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Jakéjsou zásady budování státu založeného na kompetencích, kterými 
je nezbytné disponovat pro zajištění jeho fungování? Čím se státy- 
konstruktéři liší od projekčně-konstruovaných států? Co vymezuje 
suverenitu státu a jaký vliv na ni má velikost populace? Kdo zradil 
domácí letecký průmysl? Kdo jsou domácí negři, o co usilovali aktivisté 
na shromážděních, které se konaly v Rusku v prosinci 2011, a podle 
jakého scénáře pracovali? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek 
naleznete v této knize, složené z řady analytických poznámek Fondu 
konceptuálních technologií.
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Úvod

Ve dnech 17. až 19. února 2017 v Německu proběhla tradiční Mnichov
ská bezpečnostní konference. Jedná se o významnou mezinárodní udá
lost svolávanou každoročně od roku 1962. Do roku 1993 se nazývala 
Konference o vojenských otázkách (něm. Wehrkundetagung) a probí
hala pod záštitou Křesťansko-sociální strany, od roku 1998 je financo
vána německou vládou. V roce 2017 se konference zúčastnilo více než 
30 hlav států nebo jejich zastoupení a více než 80 ministrů obrany.

17. února 2017 došlo ke kauze, která možná rozptýlila neodborné 
publikum, nicméně nesklidila zaslouženou pozornost ani aktivních 
politiků, ani rádoby politologů.

Ten den panelovou diskuzi vedl odpovědný redaktor britského de
níku Financial Times Filip Stevens, který po ukončení první části dis
kuse dal prostor otázkám ze sálu. Jedna ze zdvižených rukou patřila 
prezidentce Estonska Kersti Kaljulaidové, která chtěla položit otázku 
účastníkům diskuse.

„Tady ta lady by ráda položila otázku... Bylo by dobré, kdybyste řekla, kdo 
jste a koho zastupujete", - oznámil F. Stevens z pódia, když udělil slovo 
Kaljulaidové.

„Děkuji Vám, jsem Kersti Kaljulaidová, prezidentka Estonska", - před
stavila se dáma, než položila otázku.

Tato událost dokládá, že ne všechny státy jsou si rovny:
- prezidenty jedněch zemí pozná okamžitě každý člověk na světě 

a p-rezidenti jiných zemí nejsou známí ani mezi profesionály v po
litice;

- státní činitelé (dokonce ani ne prezidenti, ale prostě úředníci více či 
méně vysoké úrovně) jedněch států jsou zváni do diskuzí, zatímco 
p-rezidentům jiných států se dostává té cti položit diskutujícím otáz
ku ze sálu (usměje-li se na ně štěstí).
A zde vyvstává otázka: Jakou roli ve světové politice hraje stát Es

tonsko, jehož plocha je 45 227 km2, což je méně, než má sousední ruská 
Pskovská oblast s rozlohou 55 300 km2, a jsou srovnatelné i počtem 
obyvatel: Estonsko má odhadem 1,3 milionu lidí (ve skutečnosti však 
daleko méně) a Pskovská oblast nejméně 667 tisíc obyvatel?
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Proč je Estonsko státem? Protože má více obyvatel než Pskovská 
oblast?

Území takové Černé Hory je ještě menší než území Estonska - 
13 812 km2 a obyvatel má stejně jako Pskovská oblast - 679 tisíc. Jenže 
Černá Hora stát je a Pskovská oblast není.

Proto kauza na Mnichovské bezpečnostní konferenci nastolila před 
společností nezbytnou potřebu zodpovědět otázky:

Co je to stát?
Jakými kvalitami musí nezbytně disponovat země a její obyvatel

stvo, aby dokázaly zajistit fungování státu?
Proč jsou některé státy subjekty mezinárodní politiky a jiné státy 

jsou jen geopolitickými body, zeměpisným prostorem, který je objek
tem soupeření systému(ů) řízení nadnárodní úrovně?

Jak se provádí řízení státu?
Mají národní elity vždycky zájem na tom, aby byl stát, kterému 

vládnou, orientován na obranu národních zájmů obyvatelstva?
Tyto a mnohé další otázky spojené s definicí, co je to stát, je třeba 

společnosti zodpovědět. A na tom, jakých odpovědí se jí dostane, zá
leží, jakými národní státy budou:
- prostředkem útlaku a vykořisťování obyvatelstva, nebo
- prostředkem k zajištění potřeb společnosti rozvíjet se a k nabytí 

vlastního geneticky podmíněného tvůrčího potenciálu každého 
člověka.
Státnost s mravními vadami potlačuje a plení tvůrčí iniciativu vy

věrající z jí ovládané společnosti, což nakonec jen přispívá k vytváření 
nových problémů a vyhrocování těch původních. Takže krize se může 
jen prohlubovat...

V takových společnostech je nevyhnutelný konflikt mezi mravně 
vadným, falešným patriotismem a elitou na straně jedné, se ctnostným 
skutečným vlastenectvím určité části společnosti na straně druhé.

Proto je pro životaschopnou společnost jako celek a každého její
ho jednotlivého člena nezbytné vědět a chápat, jak vznikají státy a jak 
jsou řízeny.
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Tato znalost je nutná proto, abychom neztratili svou Vlast, neztra
tili svou národní kulturní identitu, neztratili svůj národ v důsledku 
kulturní agrese nepřítele, který usiluje pouze o obsazení území a jeho 
rozmanitých zdrojů a místní obyvatelstvo je pro něj pouhou přítěží. 
Je nezbytné pochopit důvody, pro které se jednotliví reprezentanti 
místního obyvatelstva staví na stranu agresora a začínají bojovat proti 
vlastnímu národu a své vlasti, které vyměnili za příležitost stát se ot
roky agresora.

V této knize předkládáme analytické zprávy věnované rozboru 
těchto otázek.
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Stát je systém 
pro přežití národa



Každý systém má schopnost se rozvíjet nebo alespoň přežít, jsou-li 
jeho zdrojové možnosti větší nebo alespoň odpovídají tlaku prostře
dí. Nedostatek zdrojových možností je nutno kompenzovat zvýšením 
kvality řízení. - Pravidlo DOTŘ

Nicméně, tak jako zdrojové možnosti mají své meze, přirozené 
meze platí i pro zvyšování kvality řízení těmito zdrojovými možnost
mi, které má zajistit rozvoj nebo alespoň přežití systému.

V případě státu to znamená, že tu máme nějakou danou spodní mez 
zdrojových možností lidu (počet obyvatel, věda a vzdělání, průmyslo
vá výroba, potravinová bezpečnost, ozbrojené síly), tvořícího stát, pod 
níž už existence státu a zajištění jeho suverenity nejsou možné.

Co je to stát?

Stát je systém pro samosprávu společnosti, který za vlivu vnějších 
faktorů zajišťuje rozvoj nebo alespoň přežití národa, aniž by sám 
ztratil svou kulturní identitu.

Svého času, za obecného stavu vývoje civilizace na planetě Zemi, 
definovaného jako období kmenového zřízení, stačilo k tomu, aby se stát 
prosadil, pouhých několik desítek příslušníků rodu či kmene. Když se 
však při využívání přírodních zdrojů (pole, lesy, rybníky) kmen musel 
potýkat s jinými kmeny, četnějšími nebo méně početnými, potom 
• buď odešel na méně příznivá, méně úrodná území;
• nebo silnějšímu ustoupil v každém ohledu a za možnost zůstat žít 

na úrodném území zaplatil úplnou ztrátou vlastní kulturní identi
ty, kterou nahradila kultura silnějšího souseda. Jedná se o tzv. prin
cip tavícího kotle. Tímto způsobem je například formován západní 
svět;

• anebo kmen vstoupil do svazu s početnějším kmenem, do své kul
tury přijal ty či ony prvky z kultury většího souseda, a přitom svou 
kulturou obohatil tu jeho. Tak je formována jednotná populace 
s jednotnou kulturou, která pro každý národ představuje rozvoj 
právě jeho vlastní národní kultury.

10



Tato jednotná kultura může být
• absolutní pro národy, které ji formovaly a které si v nové společné 

kultuře uchovaly jen prvky své dřívější kmenové kultury v rovině 
místních zvláštností a zvyků. Například vzor výšivek se liší v rám
ci jednotného ruského národa podle území: Rjazaň, Novgorod, 
Malorusko nebo Bělorusko;

• částečnou, v různé míře, ale s nezbytnou podmínkou přijetí do své 
kultury základního konceptuálního záměru uspořádání života - 
principu úcty ke kulturám jiných národů při provádění hospodář
ské a politické činnosti. Při tom dochází k vzájemnému pronikání 
prvků jednotlivých kultur. Příkladem toho je soužití různých ná
rodních kultur v jednotném ruském státě a příkladem vzájemného 
pronikání a obohacení kultur jsou například těrečtí kozáci a náro
dy severního Kavkazu.

Princip vzájemného respektu mezi národními kulturami je pro ná
rody spojené do jednotného státu podstatně vítanější než princip taví
cího kotle, v němž všechny národy svou identitu ztrácejí.1

1 Vynikající představitel sjednoceného mnohonárodnostního ruského lidu Ra- 
sul Gamzatovič Gamzatov popsal globalizaci na ruský způsob následovně: 
V Dagestánu jsem Avar, v Rusku jsem Dagestánec a v zahraničí jsem Rus! V této 
větě je shrnuta celá podstata ruské civilizace - citlivé zachování i nejmen- 
ších národů, kterým historicky nebylo dáno vytvořit svůj vlastní národní stát 
a které by jednoduše za jiného principu globalizace zanikly rozvařením v jed
notném tavicím kotli. Gamzatov ovšem zformuloval pravidlo pro budování 
mezietnických vztahů: Pokud si zamiluji člověka, zamiluji si i jeho národ, a pokud 
jej znenávidím, navždy zapomenu, jaké byl národnosti. Tj. neexistují žádné špatné 
národy, jsou jen špatní zástupci těchto národů, a pokud je představitel špatný, 
pak vztah vůči němu nelze překlápět na celý národ: Ať je dobře dobrým lidem / 
A špatně ať je po zásluze všem špatným!
Důvod, proč se kavkazské národy rozhodly vtéci do jednotného ruského světa, 
Rasul Gamzatovič popsal slovy: Nepokořilo nás Jermolovovo (viz Alexej Petrovič 
Jermolov - pozn. překl.) Rusko / Kavkaz plenila Puškinovská Rus. Nutno podotk
nout, že bez Jermolovovy Rusi, mimochodem silně mytizované až démonizo- 
vané, by kavkazské národy nedostaly příležitost seznámit se s RusíPuškinovou. 
Gamzatov zároveň otevřeně přiznává, že pouze v jednotném ruském světě 
mají národy Kavkazu historickou šanci přežít jako národy zachovávající si svou 
kulturní identitu. A pro takovou svou budoucnost budou národy bojovat, aby 
zachovaly svůj společný otcovský domov - Rusko: Do Ruska jsme nevstupovali 
dobrovolně a dobrovolně z něj také nevystoupíme.
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A nevyhnutelnost sjednocení národů do jednotného státu, a to 
i když tyto národy v současnosti již svou vlastní státnost i svůj vlastní 
stát mohou mít, je ve vývoji civilizace na planetě Zemi každým ro
kem více dominantní. Děje se tak proto, že s rozvojem civilizace mezní 
počet obyvatelstva, které by si mohlo (pod vlivem vnějších faktorů) 
národní stát dovolit, stále roste.

Například současní ekonomové posuzující hospodářskou efektivi
tu jsou toho soudu, že budoucnost patří pouze takové ekonomice, kte
rá disponuje vnitřním spotřebitelským trhem (populací) nejméně 400 
milionů obyvatel. Je skutečně nabíledni, že malé státy nemohou rea
lizaci velkých projektů utáhnout. Například Sovětský svaz s populací 
kolem 300 milionů obyvatel si v klidu rozvíjel svůj vesmírný program 
a stavěl dálkové letouny 11-86 nebo 11-96. Evropské země s podobnými 
projekty navzdory vyspělosti svých ekonomik samostatně nepohnuly. 
Například k vyřešení úkolu stavby velkokapacitních letadel se museli 
letečtí výrobci z Francie, Německa, Velké Británie a Španělska, za při
spění partnerů z dalších evropských zemí, spojit v jednoho leteckého 
výrobce - společnost Airbus SE2.

Nicméně popisovaný ekonomický přístup nedefinuje podstatu 
toho, co je to stát, a neurčuje minimální počet obyvatel, který by byl 
schopen zajistit provoz jejich národního státu. Hospodářství pracu
je na zajištění kompletního spektra potřeb obyvatelstva. Potřeby se 
mohou lišit a jejich skladbu určuje kultura. Například železný kanc
léř Bismarck definoval ruské nebezpečí pro Západ slovy: „Rusko je 
nebezpečné ubohostí svých potřeb". Je autorem tvrzení, že k porážce 
Ruska je nutné vštípit ruské populaci jinou kulturu, včetně naroubo
vání nových potřeb: „Rusy nelze porazit, o čemž jsme se za stovky let 
sami přesvědčili.

Rasul Gamzatovič Gamzatov (8. září 1923 - 3. listopadu 2003) - vynikající so
větský a ruský básník, prozaik, překladatel, publicista a politická osobnost. 
Hrdina socialistické práce (1974). Lidový básník Dagestánské ASSR (1959). 
Laureát Leninovy (1963) a Stalinovy ceny třetího stupně (1952). Člen VKS(b) 
resp. KSSS od roku 1944.

2 Fúze se uskutečnila koncem 60. let, oficiálně byla společnost založena v pro
sinci 1970.
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Rusům však lze vštípit falešné hodnoty a pak se porazí sami."3

Proto rozsah potřeb obyvatelstva zformulovaný v kultuře popula
ce určuje jeho předpoklady k přežití v ekonomickém smyslu a ideo
logické hodnoty určují ty ekonomické potřeby nebo spektrum potřeb, 
kterých se lze za určitých okolností vzdát v zájmu zachování vlastní 
kulturní identity v podobě národního státu.

V kmenových dobách lidé hospodařili výhradně formou samozásobi- 
telského zemědělství a vše potřebné pro zajištění života (kompetence) 
si vyráběli sami členové příslušného rodu či kmene. Nicméně s tech
nologickým rozvojem civilizace a růstem populace na planetě naros
tl i počet kompetencí, kterými národ s ambicemi na svůj vlastní stát 
musí disponovat.

Nutnost disponovat nezbytným souborem kompetencí pro zajiš
tění fungování národního státu je obzvláště dobře vidět na příkladu 
ozbrojených sil jednotlivých zemí. Na počtu obyvatel státu nezávisí 
jen maximální/optimální/minimální počty ozbrojených sil, které stát
ní hospodářství ufinancuje, ale sama struktura hospodářství (existen
ce nezbytného minima kompetencí) podmiňuje strukturu ozbrojených 
sil, jejich druhy, výzbroj, systém výcviku velitelských kádrů a speciali
zovaných odborníků (pilotů, tankistů, dělostřelců, ženistů, specialistů 
na radioelektronické prostředky atd.). Čím je technologie složitější na 
výrobu a provoz, tím větším počtem kompetencí musí stát dispono
vat. Patrně nejnákladnějším druhem ozbrojených sil, vyžadujícím od

3 https: / /  / bismark-o-rossii-i-russkih-mysli-zheleznogo-kantslera / moiarussia.ru
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státu zvládnutí velkého množství kompetencí, bylo vždy v dějinách 
námořnictvo. V důsledku toho zdaleka ne všechny státy, dokonce ani 
ty s přístupem ke světovému oceánu, jsou schopny si silami vlastního 
hospodářství zajistit nezbytný soubor kompetencí nejen pro stavbu 
lodí, ale ani pro zajištění jejich provozu.

