydání
tohoto dokumentu neznamená, že se jedná o bezprostřední hrozbu“, Cook dodává, že
tato rada byla sice moudrá nicméně, nevyžádaná a pokud by došlo k jejímu přijetí, celá
pointa dokumentů by byla popřena.96 Cook se nejednou pozastavuje nad tím, jak lze
zároveň angažovat po boku Spojených států a zároveň přesvědčit voliče o nutnosti
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přijmout euro, nebo jak přesvědčit zákonodárce o nutnosti některých reforem.
Vyváženost, se kterou přistupuje k popisovaným skutečnostem, nás přiměje uvažovat o
Cookových memoárech jako o svědectví doby bez potřeby autora se zapsat do dějin
Velké Británie.

3.4.

Clare Shortová – An Honourable Deception?

Clare Shortová se narodila v roce 1946 v Birmighamu. Členkou parlamentu byla
nepřetržitě od svého prvního zvolení v roce 1983 až do roku 2010, kdy se rozhodla
nekandidovat. V prvních dvou vládách Tonyho Blaira, letech 1997 až 2003, byla
ministryní pro rozvojovou pomoc. Rezignovala na svou funkci v květnu 2003. Členkou
labouristické strany byla až do roku 2006, svůj mandát dokončila jako nezávislá. 97 Clare
Shortová své paměti vydala na podzim roku 2004.
Leden až září 2002
Po vystoupení prezidenta Bushe začínají narůstat obavy ohledně možnosti války
v Iráku. Těmto obavám napomáhá také premiér Blair svým vyjádřením ohledně zbraní
hromadného ničení v držení režimu Saddáma Husajna. Blair naznačil, že v takovémto
případě by bylo nutné zasáhnout.98
September dossier
Shortová se ve svých pamětech přiznává, že takzvaný September dossier nečetla. Co je
o poznání překvapivější, že obviňuje Alastaira Campbella ze zásahu do obsahu – „I
instructed my private secretary tha I did not wish to read and comment on the drafts that
were circulated. I was well aware that the production of the dossier was being closely
supervised by Alastair Campbell and thought therefore that it would be a propaganda
instrument.“99
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zprávy Hanse Blixe
Co považuje za podstatné, že zpravodajské služby Velké Británie souhlasily s postojem
zpravodajských služeb Spojených států ohledně nutnosti řešení otázky Iráky, rozcházely
se však v pohledu na bezprostřední ohrožení. 100 S ohledem na pozici, kterou Shortová
zastávala je s podivem, že se hlouběji problematice zbraní hromadného ničení v Iráku,
potažmo důsledkům z toho vyplývajícím – ohrožení civilního obyvatelstva, nedostatek
zdrojů apod., nevěnuje do hloubky. Přičemž právě toto by bylo jejím velkým přínosem.
15. února 2003 proběhla do té doby největší demonstrace proti invazi do Iráku, působí
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zvláštním dojmem, že Clare Shortová tvrdí, jak moc by si na ní přála být a že je alespoň
v myšlenkách s nimi, přičemž se i ona svým hlasem zasadila o válku v Iráku.101
Březen 2003 a hlasování o válce
Ačkoliv uvažovala o rezignaci, zřejmě na ní zapůsobil Tony Blair tím, že jí vysvětlil, jak
je pro budoucnost Iráku její ministerstvo důležité a že je zejména důležitá ona v jeho
čele. Shortová věděla, že Robin Cook se chystá rezignovat.102
Válka v Iráku
Ačkoliv samotná válka trvala pouhých dvacet dní, následky byly nedozírné. CLare
Shotová se snažila zaměřit svou pozornost směrem k humanitární pomoci103, nicméně
v tu dobu stále nebylo jasné, zda rekonstrukce bude probíhat pod hlavičkou OSN.
Duben až červenec 2003
Shortová se v celé své knize nebojí ostře se vymezit proti premiéru Blairovi.
V souvislosti s absencí rezoluce Rady bezpečnosti OSN o možné invazi do Iráku, vyčítá
Blairovi, že se ani nesnažil, aby operace proběhla správně (rozuměj dle mezinárodních
smluv).104
12. května se Clare Shortová rozhodla pro definitivní odchod z vlády Tonyho Blaira.
První komu to chtěla oznámit byl právě premiér. Ačkoliv si vyměnili formální dopisy
ujišťující se o tom, že mezi nimi není zlé krve, 105 ve svém rezignačním proslovu se
kritice premiéra nevyhýbala.
Shrnutí
Ačkoliv Shortová své paměti píše velmi čtivým způsobem, značně rušivě působí
poměrně časté vkládání deníkových zápisů. Možná se to autorce zdálo srozumitelné a
vhodné, působí to namnoze rušivě. Vzhledem k tomu, že jsou tyto zápisky zkratkovité,
čtenář se v nich snadno ztratí. Navíc lze vypozorovat, že míra citací z jejích deníků se
odvíjí od závažnosti tématu, případně se na nich snaží doložit pravdivost svých slov. Je
beze sporu, že Shortová čelila zcela zásadnímu dilematu, nicméně stejným výzvám
čelili taktéž i další. Je velmi patrné, že s Tonym Blairem neměla Clare Shortová příliš
dobré vztahy a ve svých pamětech se k němu mnohdy až bezohledně vyjadřuje.106 Zdálo
by se, že nesoulad v postojích s premiérem brala Shortová možná zbytečně osobně.
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„The events of September 11 also seemed to electrify Blair. He had been searching for his legacy.
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Jedním z důvodů, proč autorka ke svým pamětem přistupovala tímto způsobem by
mohla být štvavá kampaň, která jí v souvislosti s intervencí v Iráku pronásledovala.