Chcete-li zničit menší stát, 

věnujte mu křižník...

Sir Winston Leonard Spencer Churchill

Abychom si to mohli ověřit, zběžně si připomeňme, jak jsme na 
tom byli v Ruském impériu s lodařstvím v předvečer první světové 
války.

Válečná lod' je dílo vypovídající o schopnostech prakticky všech 
odvětví kultury a národního hospodářství. Abychom pochopili, do 
jaké míry bylo Ruské impérium sto zajistit si všechny potřebné kom
petence v oblasti výstavby lodí, musíme posoudit výzbroj některých 
plavidel Ruského říšského námořnictva domácí výroby.

Křižník Aurora. S jeho projektováním se začalo v březnu 1895. 
Do flotily byl zařazen v roce 1903. Takže práce zabrala téměř 8 let. 
Pancéřování bylo částečně dodáno z Francie kvůli nedostatečné ka
pacitě domácího průmyslu. Hlavní dělostřeleckou ráží byly ópalco- 
vé kanóny v licenci francouzské společnosti Canet. Dálkoměry firmy 
Armstrong byly zakoupeny v Anglii. Kotle hlavního agregátu byly 
vyrobeny v Rusku v licenci francouzské společnosti Belleville. Hříde
le pohonných jednotek pocházely také z Francie. Elektrická zařízení: 
dynama firem Union a Siemens & Halske. Projekt lodi byl ruský. Posta
vena v joint-venture francouzsko-ruském závodě (nyní Asociace admi- 
rality). Kvalita: Během pokusů na moři křižník nedokázal vyvinout 
konstrukční rychlost 20 uzlů (i na tu dobu nízkou), a to přesto, že stro
je vyvíjely vyšší výkon, než jaký byl projektován. Při první plavbě po 
moři do Anglie se ukázalo, že kvalita nýtování je nízká a švy pláště 
trupu omývané nad hladinou vlnami prosakují.
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Křižník patřil do absurdní třídy plavidel disponujících nadměrnou 
bojovou silou k potopení nepancéřované obchodní lodi (boj proti ná
mořnímu obchodu nepřítele býval jedním z hlavních úkolů křižníků 
do příchodu ponorek), ale s nedostatečným obrněním pláště pro boj 
se srovnatelnou dělostřeleckou silou nepřítele. Veškerý zbytek flotily 
byl ve zhruba stejné kvalitě, což v kombinaci s nevyvážeností jejích sil 
a prostředků skončilo Cušimou.

Uplynulo 10 let. Stavěla se nová generace lodí: čtyři bitevní lodě 
typu Sevastopol v Baltském moři, tři typu Carevna Maria v Černém 
moři; křižníky typu Světlana (později Rudý Krym). Kov byl náš, ruský. 
Kotle typu Yarrow byly v licenci anglické firmy. Parní turbíny systémů 
Parsons a Curtis byly do některých lodí dodány z Anglie až v průbě
hu války. Kdyby byly německé ponorky mrštnější, mohly ruské lodě 
zůstat bez turbín, bez svých hlavních agregátů, tj. jako čluny. Kvůli 
nedostatku kapacity byly v Německu objednány dva lehké křižníky, 
ty ale dodány nebyly. Navigační přístroje a zařízení pro řízení palby 
byly převážně licenční. Všechny lodě utrpěly přetížením výroby, což 
byl důsledek nízké úrovně řízení.

Stojí za zmínku, že později, už v sovětských dobách, loděnice od
mítly dokončit výstavbu bitevních křižníků třídy Izmail mimo jiné 
kvůli nedostatku vybavení původně objednaného v Rakousko-Uher- 
sku, které sovětské závody nedokázaly vyrobit.

Jak vidno z výše uvedených informací, nejsložitější lodní zaříze
ní byla bud' licenční, nebo z dovozu. To znamená, že Ruské impéri
um nedisponovalo úplným souborem kompetencí v oblasti lodařství 
a výroby zbraní4. Právě skutečnost, že Ruské impérium nebylo samo 
sto zajistit nezbytný soubor kompetencí pro fungování státu ve for
mě impéria, předurčila kolaps impéria i státu v kataklyzmatech roku 
1917. A to se nemohlo neodrazit na fungování Sovětského svazu, kte
rý byl nucen se ve spěchu ujmout přeformátování země tak, aby nabyl 
všech kompetencí, kterých se mu nedostávalo pro provoz státu jako 
subjektu globální politiky.

Naopak USA, Německo, Francie a Anglie v období od poloviny 
XIX. do poloviny XX. století kompletním souborem kompetencí dis-

4 Viz analytická poznámka: Revoluce je nevyhnutelná? Nebo!
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ponovaly a byly schopny samostatně zabezpečit potřeby svých ozbro
jených sil ve všech typech výzbroje i vojenské techniky, aniž by si mu
sely doplňovat chybějící kompetence na konto jiných zemí. Nicméně, 
již v druhé polovině XX. století Anglie, Německo i Francie začaly ra
pidně ztrácet vládu nad kompletním souborem kompetencí nezbyt
ných pro to, aby tyto státy zůstaly subjektem globální politiky. Tím 
bylo předurčeno založení EU, kde by si státy mohly chybějící kompe
tence vzájemně doplňovat.

Státy historické a státy konstruované

Člověk - je jediný biologický druh na planetě Zemi, který nemůže 
existovat mimo společnost. Už od svého vzniku si lidstvo vytváří ta
kové formy existence společnosti, které odpovídají úkolům jeho pře
žití a vývoje v biosféře planety Země. Již v počátečních fázích vývo
je lidstva se ze společnosti vyčlenili lidé, kteří se ujali procesů řízení 
společnosti. Ve fázi rodově-kmenového zřízení se ve společnosti objevili:

žreci (pohanští kněží), kteří zformulovali konceptuální a ideologic
ké základy života kmene, a

vůdci, kteří řídili konkrétní směry kmenové činnosti. To znamená, 
že se věnovali tomu, pro co máme v současné době termín státnost.

Státnost - na profesionální bázi založená subkultura řízení zále
žitostí celospolečenského významu na místní úrovni i v celé společ
nosti.

Jak se časem kmen rozrůstal, jeho životní styl se postupně měnil na 
usedlý. Tehdy vyvstala životní potřeba udržet si ta území, jejichž vy
užívání přináší nejrůznější zdroje pro zajištění životaschopnosti kme
ne. Přitom jasné vymezení území (stanovení územních hranic života 
kmene) nebylo zapotřebí, dokud
• využívání zdrojů těchto území si nezačaly nárokovat kmeny žijící 

v tomto prostoru anebo dokud
• zdrojů na území bylo dost pro všechny, pročež každý kmen poklá

dal toto území za své vlastní.
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Jakmile si podmínky životaschopnosti kmene začaly vynucovat 
nezbytnost kontroly území za účelem výhradního využívání jeho 
zdrojů, nevyhnutelně vznikla situace podobná definici vlastnictví 
kravských luk ze satirické povídky A. P. Čechova5. A to v životě, stejně 
jako ve té divadelní hře, představuje úkol vyřešit problém vzájemné 
interakce dříve oddělených kultur, jež však nyní musí vytvořit vzá
jemnou kulturní symbiózu, tj. vytvořit kulturu novou vycházející 
z kultur předchozích.

Tím začíná budování státu.
Stát - je státnost + území, výsostné vody i vzdušný prostor, na 

nichž se uplatňuje výlučná moc státu, a obyvatelstvo žijící na tomto 
území.

Přitom stát jako funkce - je systém samosprávy společnosti, 
schopný i přes vlivy vnějších faktorů zajistit rozvoj nebo alespoň 
přežití národa beze ztráty jeho kulturní identity.

Pokud však státní uspořádání jakékoliv země svým fungováním 
nezajišťuje realizaci úkolu zachování národa a jeho kulturní identity, 
potom to znamená, že země disponuje státností, ale stát nemá, proto
že obyvatelstvo nemůže využívat zdroje vlastního státu v zájmu lidu.

5 Nabídka k sňatku - divadelní hra, vtipná jednoaktovka Antona Pavlovice 
Čechova, kterou mistr dokončil v listopadu 1888. Dramatické komediální 
představení mělo premiéru dne 12. dubna 1889 v metropolitním uměleckém 
kroužku v Petrohradě.
Děj Nabídky k sňatku se odehrává na panství statkáře Čubukova.
Statkář Ivan Vasiljevič Lomov přijíždí ke svému sousedovi Štěpánovi Stěpa- 
noviči Čubukovovi, aby jej požádal o ruku jeho dcery. Čubukova důvod Lo- 
movovy návštěvy potěšil, protože se bál, že si přijel půjčit peníze, a tak volá 
dceru. Když pár osaměl, Ivan Vasiljevič pronáší připravenou řeč, ve které zmi
ňuje Kravské louky, jako kdyby patřily jemu, Lomovovi. Natálie Stěpanovna 
jej rozčileně přeruší tvrzením, že Kravské louky patří Čubokovovým. Rozpou- 
tává se skandál, do kterého se zapojí i Štěpán Stěpanovič a vyhání Lomová 
z domu. Poté, co se Natálie Stěpanovna dozví důvod Lomovovy návštěvy, 
požaduje, aby se vrátil. Je odhodlána uznat, že Kravské louky patří Lomovo- 
vým a odvádí pozornost hovorem o lovu. Jenže z toho vznikne nový spor: Čí 
lovecký pes i lepší, Lomovových Ugadaj nebo Čubukovových Otká taj. Spor 
nabírá na obrátkách, když se do něj zapojí Štěpán Stěpanovič. Lomov omdlévá 
a jen co přichází k sobě, Štěpán Stěpanovič již žehná jejich manželství. Natálie 
Stěpanovna a Lomov pokračují v hádce o psech. Tak, a začíná nám rodinné štěstí! 
Noste šampaňské! - uzavírá komedii Čubukov.
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To znamená, že země nefunguje ve formě státu, nýbrž ve formě kolo
nie, resp. kryptokolonie.

Právě o tomto aspektu státu hovořil 30. září 1934 prezident USA 
E D. Roosevelt, když se v jednom dílu rozhlasového seriálu Besedy 
u krbu dotkl otázky role státnosti v životě společnosti:

Sdílím přesvědčení Abrahama Lincolna, který řekl: „Legitimním úko
lem vlády je učinit pro společenství lidí vše, co potřebují, ale co si 
oni sami, každý ve své individualitě, nedokáží udělat vůbec nebo ne
mohou udělat dobře/'6 (Roosevelt E D., Besedy u krbu, str. 83, Moskva, 
ITRK, 2003).

K tomu A. Lincoln výše uvedenou formulaci úkolů státnosti upřes
nil takto: „Tím, že za lidi uděláme to, co by si mohli udělat sami, jim 
nepomůžeme." (časopis pro cestující Ruských železnic Cestovní taška, 
č. 2/2014, str. 22).

Výkladem svého chápání vztahů mezi státem a společností A. Lin
coln poukázal na problém souladu státního uspořádání a jeho fun
gování vůči úkolu zajištění přežití a rozvoje národa bez ztráty jeho 
kulturní identity.

A. Lincoln vyjádřil životem podložené principy vztahů mezi stá
tem a společností, které odráží dynamiku vymezení kompetencí (včet
ně kompetencí vlastnických subjektů). Tento Lincolnův názor odpoví
dá účelu státnosti podmíněnému objektivními potřebami společnosti 
řídit své záležitosti na profesionální bázi, na rozdíl od marxistického 
učení, podle něhož podstata státu spočívá v útlaku zbytku společnosti 
vládnoucí třídou, v důsledku kterého v beztřídní komunistické spo
lečnosti státy už jakoby nemají být.

Dokud bude existovat společenská potřeba profesionálního řízení 
záležitostí celospolečenského i místního významu, do té doby bude 
státnost jako subkultura řízení se svými podpůrnými institucemi exis
tovat a rozvíjet se.

Útlak většiny vládnoucí menšinou, na němž se státní aparát podílí, 
ve skutečnosti není projevem podstaty státnosti. Jedná se o průvodní 
jev činnosti státu v davo-elitářské společnosti, a to způsobený vadnou 
převládající mravností i etikou.

6 Zvýraznění tučnou kurzívou zde a v dalším textu provedl autor.
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Jinými slovy, je nutné identifikovat nesoulad historické praxe 
s ideálem dokonalosti společenského života, aby bylo možné přemýš
let o cestách a prostředcích při vedení života k dokonalosti.

Jedná se tedy o tvorbu takového státního uspořádání, které by cel
kový tvůrčí potenciál obyvatelstva využívalo optimálním způsobem. 
Rozvoj jakéhokoliv státu je podmíněn rozšířením využití tvůrčího po
tenciálu v zájmu přiměřeného odporu proti tlaku prostředí na systém. 
Budoucnost má stát s takovým uspořádáním, které trvale rozšiřuje 
možnosti využití tvůrčího potenciálu obyvatelstva, což posiluje zdro
jovou stabilitu státu vůči vnějšímu tlaku a vnitřním destruktivním 
procesům.

Stát, který tuto funkční podmínku nezajišťuje, dříve či později 
opustí světovou scénu tak, že se nejprve promění v kryptokolonii, 
poté v kolonii a/nebo stane se součástí jiného státu, který splňuje 
podmínku trvalého rozšiřování využití tvůrčího potenciálu populace 
v zájmu zajištění zdrojové odolnosti státu pro jeho existenci a rozvoj.

Dosažení fenomenálních úspěchů SSSR na poli vědeckého a tech
nologického rozvoje a zajištění politické a ekonomické suverenity stá
tu bylo podmíněno zpřístupněním možnosti využití tvůrčího poten
ciálu celé populace v zájmu státu. Stagnace rozvoje SSSR a narůstání 
krizových jevů, které dovedly Sovětský svaz ke kolapsu, byly způ
sobeny mimo jiné snížením schopnosti využívat tvůrčí potenciál celé 
populace k zajištění zdrojové stability státu.

Postsovětské liberastické Rusko nadále brání rozšiřování možností 
využití tvůrčího potenciálu obyvatelstva k zajištění zdrojové stability 
státu. A v mnoha ohledech se státní systém přímo snaží ruský stát 
zničit.

Například 6. listopadu 2018 zemi obletěla zpráva, že „Sverdlovská 
úřednice byla odvolána z funkce po jejím vyjádření ke státní politice 
mládeže/'

Ředitelka odboru politiky mládeže Sverdlovské oblasti Olga Vja- 
česlavovna Glackich konkrétně uvedla:

„Dorůstající generace je toho názoru, že stát se musí postarat o vše. Ni
koliv, stát vám v zásadě nedluží nic. Dlužní jsou vám vaši rodiče, to 
oni vás přivedli na svět... stát o to rodiče nežádal... Pokud mají rodiče 
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dojem, že jejich dítě je nejlepší, nechť do své ratolesti investují společně se 
státem" — Echo-TV 24 Novosti Kirovgrada 02-11-2018 — https:/ /www. 
youtube.com/ watch?v=MNXYv-p62zc; https://www.youtube.com/ 
watch?v=4qCjG0azaz0

Ohlas na takto hulvátský přístup úřednice k lidem byl natolik mo
hutný, že už po třech dnech gubernátor Jevgenij Kujvašev podepsal 
odvolání Glackich z funkce. Ovšem ve smyslu pochopení procesů 
řízení je důležitější to, že byrokrat v zásadě netuší, co je to stát a nač 
existuje.