Závěr
Předkládaná práce se věnovala memoárům, které zachycovaly události na cestě
k válce v Iráku, ale také několika následujícím týdnům. Válka by měla být vždy až tím
posledním řešením konfliktu, ať už se jedná o konflikt reálný nebo o pocit ohrožení.
V souvislosti s teroristickými útoky ve Spojených státech 11. září 2001 se nelze divit, že
i pocit ohrožení se stává závažným důvodem k válce. Vyhlášení války proti teroru bylo
zcela pochopitelné, nicméně hrozby ze strany Iráku se v tomto světle jeví spíše jako
marginální. To, co je politikům ohledně Iráku vyčítáno, je nejasnost důvodů, kvůli
kterým zaútočili.
Cílem práce bylo ukázat jakým způsobem Tony Blair, Robin Cook, Clare Shortová a
Jack Straw prezentují právě ony zásadní pohnutky, které přivedly Británii k válce.
Dozvěděli jsme se, že za tím stály především obavy ze zbraní hromadného ničení
v rukou diktátora Saddáma Husajna. A taktéž eventualita, že by se Husajn mohl spojit
s teroristy a své zbraně jim poskytnout. Z pohledu roku 2018 se tyto pohnutky jeví spíše
jako liché. Nicméně i cesty do pekla jsou dlážděny dobrými úmysly. S nadsázkou by se
dalo říct, že Tonyho Blaira peklo nečekalo, neboť i přes velmi problematické následky
invaze do Iráku se mu podařilo ve volbách 2005 opět zvítězit.
Jedním z cílů práce bylo odhalit, co vedlo výše zmiňované k sepsání svých pamětí.
V případě Tonyho Blaira by se dalo uvažovat o potřeba obhájit sám sebe o správnosti
svého rozhodnutí. Podobně by na tom byla i Clare Shortová. Na opačné straně stojí
memoáry Jacka Strawa a Robina Cooka. V jejich pamětech nalezneme daleko více
svědectví o době, před invazí.

Summary
The war in Iraq and its causes are still provoking emotions. In this respect, it is
important to find out what led the leaders to decide to go into this conflict. Although the
two actors did not agree with the invasion - Robin Cook and Clare Short - it is both
stimulating and beneficial to find out their motives. Tony Blair and Jack Straw stood on
the other side - alongside the Americans.
The aim of the work was to find out how the actors approach the events that preceded
the intervention and with what purpose their memories were written. The conclusion of
the work could be summarized as follows - Tony Blair continues his line on the need to
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intervene against Saddam Hussein's regime; Jack Straw presents facts and time
sequence. On the other hand, Clare Short is more devoted to defending her own choices,
and Robin Cook, in her diary-written memories, is more familiar with Jack Straw's way
of thinking - though she's trying to keep her information from being personal.
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