Stát je tu pro lidi a lidé se nesjednocují do státu za účelem provo
zování státu, nýbrž proto, aby stát zajistil přežití, zachování a rozvoj 
populace. A dokud stát existuje, platí státní objednávka populaci 
na plození dětí. Stát a priori obyvatele žádá, aby přiváděli děti na 
svět! Stát tak existuje do té doby, dokud cílem populace je přežít, žít 
a rozvíjet se beze ztráty vlastní kulturní identity. Se ztrátou kulturní 
identity obyvatelstva národní stát přestává existovat.

Právě takové prohlášení nešťastné úřednice ukazuje nejen její osob
ní profesionální nezpůsobilost, ale stejně tak i nezpůsobilost těch, kteří 
ji do vedoucí funkce prosadili. Jak dokládají prohlášení této nešťastné 
úřednice a početné další skandály spojené s činností různých elitních 
ruských skupin, elita obecně a byrokracie zvláště nejenže nechápou, 
jak funguje stát, ale dokonce ani nechápou závislost svého vlastního 
osudu na budoucnosti ruského státu. Vůbec nechápou, že jakmile 
Rusko přestane být státem, v tu ránu ztratí své elitářské postavení ve 
společnosti. A nastane to právě proto, že se zánikem státu jednoduše 
zanikne i potřeba ruské elity pro nástupnický subjekt řízení.

Stát jako supersubjekt vzniká z potřeb množiny subjektů, aby pří
rodní a sociální jevy ovlivňující život každého z nich zůstávaly pod tr
valým dohledem (kontrolou), byly, pokud možno, řízeny (podřízeny) 
a neměly škodlivé účinky na životy lidí.

Poslední z uvedených okolností předurčila rozdělení států na dva 
typy co do způsobu založení státu (státnosti):
• státy vzniklé přirozenou cestou v průběhu jejich dějinného vývoje, 

včetně dobyvatelských válek, sňatků dynastií a jiných forem pře
chodu území z jednoho státu do druhého a/nebo založení nového 
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státu. Klasickými příklady takových států jsou Rusko, Velká Britá
nie, Francie, Čína, Japonsko;

• státy založené na podnět a z vůle jiných států, zakládajících nové 
projekčně-konstruované státy7 výhradně ve svém vlastním zájmu. 
Klasickými příklady projekčně-konstruovaných států jsou Belgie 
(založená roku 1830), Rumunsko (založené roku 1878) resp. Česko
slovensko (založené roku 1918).
Nicméně ve věci zakládání projekčně-konstruovaných států je tře

ba chápat, že prakticky žádný stát světa, ať už samostatně nebo ve 
spojení s jinými státy, není schopen vytvořit skutečný stát. Takové 
státní útvary, jakými jsou například turecký Kypr, odtržený Tureckem 
od Řecka, nebo Kosovo (vzniklé v důsledku ozbrojené intervence 
zemí NATO do Srbska a vytržením z jeho území) jsou toho názorný
mi příklady.

Vytvoření projekčně-konstruovaných států je možné pouze v pří
padě, že nový státní útvar odpovídá vývoji globalizace.

Globalizace je objektivní proces spočívající v koncentraci řízení 
výrobních kapacit na planetě Zemi.

Tento proces nelze ani zrušit ani zakázat. Ale jako každý proces 
i globalizaci lze (a je to žádoucí) řídit. Ale zatímco globalizace je pro
ces objektivní, její řízení má subjektivní povahu. To znamená, že říze
ní globalizačního procesu je vedeno výhradně v souladu s konkrétní 
koncepcí řízení. Při posuzování procesu řízení globalizace je nezbyt
né mít jasnou představu o subjektu řízení, o jeho cílech a metodách 
řízení.

7 Stát vytvořený subjektem (subjekty) globální politiky a/nebo subjektem (sub
jekty) mezinárodní politiky v rámci provádění konkrétního projektu řízení. 
Konstrukci takového státu určuje soubor kompetencí, které si stát má (může) 
zajišťovat vlastními silami, a těmi pravomocemi, které stát dostává prostřed
nictvím outsourcingu.
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Především, řízení je moc.
Moc - není štítek na dveřích kanceláře ani křeslo vedoucího - je 

v praxi realizovaná schopnost řídit.
Moc se v rámci procesu řízení (provádění moci) dělí na pět druhů:
Konceptuální moc

• rozpoznává faktory ovlivňující společnost;
• utváří vektor cílů ve vztahu ke každému faktoru;
• formuje koncepce řízení k dosažení vytyčených cílů.

Konceptuální moc
• vláda idejí uspořádání společnosti, dominujících po dlouhou dobu, 

a
• vláda lidí, kteří jsou schopni takové myšlenky formulovat, měnit 

i uvést je do života.

Konceptuální moc je z podstaty autokratická (samovládná) a igno
ruje všechny demokratické procedury řízení společnosti, která nevnímá 
a nechce uznat její autokracii.

Ideologická moc dává koncepci podobu přitažlivou pro lid.
Zákonodárná moc přizpůsobuje koncepci právní normy regulující 

společenský život státu.
Výkonná moc uvádí koncepci do života strukturně i bezstruktur- 

ně, na základě vypracované legislativy.
Soudní moc dohlíží na dodržování zákonů ve společnosti. Koncep- 

tuálně kompetentní subjekt řízení zvládá současnou správu několika 
objektů řízení, kterým předložil svou koncepci (záměr uspořádaní ži
vota) v pro obyvatelstvo atraktivních formách, tzn. že nad ním má 
ideologickou moc.

Koncepce - je záměr uspořádání života společnosti jako celku, 
a proto život formuje ty, kdo takovou koncepci tvoří.
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Formování koncepce života společnosti znamená předpovídání, 
jakou se má společnost v budoucnu stát. Tato funkce dostala název 
„predikce", z latinského praedictio - předpovídání. Ale samotná for
mulace cíle pro řízení nestačí. Společnost je nutné také potřebným 
směrem korigovat. Takovému způsobu řízení se říká prediktor-korek- 
tors. A subjekt provádějící toto řízení společnosti se nazývá Prediktor.

Globalizaci jako koncentraci řízení výrobních kapacit na planetě 
Zemi lze provádět pouze v rámci dvou forem:
• jako meziregionální konglomerát, nebo 
• jako multiregionální blok.

Meziregionální konglomerát je supersystém vzniklý v důsledku 
koncentrace řízení regionálních center na bázi destrukce jejich plné 
funkce řízení a integrace jejich fragmentů řízení koncentračním vůd
cem. Vyznačuje se následujícím:
• meziregionální centrum řízení získává obrovskou rezervu stability 

ve srovnání s kterýmkoliv z ostatních center řízení konglomerátu;
• rezerva stability procesů řízení každého centra řízení podřízeného 

meziregionálnímu centru je mizivá a definovaná meziregionálním 
centrem;

• spřažený intelekt meziregionálního centra si přivlastňuje potenciál 
kolektivního intelektu jemu podřízených regionů;

• periferie meziregionálního centra působí v případě potřeby jako 
generátor automatické synchronizace bezstrukturního řízení.

8 Prediktor-korektor (prorok-usměrňovač) - jedna z metod výpočetní matema
tiky, která řeší úlohu cestou postupného přibližování. Algoritmus této metody 
má cyklickou podobu, ve které se střídají dvě operace jedna po druhé: první 
předvídá řešení a druhá ověřuje uspokojivost předpovědi co do požadavků 
na přesnost řešení úlohy. Algoritmus končí v okamžiku, když odpověď uspo
kojuje požadavky na přesnost řešení úlohy. Kromě toho se termínem predik
tor-korektor někdy označuje i schéma řízení, v němž je řídicí signál generován 
nejen na základě informace o aktuálním stavu systému, ale také na základě 
předpovědi jeho chování.
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Ideologickým základem tohoto globalizačního projektu je Bible 
a jeho podstatu lze vyjádřit dvěma citáty:

A budeš panovati mnohým národům, ale ony nad tebou panovati nebu
dou. - Deuteronomium, 28:12. Potomci cizinců vystaví tvé hradby a jejich 
králové ti budou sloužit. Drtil jsem tě ve svém hněvu, ale ve své blahosklon
nosti budu k tobě milostiv. Tvé brány zůstanou natrvalo otevřené, nebudou 
zavírány ve dne ani v noci, aby ti mohlo být přinášeno bohatství národů 
a přiváděni jejich králové. Protože národy a království, kterým se nezachce 
sloužit ti, zhynou. Takové národy propadnou úplné zkáze. - Izajáš, 60:10-12.

Subjekt, který představil světu svou koncepci globalizace v biblic
kém ideologickém balení, je v Koncepci obecné bezpečnosti definován 
jako Globální prediktor (GP). GP byl první, kdo si uvědomil možnost 
řízení procesu globalizace a poslední tři tisíce let je globalizace prová
děna pod jeho řízením. V důsledku toho stojí dnes celý svět na pokraji 
globální hospodářské, ekologické a vojensko-politické katastrofy.

Pro pochopení řízení procesu globalizace je principiálně důleži
té vědět, že toto řízení je prováděno bezstrukturně. To znamená, že 
existence jakékoliv strukturně formované světové vlády je a priori vy
loučena. Jako přechodový můstek mezi bezstrukturně působícím GP 
a strukturním řízením států a národů slouží nejrůznější nadnárodní 
struktury pro koordinaci a řízení, jejichž činnost je zaměřena přede
vším na:
• informování státních nebo nadnárodních elit o procesech globální

ho významu,
• vysvětlování místním elitám úloh a zařazení jejich zemí a národů 

v globálních procesech,
• instruktáže státních elit o specifikách řízení jejich zemí a národů 

v rámci celoplanetárního procesu globalizace dle koncepce GP.

Mezi struktury koordinace a řízení na nadnárodní úrovni řadíme:
• oficiální nadnárodní struktury založené na základě mezistát

ních dohod, jakými jsou například Organizace spojených národů
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(OSN), Evropská unie (EU), Organizace amerických států (OAS)9, 
Liga arabských států (LAS) a další, jakož i jejich pobočky;

• neoficiální jednací fóra, jakými jsou například Bilderbergský klub, 
Římský klub, a na nejnižší úrovni - Světové ekonomické fórum 
(v Davosu).

Dalším způsobem vedení globalizace je Multiregionální blok, což 
je supersystém vzniklý v důsledku koncentrace řízení regionálních 
center způsobem preventivního začleňování. Blok má oproti konglo- 

9 Příkladů, jak nadnárodní řízení za pomoci uvedených mechanismů řídí země 
zapojené do těchto organizací, je opravdu hodně. Zde je jeden nedávný s vel
kým mezinárodním významem.
V květnu 2018 ve Venezuele (dle sčítání lidu roku 2016 měla 31 568 179 obyva
tel) vyhrál prezidentské volby Nicolas Maduro, jehož USA nechtěly vidět v čele 
venezuelského státu. USA již dlouhodobě vyvíjely tlak na Venezuelu, aby tuto 
zemi vrátily do stavu bezpodmínečného podřízení se USA. V tomto tlaku Spo
jené státy plně využívají jednak nástroje uvnitř Venezuely k vytvoření situace 
vnitřní politické nestability a sociálního napětí, tak i nástroje zahraniční politi
ky, např. v podobě mezinárodních/mezistátních organizací. Jednou z takových 
organizací je Organizace amerických států (OAS), s jejíž pomocí USA usilují 
o zavedení koloniálního politického systému ve Venezuele. S takovou politikou 
USA vůči jinému národního státu řada zemí nesouhlasí. Například: 
13. ledna 2019,03:51
Kuba označila OAS pro jejich neuznání legitimity prezidenta Madura za Mi
nisterstvo kolonií USA.
V Organizaci amerických států dochází k hrubému porušování postupů, poznamenal 
Bruno Rodriguez, ministr zahraničí jmenované karibské země.
HAVANA, 12. ledna. /TASS/. Organizace amerických států (OAS) není nezávislá 
v rozhodování, což prokázalo hlasování o neuznání legitimity nového funkčního ob
dobí venezuelského prezidenta Nicolase Madura, jehož inaugurace proběhla 10. ledna. 
Toto prohlášení učinil v sobotu na Twitteru ministr zahraničí Bruno Rodriguez.
„V OAS dochází k hrubému porušování procesů. USA musí rezignovat: nedokázaly 
získat kvalifikovanou většinu pro své akce proti vládám Venezuely a Nikaraguy. OAS 
je Ministerstvem kolonií USA", uvedl kubánský ministr zahraničí.
OAS ve čtvrtek neuznala legitimitu nového funkčního období Nicolase Madura jako 
prezidenta Venezuely. Podporu tomuto rozhodnutí vyjádřilo 19 zúčastněných států, 
šest bylo proti, osm se zdrželo hlasování, další zástupce nebyl při hlasování přítomen. 
Venezuelské Ministerstvo zahraničí označilo rozhodnutí OAS za nebezpečný prece
dens v mezinárodních vztazích.
Na konci dubna 2017 Venezuela poslala OAS prohlášení o svém odchodu z této orga
nizace. Maduro tehdy uvedl, že jeho země se „nikdy nevrátí" do organizace, jež se od 
svého vzniku „stala nástrojem pro legitimizaci imperiálních choutek proti suverénním 
národům!“ - https: / / tass.ru /mezhdunarodnaya-panorama/5992445 
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merátu objektivní výhodu v rezervách stability svých procesů, vyplý
vající z niterní shody objektivních i subjektivních vektorů cílů. Další 
výhodou je, že kolektivní intelekt bloku má zaručenu hierarchicky 
vyšší podporu a jakýkoliv kolektivní intelekt je sám o sobě silnější než 
sdružený intelekt konglomerátu.

Příkladem takové formy globalizace jsou dějiny vývoje ruské
ho státu a jeho nejvyšší rozvojové formy v podobě Ruského impéria 
a Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Uvedenému způ
sobu globalizace se říká ruský svět nebo ruská civilizace. Tento projekt 
zachovává národní kulturní identitu všech národů zapojených do 
jednotného státu. Jednotný mnohonárodnostní ruský stát-civilizace 
navíc zajišťuje možnost dalšího rozvoje národních kultur, čehož ty
pickým projevem je, že národy do té doby bez vlastního písemnictví 
jej po vstupu do ruského světa získaly.

Právě rozdíl uplatňovaných koncepcí globalizace určil formy his
torického vývoje jednotlivých států světa. V rámci západní civiliza
ce byly státy budovány cestou potlačování a pohlcování sousedního 
subjektu a hranice státu určovala délka jeho meče, tedy schopnost násil
ně potlačovat dezintegrační procesy na dosud kontrolovaném území 
a uzurpovat si území sousedního státu, kdykoliv oslábl a ztratil schop
nost udržet si vlastní území svým mečem. To je důvodem existence 
drobných států v Evropě ještě v XIX. století a spočívá v tom například 
příčina dodnes nevyřešeného konfliktu mezi Francií a Německem ve 
věci územního sporu o Alsasko a Lotrinsko.

Budování státu v Rusku probíhalo na principiálně odlišných kon- 
ceptuálních základech, které nedokáže pochopit ten, pro nějž je etalo
nem budování státu způsob vzniku evropských států. Přesně toto hle
disko mínil ruský básník Fjodor Ivanovič Tjutčev, když 28. listopadu 
(10. prosince) 1866 napsal:

„Rozumem Rusko pochopit nelze,
obecným aršínem nelze změřit, 
má zvláštní podstatu
- v Rusko se dá pouze věřit."
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Z praktického hlediska byl však princip budování státu zformulo
ván již v roce 1765:

Ruský stát má oproti ostatním tu výhodu, že je řízen bezprostřed
ně samotným Pánem Bohem. Jinak jeho existenci vysvětlit nelze!

•k * ±

Těmito slovy se vyjádřil hrabě Burkhard Christoph von Munich, 
v Rusku známý jako Christofor Antonovič Minich; 9. května 1683, Ne- 
uenhuntorf, Oldenburg - 16. října (27.) října 1767, Sankt-Peterburg - 
ruský generál, polní maršál německého původu (1732), spolupracov
ník ruského cara Petra L, jehož nejaktivnější období připadlo na dobu 
vlády Anny loannovny (tj. Anny Ivanovny Romanovové, 1693-1740, 
panující v letech 1730-1740 - pozn. překl.).

Úspěchy při zavádění plavby na Něvě, stavbě silnic, výstavbě 
Baltského přístavu, prokopání prvního Ladožského kanálu v letech 
1723-1728 Minichovi vynesly hluboký respekt Petra I. Roku 1722 byl 
povýšen na generálporučíka, v roce 1726 již za Kateřiny I. dále povýšen 
na Général en chef a vyznamenán Řádem sv. Alexandra Něvského.

Právě Minich jako talentovaný technik a vodohospodář prokázal 
nemožnost zprovoznění vodních fontán ve Střelně a přesvědčil cara, 
aby přemístil své příměstské sídlo do Peterhofu. Instalace fontánové- 
ho komplexu na území Strelninské rezidence hrozila zatopením desí
tek kilometrů čtverečních.

Minich se osvědčil jako aktivní, vytrvalý a efektivní administrátor 
s velmi důkladnými znalostmi v oborech vodního inženýrství a vo
jenských záležitostí. Dokončení prací na Ladožském průplavu10, který 
zajistil bezpečnou navigaci mimo bouřlivé Ladožské jezero, bylo pro 
ekonomiku města nesmírně důležité, protože jej spojilo s centrálními 
provinciemi Ruska a zvýšilo obrat přístavu. V důsledku toho ceny zá
kladního zboží pro většinu populace klesly na dostupnou úroveň.

Bylo zahájeno pravidelné námořní spojení s Evropou, z Kronštadtu 
do Lúbecku i Danzigu odplouvaly poštovní, osobní i dopravní lodě,

10 V první čtvrtině XVIII. století se tento kanál stal největší vodohospodářskou 
stavbou v Evropě.
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lístek přišel na 3 ruble. Ve městě byla dokončena výstavba Budovy 
12 kolegií (univerzitní komplex - pozn. překl.) a kamenného opevnění 
Petropavlovské pevnosti. Minich začal přemýšlet o stavbě mostu do 
Stockholmu. Aby oživil veřejný život v metropoli a udržel její statut 
hlavního města, organizoval ve svém domě četné plesy a slavnostní 
večeře. Ve sváteční dny organizoval slavnosti nebo vojenské přehlíd
ky u příležitosti spouštění lodí.

Díky jeho energii si Petrohrad udržel roli nejdůležitějšího ruského 
města až do faktického navrácení statutu hlavního města.

Po nástupu Anny loannovny na trůn byl Christofor Antonovič 
Minich v rychlém sledu (1730-1732) jmenován generálem dělostřelec
tva, prezidentem Vojenského kolegia a dne 25. února (7. března) 1732 
také generálním polním maršálem. Byl pověřen, aby přijal opatření ke 
zlepšení bídné kondice ruské armády. Minich se energicky pustil do 
díla, uspořádal armádní finance, založil nemocnice pro raněné a po
sádkové školy pro vojáky.

Vytvořil dva nové gardové pluky - Jízdní gardu a pluk Izmailov- 
ský (pojmenovaný po moskevském sídle Izmailovo, kde žila carevna), 
reorganizoval stráže a armádní pluky a transformoval Vojenské kole
gium; v Petrohradě založil první ruský Šlechtický kadetský sbor, aby 
čtyři až pět set mladých dětí šlechticů a důstojníků mohlo být vychováváno 
a patřičně formováno tělesným a vojenským výcvikem, výukou cizích jazyků, 
umění a vědy. A protože ne všichni studenti tíhli k vojenské službě a stát 
nepotřebuje politické a občanské vzdělávání o nic méně, bylo v něm pamato
váno i na výuku dějepisu, zeměpisu, právních věd, tance, hudby a dal
ších užitečných věd. Kadeti měli právo účastnit se přednášek akademic
kých profesorů, aby mohli vstoupit do státní služby. K jejich zkouškám 
byli povoláváni profesoři i admirálové Akademie. Minich měl šlechtic
ký korpus na starosti řadu let a v období 1732-1741 stál v jeho čele.

Minich zformoval stavy armádního důstojnictva, kterými nahradil 
původní systém z roku 1704, zavedl armádní sbor (12 pluků) těžké 
kavalerie (kyrysníci) a vytvořil první husarské pluky; sjednotil žold 
rodilých ruských a přizvaných zahraničních důstojníků. Během jeho 
velení bylo zmodernizováno nebo nově postaveno 50 pevností. Tyto 
a další zavedené změny pozvedly úroveň ruské armády.
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V roce 1741 byl Minich obviněn z velezrady a odsouzen k trestu 
smrti. Ten mu byl zmírněn na vyhnanství na Sibiři, kde strávil 20 let.

V tamním exilu Minich nadále vedl aktivní život - zabýval se fyzic
kou a duševní prací, pěstoval zeleninu, vzdělával děti a připravoval 
různé technické a vojenské projekty (které však zůstaly nevyužity). 
Čas od času Minich do hlavního města posílal návrhy na své jmeno
vání sibiřským gubernátorem.

Po 20 letech, v roce 1762, nový car Petr III. navrátil 781etého Mini- 
cha do Petrohradu, přiznal mu všechny hodnosti i vyznamenání a za
řadil ho do Carské rady.

Jakkoliv Minich zpočátku iniciativy Petra III. podporoval, záhy 
změnil na cara názor. Měl k tomu dobré důvody, protože mimo jiné 
vystupoval proti válce s Dánskem a nadto byl zásadním odpůrcem 
přeformování armády na pruský způsob.

Minich však byl čestný muž, proto když vypukl puč ve prospěch 
carevny Kateřiny, stařičký polní maršál svému osvoboditeli carovi 
z vděčnosti poradil, aby prchl do Revelu (dnešní estonský Tallinn - 
pozn. překl.) a připojil se k ruským jednotkám v Prusku. Po převratu 
Kateřina Minichovi odpustila a ten jí složil přísahu.

Poté, co se Minich stal generálním gubernátorem a získal pod své 
velení revelský, kronštadtský, baltský a další přístavy, jakož i Ladož- 
ský kanál, horlivě pokračoval ve své práci. „Téměř nemohu spát, - na
psal carevně. - S různými plány oči přivírám a jak jen se probudím, své 
myšlenky k nim znovu obracím."

V posledních letech svého života byl Minich přece jen jmenován 
gubernátorem Sibiře, jak chtěl, ale se sídlem v Petrohradě.

Minich udělal hodně pro vytvoření ruského státu ve formě říše ne
jen jako inženýr, státní úředník, ale také jako vynikající vojevůdce. Pod 
jeho velením coby polního maršála ruská armáda poprvé vstoupila na 
Krym, a poté, co úspěšně odrazila a rozprášila hordu krymského chá
na na jeho vlastním území, dobyla hlavní město chanátu Bachčisaraj 
a vypálila ho.
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Minich poprvé v ruských dějinách v otevřené polní bitvě porazil 
obávanou a zároveň respektovanou tureckou armádu. V bitvě u Sta- 
vučan (17. (28.) srpna 1739) donutili Minichovi vojáci k útěku mocnější 
armádu seraskera (dříve v Osmanské říši používaná hodnost pro velí
cího vezíra - pozn. překl.) Bendera Veli Paši. Ztráty ruské armády či
nily 13 zabitých a 54 raněných. Turecká armáda sama přišla o více než 
1 000 lidí. Jednalo se o první skutečné vítězství Rusů nad Turky které 
položilo základ pro vítězné války Ruska s (Vysokou) Portou (ústřední 
vládou Osmanské říše - pozn. překl.), a byl to právě polní maršál Mi
nich, který založil tradici ruské vojenské slávy.

Jeho vklad do budování ruského státu vyjádřila Kateřina II. slovy: 
„Aniž by byl synem Ruska, stal se jedním z jeho otců".

A tento bez nadsázky vynikající člověk, který toho tolik učinil pro 
budování ruského státu, nechápal konceptuální bázi existence a živo
taschopnosti tohoto státu. Nepronikl do toho, jak je budován ruský 
svět, jak probíhá globalizace na ruský způsob.

Teorie globalizace na ruský způsob je vyložena a dále se rozvíjí 
v dílech Vnitřního prediktora SSSR (VP SSSR), která tvoří Koncepci obec
né bezpečnosti (KOB).

* * *

Stejně jako v případě projektu globalizace typu meziregionální kon
glomerát, tak i v případě projektu multiregionální blok míra zapojení 
zemí a národů do jejich sdružení vyvolává potřebu přeformátování 
stávajícího státního uspořádání sjednocovaných státních útvarů.

Ale jen nadregionální konglomerát vyžaduje zakládání projekčně- 
-konstruovaných států v zájmu podkopání zdrojové stability historic
ky zavedených států a navyšování svého vlastního potenciálu zdrojo
vé stability. V tom spočívá podstata americké vojenské přítomnosti ve 
světě, stejně jako vojenských zásahů samotných USA či v koalici s dal
šími zeměmi Západu v různých zemích světa, jako například okupace 
Iráku v roce 2003 nebo vojenská přítomnost v Sýrii od roku 2011.

Totéž se stalo podstatou takzvaného mezinárodního terorismu. Te
roristická činnost prováděná na jakékoliv úrovni, od individuální 
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po mezinárodní, vyžaduje zdrojové zabezpečení. Čím rozsáhlejší te
roristická činnost je, tím mohutnější zdroje jsou zapotřebí, proto vy
vstává potřeba využití nástrojů globálního finančního systému, jakož 
i spoluúčasti v hospodářské činnosti. Tak například nejznámější a nej
rozvětvenější teroristická organizace ISIS podle oficiálních zpráv těží na 
obsazených územích ropu, kterou prodává, a z výtěžku nakupuje zbra
ně i vyplácí žold svým bojovníkům. I podle tohoto schématu je patrné, 
že pro realizaci všech těchto činností ISIS musí mít k dispozici nejrůz
nější, avšak na každý pád spřízněné společnosti z celého světa, které by: 
• dopravovaly ropu ke spotřebitelům (tankery nebo potrubím), a to 

dokonce i přes území třetích zemí;
• ropu legálně prodávaly;
• za utržené peníze nakupovaly zbraně;
• a tyto zbraně dodávaly teroristickým bojůvkám.

K tomuto všemu jsou zapotřebí
• aktivita na komoditních burzách;
• bankovní platební transakce;
• využití kapacit různých dopravních společností.

Odhalit celý tento řetězec a zničit jej je plně v silách států, které jsou 
největšími aktéry na těchto trzích.

Tajná služba jakékoliv větší země světa nemá problém podle znače
ní zbraní použitých teroristy zjistit:
• výrobce zbraní;
• odběratele zbraní;
• dopravní řetězec pro doručení zbraní spotřebiteli.

Po odhalení zmíněných aktérů je plně v silách těch zemí světa, kte
ré skutečně bojují s terorismem, zničit celou síť materiální a technické 
podpory teroristické činnosti jedním úderem a tím zlikvidovat celý 
mezinárodní terorismus.

A to znamená, že mezinárodní terorismus je jen nástrojem států-kon- 
struktérů, využívaným ke změnám světového uspořádání. Jak to pro
bíhá, lze snadno pochopit na příkladu mezinárodního skandálu Irán- 
-Contras (angl. Iran-Contra affair; známého také jako Irangate podle 
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Watergaté), který se rozhořel na konci roku 1986, když se provalilo, že 
někteří členové administrativy USA organizovali tajné dodávky zbra
ní do Íránu, čímž porušovali zbrojní embargo uvalené na tuto zemi. 
Další vyšetřování odhalilo, že peníze přijaté z prodeje zbraní obcháze
ly zákaz amerického kongresu na financování nikaragujských Contras, 
které vedly válku proti legitimní vládě a usilovaly o její svržení. Udá
losti v Nikaragui z poloviny 80. let se nápadně podobají událostem 
v Sýrii od roku 2011.

Ke skandálu Írán-Contras mohlo dojít pouze v důsledku vnitřního 
konfliktu nejvyšších elit USA, z nichž se jedna část rozhodla vypořá
dat se svou konkurencí pomocí formální záminky.

* * *

Mezistátní války a mezinárodní terorismus na příkladu 
skandálu Írán-Contras

V červenci 1979 v malé středoamerické zemi Nikaragui11 svrhlo hnu
tí národního osvobození Fronta Augusta Césara Sandina prezidenta 
Anastasia Somosy Debayle, jehož rodina zemi vládla po dobu 43 let. 
O otci Anastasia Somosy se americký prezident Franklin D. Roosevelt 
jednou vyjádřil: Je to možná zkurvysyn, aleje to náš zkurvysyn. Příležitost 
ke svržení klanu Somosů nastala poté, co americký prezident Jimmy 
Carter odmítl Somosovi pomoci, když v Nikaragui v roce 1978 vy
puklo povstání. Američtí patroni Somosů dokonce umožnili proslov 
nikaragujského viceprezidenta Luise Palaciose v kongresu USA, kde 
ve své řeči doslova prosil o pomoc proamerickému Somosovu režimu 
a předpověděl: Jednou proklejete den, kdy jste nenalezli odhodlám zastavit 
expanzi sovětského imperialismu na kontinent. Nicméně Jimmy Carter, 
jednající v zájmu klanově-korporátního uskupení, které ho vyneslo do 
křesla prezidenta USA, nejenže zakázal jakoukoliv pomoc Somosovi, 
ale dokonce uvalil zákaz na všechny operace CIA ve Střední Ameri
ce, což přední severoamerická média komentovala jako naprostý krach 
středoamerické politiky USA a hovořila dokonce o prohrané bitvě, která 
povede k porážce v globální konfrontaci USA a SSSR.

11 Rozloha: 129 494 km2. Obyvatelstvo: 6 080 478 (2013)
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V témže roce 1979, jen o něco dříve, v únoru, zvítězila v Íránu Is
lámská revoluce. Šáh Muhammad Rezá Pahlaví, který se v důsledku 
převratu organizovaného CIA v Íránu v roce 1953 z nominálního mo
narchy proměnil ve skutečného, byl svržen.

Všechno vypuklo 16. ledna 1979, když šáh Muhammad Rezá Pa
hlaví s chotí Farah odletěli z teheránského letiště Mehrabad. Odjíždím 
na dovolenou, protože se cítím velmi unavený, oznámil šáh.

Události nabraly takový spád, že už za dva týdny, 1. února, se sešlo 
80 tisíc obyvatel země na nebývalé masové bohoslužbě. Věřící čekali 
na Alláhova vyslance.

A hle, zázrak! Ve vzduchu se objevil Boeing 747 společnosti Air 
France na lince z Paříže do Teheránu. Na jeho palubě byl veliký ajato- 
lláh Chomejní se svou družinou 50 asistentů a blízkých spolupracov
níků, v doprovodu 150 novinářů.

Na letišti Mehrabad (dnes imáma Chomejního) byl ajatolláh nadše
ně uvítán nekonečným davem skandujícím: Alláh je veliký! Šáh je pryč, 
přišel imám! Od této chvíle se Chomejní stal klíčovou politickou posta
vou v zemi.

5. února 1979 Chomejní označil vládu Šápúra Bachtijára za proti
právní a jmenoval Mehdiho Bázárgána hlavou prozatímní revoluční 
vlády. Revoluce proběhla - tyran byl svržen! Pravda, byl už v zahra
ničí, ale tohle jsou maličkosti.

21. října 1979 administrativa USA informovala íránskou vládu 
o tom, že šáhovi bylo uděleno dočasné vízum kvůli hospitalizaci ve 
Spojených státech, kde měl podle oficiální verze prodělat operaci ra
koviny. Hned další den Rockefellerův koncern zařídil, aby šáh odletěl 
do New Yorku, kde byl přijat na kliniku.

Zdálo by se, že na tom není nic zvláštního, protože tento exilový 
šáh byl již soukromou osobou. Nicméně právě to podnítilo nárůst 
protiamerického sentimentu u íránského obyvatelstva. Brzy ráno 
4. listopadu 1979 několik stovek mladých lidí, které se označily za čle
ny Organizace muslimských studentů - stoupence myšlenek, hodnot 
a směřování ajatolláha Chomejního, inspirovaných jeho projevy o Vel
kém Satanovi - USA, proniklo na americkou ambasádu v Teheránu. 
Z 59 zaměstnanců velvyslanectví se šesti podařilo uprchnout a scho
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vat se na ambasádách jiných západních zemí. Později se jim za pomoci 
falešných dokladů podařilo Islámskou republiku opustit. Jeden vážně 
nemocný diplomat byl propuštěn v červenci 1980. Zbývajících 52 lidí 
bylo drženo po dobu 444 dní jako rukojmí.

Po obsazení velvyslanectví Ministerstvo zahraničí USA vyjádřilo 
znepokojení, na něž Bázárgánova vláda odpověděla, že vyvine veškeré 
úsilí k uspokojivému vyřešení problému a propuštění zaměstnanců diplo
matické mise.

Nicméně Bázárgán a jeho vláda byli bezmocní cokoliv v zájmu 
osvobození rukojmích učinit, a tak 6. listopadu 1979 teheránské rádio 
oznámilo Bázárgánovu rezignaci íránskému duchovnímu vůdci Cho- 
mejnímu. Ajatolláh Chomejní Bázárgánově žádosti okamžitě vyho
věl a íránský rozhlas vydal zprávu o přijetí jeho rezignace a převodu 
veškerých státních záležitostí na Islámskou revoluční radu, pověře
nou rovněž přípravou referenda o islámské ústavě, volbou prezidenta 
a Majlisu (tj. rady - pozn. překl.), a taktéž uspořádáním rázných revo
lučních čistek ve státním aparátu.

Takže došlo k tomu, že Chomejním reprezentované síly zorgani
zovaly obsazení velvyslanectví, s využitím protiamerických nálad 
v celém Íránu vytvořily nové státní struktury a Írán a USA oficiálně 
vstoupily do stavu konfrontace.

24. dubna 1980 provedly ozbrojené síly USA na území Íránu ope
raci Orlí pařát (angl. Eagle Claw) za účelem záchrany rukojmí z velvy
slanectví USA v Teheránu. Operace byla zorganizována a provedena 
stylem, jako by jejím motem bylo heslo disneyovských animovaných 
postaviček zvláštního komanda Rychlé roty Chipa a Dalea Demence 
a odvaha!

Operace samozřejmě skončila pohádkovým fiaskem.
Americké ztráty při operaci činily:

• jedno zničené letadlo C-130 Hercules. Do tankeru ES-130E stojícího 
na zemi narazil americký vrtulník CH-53 Sea Stallion (Mořský hře
bec)12. Posádka vrtulníku (5 osob) zahynula;

• jeden zničený vrtulník - tentýž CH-53 Sea Stallion. Posádka vrtulní
ku (3 osoby) zahynula;

12 Běžně používané označení vrtulníků je RH-53D.
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• jeden vrtulník, pravděpodobně s poškozeným listem vrtule, se 
okamžitě po svém vzletu z letadlové lodi zřítil do moře;

• pět vrtulníků typu CH-53 Sea Stallion bylo zajato Íránci na zemi. 
V kabinách zůstaly tajné dokumenty, karty, kódy, tabulky, nejno
vější vybavení, tisíce dolarů a rialů. Tajné dokumenty, které Íránci 
našli den nato, jim umožnily zatknout agenty působící v zemi. Vr
tulníky byly předány Vzdušným silám íránské islámské republiky;

• osm mrtvých (nemusí se jednat o přesný údaj - později při předá
vání těl zde figurovalo číslo 9);

• čtyři ranění.

íránské ztráty: jeden zabitý civilista - závozník z cisterny převáže
jící palivo.13

22. září 1980 zaútočil Irák, vedený Saddámem Husajnem, na Írán. Byla 
rozpoutána irácko-íránská válka trvající dlouhých 8 let (22. září 1980 až 
20. srpna 1988). Záminkou k válce posloužila řada územních sporů mo
tivovaných touhou Iráku odtrhnout od Íránu provincii Chúzistán (Ara- 
bistán), tj. íránskou provincii bohatou na ropu, rozkládající se u hranic 
s Irákem v jihozápadní části země a obývanou arabským obyvatelstvem, 
a rovněž oblast hraniční řeky Šatt al-Arab, dělící na svém dolním toku 
Irák (provincii Basra) a Írán (provincii Chúzistán). Dalším jablkem mo
cenského sváru byla soutěž obou států o vůdčí úlohu v Perském zálivu.

Jedním z důvodů války byla podpora šíitskou islámskou republi
kou jejich iráckých spoluvěrců, kteří tvořili většinu populace, ale byli 
utlačováni sunnitským Saddámem Husajnem.

Obě světové velmoci SSSR a USA (UK/US)14 tak či onak podporo
valy Irák. Írán se na žádnou podporu supervelmocí spoléhat nemohl, 
zůstal de facto mezinárodně izolován.

13 Místo zvolené pro přistání helikoptér se speciálními silami se v rozporu se 
zpravodajskými informacemi ukázalo být vedle rušné dálnice, v důsledku 
čehož byla operace okamžitě odhalena. Komanda zablokovala meziměstský 
autobus s cestujícími a vyhodila do vzduchu kolemjedoucí íránskou cisternu, 
jejíž závozník zemřel a řidič se skryl v projíždějícím autě.

14 UK/US jsou subjektem globální politiky, jejichž řídící centrum pracuje na de- 
zintegrované bázi - symbióze dvou státních subjektů: UK (Spojené králov
ství - zkratka pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a USA
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V tu chvíli přišli američtí rukojmí z velvyslanectví vhod. Některé 
síly v USA velmi usilovaly o propuštění rukojmích, aby toho využily 
k vlastním politickým cílům. Jiné síly také chtěly, aby vavříny osvobo
ditelů vyšly na ně. Nakonec obě tyto složky amerického establishmen- 
tu vstoupily do tajných vztahů s vedením Íránu. V důsledku toho sága 
rukojmích skončila 20. ledna 1981 - v den Reaganovy15 inaugurace 
byli všichni propuštěni. V souladu s dohodami zprostředkovanými 
Alžírem a podepsanými o den dříve se USA vzdaly zásahů do írán
ských vnitřních záležitostí, rozmrazily íránské bankovní účty, zrušily 
obchodní sankce a obdržely záruky na splacení íránských dluhů.

Ve skutečnosti šlo o rozvázání rukou Íránu v oblasti zahraničně- 
-ekonomické činnosti. Írán se navíc dočkal široké podpory ze strany 
arabských teroristů, kteří na Středním východě unesli stovky občanů 
západních zemí, zejména novinářů, diplomatů a humanitárních pra
covníků. Požadavky teroristů byly vždy nějakým způsobem zaměře
ny proti Izraeli a USA, a ku prospěchu Íránu.

Nic ale nepomáhalo - Irák (13 653 358 obyvatel, 1980) bojoval evi
dentně úspěšněji než Írán (38 668 221 obyvatel, 1980), kterému brzy 
začala hrozit porážka. Ve snaze jí zabránit íránské vedení dokonce 
vytvořilo čistě ženské vojenské jednotky. V důsledku masového od
vodu žen do armády se v Íránu dodnes zachovaly ženské prapory 
Az-Zohra. Jde o ženská komanda, součást polovojenské formace Basťdž, 
spadající pod Ministerstvo vnitra. Tyto jednotky operují pod záštitou 
Sboru islámských revolučních gard. Dívky dostávají speciální výcvik 
ve specializované škole, jediné svého druhu, založené poblíž Teherá- 
nu na konci 80. let.

Aby se zabránilo vojenské porážce Íránu, bylo nutné něco podniknout 
a v první řadě mu pomoci s moderními zbraněmi. Proto USA (UK/US) 
přišly Íránu opět na pomoc. Vymyslely jednoduché schéma, kterým za-

(zkratka pro Spojené státy americké). Zkratka UK/US není neměnná - sesta
vení může být i opačné - US/UK: umístění státní zkratky UK nebo US ve 
společné zkratce závisí na tom, který státní subjekt (US nebo UK) hraje vůd
čí roli v tom kterém konkrétním procesu řízení globální významové úrovně. 
Zkratka státu, například USA, resp. jiné pojmenování státu vystihuje název 
předmětného státu.

15 40. prezident USA (1981-1989).
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bily dvě mouchy jednou ranou: Aby libanonské proíránské síly osvobodily 
americká rukojmí, USA nelegálně a za pomoci zprostředkovatelů prodá
valy zbraně Íránu a výtěžek z prodeje šel na financování nikaragujských 
Contras, což dělat napřímo právní řád USAstriktně zakazoval.

V duchu tohoto schématu ředitel odboru Rady národní bezpeč
nosti USA pro záležitosti Blízkého východu Jeffrey Kemp v roce 1984 
v memorandu adresovaném předsedovi rady Robertu McFarlanemu 
navrhl zintenzivnění podvratných činností v Íránu, pro něž však bylo 
nezbytné navázat kontakty s vyšším íránským vedením.

V rámci tajné diplomacie vládních úřadů Íránu, USA, za přispění 
dalších zemí, byl do května 1985 vyvinut mechanismus pro dodávky 
amerických zbraní Íránu prostřednictvím Izraele. Na izraelské stra
ně se na plánování dodavatelského řetězce podílel izraelský premiér 
Šimon Pereš osobně, generální ředitel Ministerstva zahraničních věcí 
David Kimchi a obchodníci se zbraněmi A. Schwimmer a J. Nimrodi. 
Na straně USA si hladký chod operace vzali na starost konzultanti 
Rady národní bezpečnosti USA Michael Ledeen a Oliver North.

Když bylo vše připraveno, přišel čas s kauzou seznámit americké
ho p-rezidenta Ronalda Reagana, který byl o tomto plánu informován 
13. července 1985. P-rezident byl informován velmi obecně a s důrazem 
na to, že USA by touto cestou mohly získat v Teheránu vlivného spojen
ce a tím omezit expanzi SSSR na Blízký východ. Mimochodem, Reagan 
v té době ležel v nemocnici námořních sil USA v Bethesdě ve státu Ma- 
ryland, kde se připravoval na operaci rakoviny tlustého střeva.

Prezident, jak později tvrdil McFarlane, dal realizaci plánu zele
nou. Naopak sám Reagan až do konce svého života popíral, že by byl 
o připravované operaci informován.

Je třeba poznamenat, že nápad s dodávkou zbraní do Íránu i nika- 
ragujským Contras odpovídal zájmům pouze jedné části americké eli
ty. Druhá část elity byla rozhodně proti a její představitelé v americké 
vládě se pokusili narušit přijetí tohoto plánu i jeho realizaci. Přitom 
se vůbec nejednalo o řadové představitele amerického režimu. Státní 
tajemník George Schulz a šéf Pentagonu Caspar Weinberger se stavěli 
proti íránskému projektu od samého počátku. Reagan se však postavil 
na stranu Rady národní bezpečnosti USA.
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Konfrontace amerických elitních uskupení se tradičně projevuje 
v tom, že dvě správy - Ministerstvo zahraničí a Rada národní bezpeč
nosti USA soustavně soupeří o právo na tvorbu zahraniční politiky 
USA. Za Reagana byla střediskem strategického rozhodování Rada ná
rodní bezpečnosti USA. Avšak střet elit byl natolik lítý, že po dobu obou 
Reaganových funkčních období se v čele Rady národní bezpečnosti 
USA postupně vystřídalo šest šéfů: Richard Allen (1981-1982), William 
Clark (1982-1983), Robert McFarlane (1983-1985), John Poindexter 
(1985-1986), Frank Carlucci (1986-1987) a Colin Powell (1987-1989).

Před zahájením dodávek zbraní byla mezi Američany a Izraelci 
uzavřena dohoda o tom, že za dodávky zbraní do Íránu Izrael obdrží 
přiměřenou kompenzaci.

Pro právní krytí obchodu se zbraněmi byla založena firma the En
terprise16, která si otevřela několik offshore bankovních účtů a několik 
obchodních kanceláří. Jejími zakladateli byly osoby napojené na CIA 
generálmajor vojenského letectva v záloze Richard V. Secord a írán
ský emigrant Albert A. Hakim. Na jaře roku 1985 byla první dodávka 
zbraní pořízená prostřednictvím the Enterprise dodána nikaragujským 
Contras.

20. srpna 1985 M. Ledeen na schůzce v Londýně předal D. Kim- 
chimu tajný kód pro informování zainteresovaných stran o průběhu 
transakce.

Po deseti dnech, 30. srpna 1985, bylo do Íránu dodáno 100 proti- 
tankových raket BGM-71 TOW (výměnou za to byl propuštěn jeden 
z amerických rukojmí) a 14. září 1985 bylo dodáno dalších 408 raket 
TOW. Následně byly Íránu předány náhradní díly k protiletadlovým 
raketám MIM-23 Hawk. Od 18. do 28. února 1986 bylo z izraelského 
města Ejlat do Íránu přepraveno dalších 400 raket TOW.

Tato operace byla zveřejněna poté, co byl 5. října 1986 nad Nikara
guou sestřelen vojenský transportní letoun C-123K s vojenským ná
kladem pro Contras. Přeživší pilot, Američan Eugene Hassenfus, byl 
zadržen vládními silami a přiznal, že pracuje pro CIA. Krátce nato 
libanonský časopis El-Schiraa zveřejnil záležitost prodeje zbraní Íránu.

16 https://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Contra_affair
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Americký prezident R. Reagan se ocitl v situaci, kdy neměl jinou 
možnost, než se od této operace veřejně distancovat a prohlásit, že 
byla provedena jistými osobami z jejich vlastní iniciativy a v rozporu 
s americkým právem. Proto Reagan 25. listopadu 1986 oznámil vy
tvoření vyšetřovací komise k prošetření kauzy Irán-Contras. Komise 
pod vedením senátora Johna Towera, později zvaná Towerova komise, 
zahájila práci 1. prosince 1986.

Celé to zorganizovala ta část americké elity, která byla proti plánu 
dodávek zbraní do Íránu a nikaragujským Contras, a samotný proces 
likvidace projektu byl zahájen poté, co se ujala vedení Rady národní 
bezpečnosti USA.

V průběhu vyšetřování byly získány informace o rozsahu americ
kých dodávek zbraní Contras:
• bylo zjištěno, že v roce 1983 byly ve švýcarských bankách otevřeny 

účty na financování dodávek zbraní a vybavení pro Contras, jejichž 
prostřednictvím (dle komisi dostupných neúplných informací) 
vládní úředníci Joel Patterson a William Golden převedli Contras 
více než 3 miliony dolarů;

• v memorandu, které zaslal v červenci 1986 řediteli CIA W. Casey- 
mu účastník operace generál v. v. J. Singlaube, stálo, že k expedici je 
připravena dodávka zbraní pro Contras v objemu 10 000 útočných 
pušek AKM, 200 granátometů RPG-7, 60 kulometů ráže 12,7 mm, 
200 minometů ráže 60 mm, 50 minometů ráže 82 mm a 50 protile- 
tadlových raketových systémů s odpovídajícím množstvím střeliva;

• začátek vyšetřování této záležitosti narušil dohodu uzavřenou Oli- 
verem Northern s korporací Short Brothers o dodávce 30 mobilních 
systémů protivzdušné obrany Blowpipe se 150 raketami, které měly 
být odeslány z Anglie do Chile a následně předány bojovníkům 
Contras.

Během vyšetřování aféry Írán-Contras velvyslanec USA v Kostarice 
L. Tambs dosvědčil, že činnosti Contras v Kostarice, odkud tito bandi
té prováděli své akce, byly koordinovány Alanem Fiersem, pracovní
kem CIA s 20 lety praktických zkušeností, protřelým agentem zamě
řeným na speciální operace a vystupujícím pod krycím jménem Cliff.
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Dále vyšlo najevo, že ve válce proti Nikaragui americká CIA pou
žila zaměstnance britské soukromé vojenské společnosti KMC Lid. (Ta 
za vyhledávání a angažovaní pilotů letadel pro zásobování Contras na 
území Nikaraguy získala od CIA 110 000 dolarů).

Souběžně s vyšetřováním Towerovy komise ve věci Írán-Contras byla 
vedena nezávislá vyšetřování, o jejichž závěrech informovala média. 
Novináři amerických novin The Miami Herald tak zjistili, že se přísluš
níci 16. vrtulníkové eskadry jednotky pro zvláštní operace letectva 
USA Task Porce 160 zúčastnili minimálně osmi vojenských akcí v Ni
karagui a její svazky nejméně dvakrát zahájily palbu na partyzány 
Sandinovské fronty národního osvobození.

V průběhu vyšetřování našli dopisovatelé mediální společnosti Kni- 
ght Ridder příbuzné dvou zahynulých pilotů z jednotky Task Force 160:
• otec pilota Donalda Olneyho, který zahynul v březnu 1983, vypo

věděl, že jeho syn mu řekl, že létal do Nikaraguy z Hondurasu, a
• vdova po zesnulém poddůstojníkovi Allenu Jenningsovi uvedla, 

že vojenské velitelství vyslalo jejího manžela na zvláštní misi v za
hraničí.

Později během vyšetřování úmrtí D. Olneyho a A. Jenningse no
viny The Philadelphia Inquirer prokázaly, že okolnosti smrti příslušní
ků 16. vrtulníkové eskadry zvláštních sil letectva USA byly utajeny 
a nebyly postoupeny Centru pro výzkum letové bezpečnosti americké 
armády se sídlem v Alabamě.

Nicméně transakce Irán-Contras skončila pro všechny účastníky 
šťastně, protože americká část elity, která tuto operaci zorganizova
la, uspěla v roce 1989 s prosazením George Bushe staršího do křesla 
prezidenta USA17. Ten na konci svého prvního a jediného funkčního 
období v prosinci 1992 podepsal dekret o amnestii pro aktéry skandá
lu Írán-Contras.

Pravda, dokázal to udělat až po rošádě ministra zahraničí 
(1989-1992) Jamese Bakera za Lawrence Eagleburgera18, pověřeného 
vedením ministerstva od 23. srpna 1992.

17 41. prezident USA (1989-1993).
18 Státní tajemník USA od 8. prosince 1992 do 20. ledna 1993.
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Jedině provádění řízení v souladu s koncepcí významu globální 
úrovně dává možnost tvorby projekčně-konstruovaného státu. Žádný 
stát na světě, s výjimkou Ruska, takovou koncepcí řízení nedisponuje. 
Ale při uplatňování svého vlivu na proces globalizace Rusko citlivě 
respektuje kultury všech národů planety Země a nevyužívá tvorbu 
projekčně-konstruovaných států jako způsobu řízení, protože taková 
metoda řízení je konceptuálně nepřijatelná pro ruskou konceptuální 
moc.19 Proto při začleňování zemí a národů do svého vlastního stá
tu Rusko nejenže přispělo k jejich fyzickému zachování, ale současně 
všemožně podporovalo rozvoj jejich kultury natolik, že národy do té 
doby bez písma získaly své vlastní písemnictví. Touto cestou Rusko 
vytvořilo společný domov pro všechny národy žijící na jeho území 
a vytvořilo to, čemu Západ říká impérium naopak.

Naopak klasickým impériem je Britské impérium, nad nímž slunce 
nikdy nezapadá. Británie je jako stát/impérium nástrojem provádění 
globalizace subjektem řízení nadnárodní úrovně - Globálním predikto- 
rem, který řídí globalizační proces v souladu se svým starozákonním 
konceptem života na planetě Zemi.

Způsob, jakým Britské impérium utváří svět, je dobře znám: 
Kolonizace Severní Ameriky vedla k téměř úplnému vyhlazení Indiá
nů, původního amerického obyvatelstva. Nic dobrého Velká Británie 
nepřinesla ani lidem v ostatních koloniích: nulový rozvoj kultury ná
rodů, pouze nemilosrdné vykořisťování zdrojů kolonizovaných úze
mí a jejich obyvatel, navíc s použitím genocidních metod.

Velká Británie se zakládáním projekčně-konstruovaných států za
bývala samostatně i ve spolupráci s dalšími státy. Obzvláště bouřli
vě se proces zakládání projekčně-konstruovaných států rozběhl ve 
20. století. Dělíme jej na tři fáze.

19 Uznání Severní Osetie a Abcházie jako států celkový obraz nemění, jelikož 
tyto státní útvary mohly vzniknout a byly založeny právě v rámci masové 
tvorby projekčně-konstruovaných států v postsovětském prostoru.
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První fází bylo období od konce první světové války do vypuknutí 
druhé světové války. Tehdy byly z trosek čtyř říší (rakousko-uherské, 
německé, osmanské a ruské) vytvořeny státy, které dříve neexistovaly 
a často ani neměly vlastní zkušenost se státností, jak bylo jasně vidět 
na vzniku Finska.

Druhá fáze masového zakládání projekčně-konstruovaných států vy
chází na období ničení světového koloniálního systému. Klasickým pří
kladem státu založeného ve druhé fázi je Indie, stejně jako další její vyčle
něné části: Nepál, Bhútán, Pákistán, Bangladéš, Barma (Myanmar).

Třetí fáze rekonstrukce světa metodou zakládání projekčně-kon
struovaných států přišla se zničením SSSR a rozpadem států sovětské
ho socialistického bloku.

Nicméně čas vzniku nebo účast dalších států na vytvoření nové
ho státu nejsou jedinými příznaky nového projekčně-konstruovaného 
státu.

Hlavním a zásadním příznakem projekčně-konstruovaného státu 
je soubor kompetencí, který si je stát schopen zajistit vlastními sila
mi a který zásadně vylučuje možnost státu zajistit si suverenitu. To 
je důvod, proč šéfové projekčně-konstruovaných států při zahranič
něpolitických stycích se státy s úplnějším souborem kompetencí, a to 
zejména vyšších priorit zobecněných prostředků řízení/ války (ZPŘ) - 
zpravidla se jedná o konstruující státy, se jen zcela mimořádně stýkají 
s hlavami suverénnějších států. Většina zahraničněpolitických styků 
hlav projekčně-konstruovaných států připadá na kontakty s různými 
úředníky jednotlivých státních institucí s širším souborem kompeten
cí ZPŘ. V tomto ohledu média běžně informují o tom, že se čelní před
stavitel projekčně-konstruovaného státu (p-rezident, předseda vlády 
atd.) setkal (mluvil po telefonu atd.) s ministrem nějakého rezortu, 
náměstkem ministra (resp. jiným hierarchicky nižším úředníkem) 
státu-konstruktéra. Právě absence jakýchkoliv kompetencí náležících 
k ZPŘ v případě Ukrajiny podmiňuje realitu přímého strukturního 
nadnárodního řízení ze strany USA.

Jednoznačným poselstvím celému světu o tomto posloužilo za
sedání ukrajinské vlády konané 22. dubna 2014 v Kyjevě, na kterém 
se vice-p-rezident USA Joseph Biden usadil do křesla p-rezidenta
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Ukrajiny, z něhož zasedání sám vedl.20 Připomeňme si, že ve dnech 
22. - 23. února 2014 byl pod vedením USA na Ukrajině proveden stát
ní převrat a na příkaz velvyslance USA na Ukrajině Jeffreyho Payetta 
byla vytvořena funkce pověřence výkonem úřadu prezidenta Ukra
jiny, s níž ukrajinská legislativa vůbec nepočítala. Do této funkce byl 
jmenován Alexander Turčinov, který krátce předtím nahradil v čele 
ukrajinské rady spěšně odstupujícího mluvčího Vladimíra Rybaka, 
který na doporučeni amerického velvyslance podal rezignaci.

To znamená, že je Turčinov jako hlava ukrajinské státnosti nelegi
timní hned dvakrát. Aby bylo všem naprosto jasné, že Ukrajina je v ju
risdikci a pod strukturálním řízením UK/US, seděl vice-p-rezident 
USA během zasedání ukrajinské vlády na místě p-rezidenta Ukrajiny 
a hned vedle něj po pravé ruce seděl americký velvyslanec na Ukraji
ně Payette. Nelegitimní pověřenec výkonem úřadu p-rezidenta Ukra
jiny Turčinov a stejně nelegitimní šéf ukrajinské vlády Jaceňjuk si sedli 
na místa pro podřízené.

Skutečnost, že Ukrajina je pod přímým strukturálním řízením 
USA, zdůraznila televizní společnost Dožď, ideologická hlásná trouba 
všech protiruských sil v Rusku, která si dala tu práci, aby se v přiná
šené zprávě spletla takovým způsobem, že označila vice-p-rezidenta

20 Na setkánís Ukrajinci seděl americký viceprezident místo hlavy státu.
Šéf ruského Ministerstva zahraničních věcí upozornil tisk na skutečnost, že na nedáv
ném setkání s úřady v Kyjevě seděl Joseph Biden v čele stolu jako hlava státu. Sergej 
Lavrov vyzval USA, aby využily svého vlivu k dosažení míru na Ukrajině. - RT 
v ruštině 24. dubna 2014 - https:/ / www.youtube.com/watch?v=AopDkgjgfMI; 
https: // vz.ru / news / 2014/4 /24/ 683835.html
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USA Bidena za pověřence výkonem úřadu p-rezidenta Ukrajiny, což 
doplnila odpovídajícím textem. Jakkoliv byla tato chyba brzy oprave
na, veřejnost si toho stihla všimnout a zapamatovat si to21:
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Jakýkoliv projekčně-konstruovaný stát, ať už je řeč o Belgii nebo 
Indonésii, je navržen tak, aby státům-konstruktérům umožňoval vy
užívat jej takovým způsobem, aby bylo dosaženo cílů řízení států- 
-konstruktérů, zatímco projekčně-konstruované státy zůstávají pouze 
nástroji k dosažení těchto cílů. Z tohoto důvodu se vnitřní nestabilita 
Indonésie žádným způsobem neodráží na jejím fungování v podobě 
montážní dílny nadnárodních korporací. A stejně tak nekonečná poli
tická krize v Belgii nijak neovlivňuje činnosti belgické státnosti, natož 
pak fungování EU a NATO, jejichž ústředí tento stát hostí.
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Jinými slovy, soubor kompetencí, které si dokáží projekčně-kon- 
struované státy zajistit vlastními silami, se omezuje výlučně na oblast 
tří nižších priorit řízení/vedení války. Neschopnost státními prostřed
ky zajistit řízení státu v oblasti třech vyšších priorit řízení je dána sku
tečností, že i řízení na třech nižších prioritách řízení státu zůstává pod 
nadnárodním řízením.

Bída vyplývající z takového souboru kompetencí pro národy/po
pulaci projekčně-konstruovaných států je zřejmá a zjevná ve srovnání 
s činorodostí a postavením ve světě historicky vzniklých států, které 
mají také omezený soubor kompetencí, které ale patří do sféry vyšších 
priorit zobecněných prostředků řízení.

* * ★

Budeme-li se bavit o schopnosti Rumunska zabezpečit silami vlast
ního obyvatelstva soubor kompetencí nezbytných pro existenci vlast
ního národního státu, pak se tyto schopnosti názorně projevily během 
první světové války.

Podle historické anekdoty diskutuje německý císař Vilém II. s ná
čelníkem polního generálního štábu von Moltke mladším22 možný 
plán účasti Německa v budoucí (první) světové válce a zajímá se, jak 
by se situace na frontách změnila, pokud by Rumunsko vstoupilo do 
války na jedné, nebo na druhé straně. Na to Moltke odpověděl: Je zcela 
lhostejné, Vaše Veličenstvo, na čí straně Rumunsko vstoupí do války. Pokud

22 Hrabě (1870) Helmut Johannes Ludwig von Moltke,
Moltke mladší (25. května 1848, Mecklenburg -18. června 1916, Berlín) - hra
bě, německý vojenský činitel, generálplukovník; 1. ledna 1906 - 14. září 1914 
- náčelník generálního štábu Německa.
Rezignoval poté, co prohrál Bitvu na Marně - klíčovou bitvu mezi německými 
a anglo-francouzskými silami, jež proběhla 5. - 12. září 1914 na řece Mamě 
během první světové války a skončila porážkou německé armády. V důsledku 
byl zmařen strategický plán útoku německé armády zaměřený na rychlé ví
tězství na Západní frontě a vyřazení Francie z války. Moltke mladší - synovec 
Moltke staršího. Moltke starší - hrabě (1870) Helmuth Karl Bernhard Graf von 
Moltke (26. října 1800 - 24. dubna 1891) - hrabě (1870), pruský polní maršál 
(1872), šéf generálního štábu Pruska, vojenský teoretik. Spolu s Bismarckem 
a Roonem je považován za jednoho ze zakladatelů německé říše. Od 28. října 
1857 do 10. srpna 1888 byl šéfem generálního štábu Německa. 
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na naší - bude zapotřebí 10 divizí, aby jej zachránily před porážkou. Jestli 
proti nám, bude kjeho porážce potřeba týchž 10 divizí.

Svým hodnocením vývoje událostí Moltke mladší otevřeně pro
hlásil, že Rumunsko z podstaty věci nedisponuje potřebným soubo
rem kompetencí, který by mu umožnil existovat a fungovat jako stát 
nezávisle. Rumunsko prostě existuje jako území s nějakou skladbou 
přírodních zdrojů a obyvatelstva. A ten stát, jehož spojencem se Ru
munsko stane, bude povinen na sebe vzít zajištění rumunské státnosti 
kompletním souborem kompetencí nezbytných pro jeho fungování. 
První světová válka jasně potvrdila opodstatněnost tohoto historické
ho žertu. Skutečně obrovské německé nasazení za první světové války 
bylo vyvoláno rozsahem válečných operací, a nikoliv stavem rumun
ské státnosti.

Po vypuknutí první světové války si Rumunsko dlouho udržovalo 
status neutrálního státu. Avšak přišel okamžik, kdy UK/US usoudily, 
že krvácející Ruské impérium musí dostat takovou zátěž, která by stát 
definitivně vyčerpala a tím uspíšila jeho kolaps. Takovou zátěží se sta
lo Rumunsko, které vstoupilo do války 14. (27.) srpna 191623 a už na 
konci září dospělo na pokraj úplné porážky, před kterou jej mělo Rus
ko za symbolické pomoci ostatních členů bloku Trojdohody zachránit.

Tak vznikla rumunská fronta - operačně-strategické sdružení rus
ké carské armády na jižním křídle rusko-německé fronty první světo
vé války, které existovalo od 3. (16.) prosince 1916 do 5. března 1918.

Při hodnocení účasti Rumunska na válce se generálové ruského 
generálního štábu domnívali, že by bylo výhodnější mít Rumunsko 
v postavení neutrálního spojence, jako nárazníku, protože působeníRu-

23 Doba vstupu do války byla pro Rumunsko i Rusko vybrána krajně nešťastně 
- pokud Rumunsko vstoupilo do války v červnu 1916, pak se mohlo podí
let na upevnění úspěchu slavné Brusilovské ofenzívy (průlomu) (4. června 
(podle starého kalendáře 22. května) 1916 - 7. (20.) září, 1916), což ideálně 
mohlo vést k porážce Rakousko-Uherska a jeho stažení z války, anebo alespoň 
zabránit budoucí vojenské katastrofě Rumunska. Vstup Rumunska do války 
v době, kdy již Brusilovský útok ztrácel dech a strany začaly upevňovat pozi
ce, vedl k tomu, že centrální mocnosti mohly v klidu soustředit své jednotky 
a Rumunsko porazit. Porážka Rumunska uvedla Rusko do situace, kdy bylo 
nutné zachránit spojence, což zmařilo všechny předchozí plány na vedení vo
jenských operací na všech frontách války.
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munska na straně a za podmínek Troj dohody je pro Rusko obtížnější než válka 
proti němu.

Komplexní závislost Ruského impéria a Rumunska na spojencích 
z Trojdohody však předurčila, že Rumunsko do války vstoupilo a Rus
ko tak nemělo možnost vyhnout se vojenským akcím na rumunském 
dějišti válečných operací (DVO).

Podmínky, za nichž ruské jednotky musely bojovat na rumunském 
DVO, byly nesmírně těžké, a to proto, že Rumunsku chyběly téměř 
všechny kompetence k zajištění životně důležitých funkcí státu.

Rumunská infrastruktura byla doslova v předpotopním stavu. Že
lezniční síť prakticky neexistovala, zoufale málo bylo i dobrých oby
čejných cest. Takže třetina armády byla nucena sloužit v týlu, aby za
jistila alespoň nějaké zásobování bojových jednotek.

Začátkem XX. století Rumunsko nebylo obyčejnou zemědělskou 
zemí, ale velmi zaostalou zemědělskou zemí. Podle rumunských sta
tistik v roce 1903 drželo 7 780 velkých vlastníků půdy celých 51 % ze
mědělské půdy v zemi a o zbývajících 49 % se dělilo více než 1 250 000 
rolnických rodin. Dalších 300 000 rolnických rodin nemělo půdu vů
bec žádnou. Přesto o tento obrovský nadbytek pracovní síly neměl 
rumunský průmysl zájem.

Rumunsko těžilo hodně ropy, nedokázalo ji však ani spotřebovat 
na domácím trhu, ani ji zpracovávat a prodávat ropné produkty. Ač 
se v Rumunsku produkovalo pšenice evidentně daleko více, než bylo 
zapotřebí pro obyvatelstvo i tehdejší hospodářství země, kapacit pro 
skladování a zpracování pšenice se mu nedostávalo. Proto když Ru
munsko vstoupilo do první světové války a začalo bojovat se svými 
sousedy, kteří byli do té doby odběrateli jeho surovin a zemědělských 
produktů, Rumunsko po celou dobu trpělo (v doslovném slova smys
lu) nadbytkem ropy a pšenice, a vojenskou výzbroj z Francie bylo nu
ceno dostávat obrovskou oklikou přes ruský severní přístav Archan- 
gelsk. Vojenské náklady putovaly nejen dlouhou mořskou cestou, 
ale následně i po železnici přes Rusko, které bylo samo také ve válce 
a jehož veškeré přepravní kapacity byly zapotřebí k podpoře vlastní 
bojující armády. Ale když nakonec náklad dorazil do Rumunska, jeho 
dopravní systém nemohl náležitě zajistit potřeby sociálního a ekono
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mického života země. Právě kvůli posledně jmenovaným okolnostem 
byla ruská vojska přemístěná do Rumunska, aby pomohla stabilizo
vat kolabující rumunskou frontu, doslova v pasti, protože ruské vele
ní nemohlo nejen rychle, ale ani jakžtakž systematicky přesunout své 
jednotky z Rumunska kamkoliv jinam.

Rumunsko mělo v okamžiku vstupu do první světové války 
1 600 km státních hranic, jejichž jižní a západní sektory nebyly ni
jak vojensky zabezpečeny. A to navzdory skutečnosti, že rumunské 
ozbrojené síly po mobilizaci čítaly celkem přes 564 tisíc vojáků, sou
středěných do 4 armád, resp. 23 pěchotních a 2 jízdních divizí, z čehož 
7 divizí pěchotních a 1 divize kavalerie byly situovány uvnitř země 
jako strategická rezerva, a na frontě s ústředními mocnostmi24 dlouhé 
1100 km stálo 5 divizí na Dunaji (3. armáda generála Aslana), 11 divizí 
pěchoty a 1 jezdecká, roztažené do tenké nitky, aby pokryly zbývající 
frontu, kterou rumunská armáda nebyla za žádných okolností schop
na udržet vlastními silami.

Nejenže vojenské jednotky byly rozptýleny po celé zemi, ale na
vzdory poměrně dostatečné velikosti armády byl bojový potenciál 
rumunských vojsk extrémně nízký - rumunská armáda byla špatně 
vyzbrojena a systém jejího velení byl prostě archaický. Navíc, kvůli 
nedostatku důstojníků, mnoho rumunských divizí připomínalo na
rychlo vyzbrojený dav. Pouze 10 kádrových divizí bylo možno pova
žovat za relativně bojeschopné.

Nedostatek velitelského personálu všech úrovní měl vyřešit pokus 
o uspořádání velitelských kurzů. Za tímto účelem dorazila v listopa
du 1916 do Rumunska francouzská vojenská mise, složená z 1 232 
důstojníků a poddůstojníků, z nichž byl vytvořen sbor lektorů a in
struktorů. Součástí mise byli i poradní důstojníci, kteří radili vyššímu

24 Ústřední mocnosti (Aliance čtyř) (něm. Mittelmáchte, madí Kózponti hatal- 
mak, tur. íttifak Devletleri, bulh. U,eHTpaaHii ciwí) — vojensko-politický blok 
německé říše, rakousko-uherské říše, osmanské říše a bulharského království 
z dob první světové války (1914-1918), čelící mocnostem Srdečné dohody - Troj- 
dohody. Ústředními mocnostmi se nazývaly proto, že zakládající členové tohoto 
bloku (německá a rakousko-uherská říše) se nacházely ve středu Evropy.
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velení rumunské armády. Role francouzské vojenské mise při řízení 
rumunských ozbrojených sil byla natolik významná, že v rumunském 
generálním štábu podléhala všechna rozhodnutí schválení vedoucím 
mise generálem Henriem Berthelotem.

I přes vše uvedené ofenzíva rakousko-německých sil, zahájená 
25. listopadu 1916, vyústila v úplnou porážku rumunských jednotek: 
ze 120 tisíc Rumunů bylo až 25 tisíc zabito, 65 tisíc bylo zajato a pouze 
30 tisícům (zbytkům 15 divizí) se podařilo ustoupit.

Již 7. prosince 1916 německý velitel August von Mackensen jako 
první, když předběhl vlastní předvoj o 10 kilometrů, vjel na koni v do
provodu pouhých tří důstojníků do rumunského hlavního města Bu- 
kurešti, které stále ještě opouštěly ustupující rumunské jednotky.

Stahování rumunských vojsk do Moldavská bylo tak zoufale zor
ganizováno, že během ústupu armáda přišla o 8 ze zbývajících 22 di
vizí, které jí zbyly po německém úderu. Takže během ústupu přišla 
o mnohem více divizí, než o kolik přišla v průběhu skutečných bojů.

O tom, jak rumunská armáda bojovala a jak profesionální bylo její 
vrchní velení, vypovídá příklad pádu pevnosti Tutrakan (Turtukai).

Bitva o Tutrakan, jak se vznešeně nazývá, proběhla 2. - 6. září 1916. 
Pevnost Tutrakan byla postavena francouzskými vojenskými inžený
ry v roce 1913, kdy se na základě výsledků Druhé balkánské války25 
(29. června 1913 - 10. srpna 1913) stala Jižní Dobrudža součástí Ru
munska. Pevnost byla dokonale vyzbrojena a byla považována za ne
dobytnou.

25 Druhá balkánská válka, mezispojenecká válka (bulh. Me>&4ycbiO3miiiecKa 
Bořina, srb. /Ipyrn ba/LKancKii par, řecký B' BaAKaviKÓg IIóAtpoc;, rum. AI 
doilea rázboi balcanic, tur. Ikinci Balkan Savagi) - rychlá válka (29. června - 
29. července 1913) o rozdělení Makedonie mezi Bulharskem na jedné straně 
a Černou Horou, Srbskem a Řeckem na straně druhé, k nimž se ještě přidaly 
do války proti Bulharům zapletené Osmanská říše a Rumunsko. Válka byla 
vyprovokována rakousko-uherskými a německými diplomaty, kteří usilovali 
o rozložení Balkánského svazu.
Bulharsko, které válku iniciovalo, prohrálo, v důsledku čehož Francie, Ra- 
kousko-Uhersko a Německo posílily svůj vliv na Balkánském poloostrově na 
úkor Ruského impéria. Území, které vybojovalo Bulharsko v první světové 
válce, si rozdělily vítězné státy.
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Právě v předvečer útoku německo-bulharských jednotek na pev
nost pod velením hlavního velitele na Balkáně, polního maršála Mac- 
kensena, uspořádal velitel 3. rumunské armády generál Aslan ban
ket pro spojenecké vojenské agenty, na němž pronesl: Turtukai je náš 
Verdun. Kdo na něj vztáhne ruku, ten se píchne! Jenže už čtvrtý den po 
takovém bojovném prohlášení pevnost padla. Nepřítel kromě spous
ty jiného vojenského a dalšího majetku ukořistil jako trofej 162 děl 
a 40 kulometů. Ztráty rumunských jednotek byly obrovské: z 39tisí- 
cové armády bylo 3 570 mužů zabito nebo zraněno, 28 500 se vzdalo. 
Pouze 7 000 osob se zachránilo překonáním Dunaje v lodích nebo na 
jiných improvizovaných plavidlech. Přitom obléhající armáda nebyla 
o moc větší než armáda obránců pevnosti - celkem asi 55 tisíc osob: 
60 praporů, 24 eskadry, 38 lehkých, 8 houfnicových a 9 těžkých bate
rií (včetně německých - 1 praporu, 3 eskader, 1 houfnice a 2 těžkých 
baterií). Přitom svědectví dokládají, že samotného útoku se zúčastnila 
přibližně polovina tohoto uskupení.

Jak to, že pevnost padla tak rychle? Protože nej vyšší velitelský 
sbor byl naprosto nekompetentní. Schopnost pronášet vychloubač
né, chvástavé přípitky na banketech nenahradí vojenské znalosti ani 
schopnosti je uplatnit. Jakmile rumunské velení vydalo tolik povelů, 
že už samo v dané situaci ničemu nerozumělo a obrana padla, uprch
lo, ponechaje armádu napospas osudu, a ta v rámci svých možnos
tí následovala své velitele. Pokud by ovšem rumunské velení bylo 
kompetentní a v důsledku toho by rumunská armáda podstoupila 
nezbytný výcvik, potom by Turtukai (Tutrakan) měl šanci stát se ru
munským Verdunem. Vždyť dokonce i s tak absolutně nezpůsobilým 
velením a extrémně špatnou přípravou vojsk způsobila rumunská ar
máda obléhatelům citelné ztráty - při útoku na pevnost bylo zabito 
nebo zraněno asi 8 tisíc vojáků německo-bulharského vojska.

Kvůli těmto okolnostem právě před Ruskem vyvstal úkol odrazit 
rakousko-německá vojska. Celkem bylo na rumunskou frontu přesu
nuto 35 pěchotních a 13 jízdních divizí, tedy zhruba čtvrtina všech 
ruských ozbrojených sil v západním sektoru.
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Podle francouzských zdrojů bylo ke konci ledna 1917 proti ruské 
armádě v Rumunsku soustředěno 50 německých a rakousko-uher- 
ských divizí. Současně bylo Německo nuceno stáhnout ze Západní 
fronty a přesunout do Rumunska asi 20 kompletních divizí.

Rumunsko vlastními silami nedokázalo zajistit ani jedinou kom
petenci nezbytnou k zajištění bojeschopnosti vlastní armády. To vše 
muselo Rumunsku poskytnout Rusko. Už v polovině léta 1916 Ru
munsko předložilo Rusku soupis vojensko-technického vybavení, 
bez něhož by rumunská armáda prostě nemohla existovat. K uvedení 
rumunské armády do stavu armády bylo naléhavě zapotřebí několi
ka desítek tisíc pušek, 24 milionů nábojů, 400 kulometů, 1,2 milionu 
granátů a šrapnelů, 624 tun střelného prachu atd. atp. Seznam se ne
omezoval pouze položkami vysoce technologického zboží, zapotřebí 
byly rovněž výrobky lehkého průmyslu - kabáty, krátké kožichy, ko
šile (více než 3 miliony!), a dokonce i kapesníky.

Následně byly zapotřebí dodávky široké škály výrobků a materi
álů: 20 milionů konzervačních plechovek, plechů a válcované oceli, 
kyseliny sírové, chloru, mýdla, a dokonce i cihel.

Na začátku března 1917 byla mezi Ruskem a Rumunskem pode- 
psána dohoda o denních vojensko-technických dodávkách, která 
předpokládala během 6 měsíců do Rumunska odeslat více než 1 mi
lion granátů různých ráží, 400 kulometů Maxim, 18 milionů nábojů, 
3 tuny střelného prachu atd. Veškerou uvedenou výzbroj akutně po
třebovala i ruská armáda a prakticky všechny tyto položky Rusko na
kupovalo v zahraničí26.

26 Podle zpráv nejvyššího velení bylo v lednu 1916 v armádách Západní fronty 268 000 
ze 754 000 vojáků neozbrojených, což je více než třetina. Můžeme reálně počítat, že 
z celkového počtu 1 732 000 vojáků bylo řádně vyzbrojeno 1 200 000...
Zvykem bylo mít 16 kulometů na pluk (k tomu byla zformována doplňková kulomet
ná družstva Colt) oproti 8, s nimiž byla zahájena válka. Jenže... Na konci října ge
nerál Ruzskij reportoval nejvyššímu velení, že 105 pěchotních pluků Severní fronty 
disponuje pouhými 503 kulomety. Pluky ve 3. řadě po svém zformování měly pouze 
4 kulomety anebo je neměly vůbec. Situaci zachraňovaly rakouské Schwarlosy, předě
lané na ruské patrony, a částečně německé Maximy... Celkem ruská armáda ve druhém 
roce války používala 35 různých pušek a karabin. Existovaly pluky, a dokonce i roty, 
vyzbrojené dvěma, třemi a někdy i čtyřmi typy zbraní.
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Přitom podle zprávy ruského Ministerstva financí z počátku roku 
1917 hodnota zbraní předaných a připravených k předání rumunské 
vládě dosahovala 290 milionů rublů!

Kromě toho podle dohody mezi ruským a rumunským vojenským 
velením z 1. - 2. ledna 1917 mělo Rusko reorganizovat rumunskou 
armádu. Za tímto účelem bylo z Rumunska do Ruska do oblastí Odě- 
sy, Kyjeva, Donu a Severního Kavkazu dopraveno 250 až 300 tisíc ru
munských branců a vojáků ke zformování a vyškolení nových rumun
ských divizí. Vše to probíhalo pod velením ruských důstojníků a za 
ruské peníze. Výzbroj a polní výbava pro obnovené rumunské divize 
šly také na bezedné ruské konto.

Současně bylo do nemocnic v jižním Rusku odesláno na léčení 
80 tisíc zraněných rumunských vojáků. I s nemocnicemi to bylo v Rus
ku napjaté. Zranění byli umístěni dokonce i v Zimním paláci, ale v Ru
munsku nebylo raněné ani kde léčit, ani kdo by to dělal. Zdravotního 
personálu byl katastrofální nedostatek, a toho s potřebnou kvalifikací 
tím spíš.

V září bylo zahájeno přezbrojování pěchoty Severní fronty japonskými puškami 
a protáhlo se až do jara 1916 (uvolněné staré pušky se předávaly na Západní fron
tu). Spěšně vydané instrukce pro střelbu obsahovaly hrubé chyby, s jejichž odstra
něním nejvyšší velení nijak nespěchalo. Hledí těchto pušek bylo cejchováno v japon
ských mírách a označeno japonskými číslicemi. Opravy zanedbaných instrukcí byly 
připraveny rychle, ale nejvyšší velení je odložilo k ledu. Celou zimu 1915/16 naše 
Severní fronta střílela do vzduchu nad hlavy nepřátel. - A. A. Kersonovskij Dě
jiny Ruské armády, sv. IV 1915-1917, M. Golos 1994, str. 13-14. Podle státních 
kontraktů Ruského impéria bylo v letech 1914 až 1917 v zahraničí zakoupeno 
2 461 000 pušek, z nichž: v USA - 657 000, v Japonsku - 635 000, ve Francii - 
641 000, v Itálii - 400 000 a v Anglii -128 000. V důsledku toho se ve výzbroji 
ruské armády vyskytovaly pušky různých systémů, z nichž ty základní byly: 
dvě ruské - Mosin a Berdan, šest spojeneckých - Arisaka (japon.), Winchester 
(USA), Vetterli-Vitali (švýc.-ital.), Lebel (franc.), Gras a Gras-Kropatschek 
(franc.), a dvě nepřátelské - australská Mannlicher a německý Mauser.
V letech 1914-1915 bylo v USA objednáno 2 250 milionů nábojů, v Japonsku 
(do japonských pušek) - 74 milionů, ve Francii - 455 milionů, v Itálii (k ital
ským puškám) - 305 milionů. Ale dodávky objednávek šly velice pomalu: 
v roce 1915 přišlo kolem 150 milionů, v 1916 - 833 milionů a v roce 1917 - 
1 430 milionů. Celkem tedy bylo dodáno 2 413 milionů nábojů. - viz L. G. 
Beskrovnyj Armáda a námořnictvo v Rusku na počátku XX. století. Přehled vojen- 
sko-ekonomického potenciálu. - M., Nauka 1986.

53



Zaostalost země a absence kompetencí nezbytných pro fungování 
státu se promítly do počtu válečných obětí z řad rumunského obyva
telstva. Na počátku první světové války populace Rumunska převy
šovala 7 milionů lidí. Přesné údaje o válečných ztrátách nejsou zná
my, ale odhaduje se, že padlo přinejmenším 220 000 vojáků (120 000 
bylo zabito v boji nebo zemřelo na zranění, 30 000 zemřelo na nemoci, 
70 000 zahynulo v zajetí) a 270 000 civilistů (120 000 následkem ne
přátelských akcí, 150 000 hlady a na epidemie). Podle jiných odhadů 
zahynulo přes 300 000 příslušníků armády a více než 400 000 civilistů, 
tedy každý desátý Rumun.

Účast Rumunska v první světové válce svědčí o tom, že nejde pou
ze o projekčně-konstruovaný stát. Prakticky naprostá absence kompe
tencí nezbytných k zajištění životně důležitých funkcí státu dokládá, 
že všechny tyto pravomoci Rumunsku poskytuje subjekt, který tento 
stát vytvořil a který nemá žádný zájem na tom, aby si Rumunsko za
jišťovalo alespoň některé státní kompetence silami vlastního obyvatel
stva. Tento závěr potvrzuje i socialistické období rozvoje Rumunska, 
během něhož rumunské vedení v osobě Nicolae Ceausesca27 učinilo 
pod ochranou SSSR řadu kroků k získání alespoň některých kompe
tencí souvisejících s prakticky všemi šesti prioritami zobecněných pro
středků řízení (ZPR), nezbytných k zajištění fungování státu. Všech
ny úspěchy Rumunska na tomto poli byly rázem anulovány státním 
převratem a vraždou Nicolae Ceausesca, zorganizovanou 25. prosin
ce 1989 tajnými službami západních zemí. Ani současné Rumunsko

27 Nicolae Ceausescu (26. ledna 1918, Skornicheshti - 25. prosince 1989, Targo- 
viste) - rumunský státník a politik, generální tajemník Ústředního výboru 
Rumunské komunistické strany (RCP) od roku 1965. Předseda Státní rady 
Rumunské socialistické republiky (RSR) v letech 1967 až 1974 (formálně až 
1989), prezident RSR v letech 1974 až 1989. 25. prosince 1989 proběhl tribunál 
spěšně organizovaný spiklenci, na němž byli Nicolae Ceausescu a jeho man
želka Elena Ceausescu odsouzeni k smrti. Nicolae a Elena Ceausescovi byli 
zastřeleni ihned po procesu. Jejich veškerý majetek byl zabaven. Státní převrat 
v Rumunsku a poprava manželů Ceausescových zahájily sérii státních převra
tů - barevných revolucí - ve východní Evropě i po celém světě.
Krátce po zastřelení Ceausesca, 1. března 1990, generálmajor vojenské justice 
Georgitsa Popa, bývalý předseda tribunálu, který odsoudil manžele Ceau- 
sescovy k smrti, podle oficiální verze spáchal sebevraždu. Mnozí z okolí 
Georgitsy Popy tehdy tvrdili, že se jedná o vraždu maskovanou sebevraždou. 
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v žádném ohledu nedisponuje kompetencemi spadajícími do třech 
vyšších priorit ZPŘ, a proto je stejně jako předtím pouhým nástrojem 
realizace nadnárodní/globální politiky nadnárodního/globálního 
subjektu. Proto si perspektivy založení jednotného moldavského stá
tu zachovala jenom republika Moldávie, která si ještě ze setrvačnosti 
udržuje kompetence ze tří vyšších priorit ZPŘ, které nabyla v období 
příslušnosti k SSSR/Rusku.

•k ~k ★

Zářným příkladem států s omezeným souborem kompetencí, které 
si dokáží zajistit vlastními silami, jsou takzvané trpasličí státy, země, 
které jsou obvykle na mapách označeny čísly. Ale zatímco území ta
kových států, jako je Lucembursko, Monako nebo Švýcarsko, jsou ne
srovnatelně menší než území Indonésie či Nigérie, úroveň a kvalita 
života obyvatel trpasličích států je mnohonásobně vyšší než obyvatel 
bývalých kolonií. Důvodem je skutečnost, že trpasličí státy si vlastní
mi silami zajišťují soubor kompetencí souvisejících s nejvyššími pri
oritami zobecněných prostředků řízení, za vědomé a téměř naprosté 
ignorace zabezpečování souboru kompetencí náležících do tří nejniž- 
ších priorit prostředků řízení.

K této ignoraci vlastní vojenské a ekonomické bezpečnosti ze strany 
trpasličích států dochází proto, že v průběhu globálního historické
ho procesu (globalizace) v rámci formování velkých státních subjektů 
konkurující si státy periodicky pociťovaly trvalou potřebu vlastního 
nárazníkového pásma - státního útvaru, jehož prostřednictvím lze 
realizovat politické a ekonomické procesy s jinými státy, které se mezi
státní konfrontace přímo neúčastní nebo jsou i spojenci protivníka, ane
bo dokonce udržovat nepřímé kontakty se soupeřícím státem. Za exis
tenci takových trpasličích států a jejich bezpečnost tedy ručí větší státy. 
Zásadní rozdíl v původu trpasličích států a států projekčně-konstruova- 
ných spočívá v tom, že tyto trpasličí státy nebyly vytvořeny z vůle kte
réhokoliv státu či koalice států v zájmu řešení konkrétních úkolů řízení. 
Dříve zformovaný státní útvar zůstával zachováván větším sousedním 
státem nebo koalicí států výhradně v zájmu zachování možnosti řešení 
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konfliktních vztahů s jinými státy v případě, že by se tyto konfliktní 
vztahy nevyvíjely v zájmu státu-iniciátora konfliktních vztahů, nebo 
pokud stát, který se v současné době chce vyhnout konfliktu, ale stá
vající nastavení mezistátních vztahů a diplomatická etika neumožňují 
řešení konfliktu otevřeně přímým diplomatickým kontaktem.

Neměli bychom si myslet, že malé státy se objevily samy od sebe, 
nějakou dohodou panovníků velkých států. Vznik trpasličích států 
byl podmíněn obrovským úsilím jejich monarchů, malých rybek, které 
se snažily přežít zápas velkých ryb. Monarcha malého státu usiloval 
manévrováním mezi velkými státy o zachování svého státu, o vyhnutí 
se vojenské okupaci nebo jiné formě ztráty státnosti své země a začle
nění území svého bývalého státu do státu jiného. Nicméně jakmile se 
mu podařilo zajistit status offshore státu, nestačilo jednoduše usnout 
na vavřínech, ale bylo nutné dál nepřetržitě pracovat na zachování 
svého statusu. Teprve ve druhé polovině XX. století, kdy už byla glo
balizace v podstatě dokončena a role i místa všech historicky vznik
lých států byly definovány v globálním systému dělení práce, dosáhly 
trpasličí státy svého státu quo. Nedosáhly ho ovšem jednou provždy, 
ale pouze do té doby, než přijde další fáze rekonstrukce světa.

Dosažený status quo historicky vzniklých trpasličích států není za
ložen na udržování mocnými státy. Mocní prostě potřebovali nárazní
kové státy, které by nemuseli vydržovat, raději jim jednoduše zabez
pečovali sféry činnosti, z nichž se trpasličí státy uživily samy. Proto 
aktivitami, na kterých má zájem elita kterékoliv země, jsou
• možnost generovat ze své činnosti větší zisk, než mohou podle 

platných zákonů všichni ostatní občané státu, a
• možnost uchovat si svůj majetek v případě, že vlastní stát utrpí 

ztráty nebo bude nadobro zničen v konfliktu s jinými státy.

Ve sbírce zákonů všech zemí světa je přítomna právní norma, pod
le níž je činnost společností registrovaných v zahraničí daněna mini
mální sazbou. Dělá se to v zájmu zvýšení stability, státu to usnadňuje 
zahraničněpolitickou a zahraničně-ekonomickou činnost. Tento při
rozený státní zájem posloužil jako impuls ke vzniku offshore států, 
v nichž je společnost registrována, byť podniká v jiné zemi. Za re
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gistraci (umístění sídla) vybírá offshorový stát malý fixní poplatek, 
a v zemi, v níž společnost reálně působí, se platí minimální daně. Tak
to elita, která vlastní místní společnost registrovanou v offshore státu, 
dosahuje dvojího finančního zisku. A pokud se elita ve své zemi dosta
ne do nějakých problémů, zemi opouští a svůj kapitál ležící v bankách 
offshorových zemí si zachovává.

Proto obyvatelé Monaka, aby se zaopatřili, nemusí pracovat v potu 
tváře jako například Nigerijci. Společnosti podnikající v jiných zemích 
se v Monaku banálně zaregistrují a pak už je životním zájmem elit 
jiných zemí, aby bezpečnost Monaka nic neohrožovalo.

V případě Švýcarska, které je v současné době světovým finančním 
centrem, vše probíhalo trochu jinak.

V 15. století bylo ovládnutí středomořského regionu prakticky 
dokončeno. Za účelem kontroly tohoto regionu GP vytvořil Osman- 
skou říši (nejedná se o projekčně-konstruovaný státní novotvar, nýbrž 
účelovou samosprávu objektivních integračních procesů v tomto re
gionu). Provoz dvou center řízení GP pro oblast Středozemí (Janova 
a Benátek) už nebylo smysluplné. GP bylo zřejmé, že se blíží epocha 
velkých geografických objevů, což znamená, že všechny globalizační pro
cesy v Evropě musí být kontrolovány a řízeny, aby tyto velké geografic
ké objevy nepoškodily samotného GP.

K tomu bylo nutné převzít kontrolu nad stavbou lodí a procesem 
ovládnutí světových oceánů. Volba takového kontrolního místa nej
dříve padla na Holandsko, které mělo přístup ke světovému oceánu 
a s Evropou bylo spojeno velkokapacitními dopravními tepnami — 
řekami. Jenže právě tato okolnost byla současně zranitelným místem 
tohoto centra koncentrace řízení, proto GP v XVII. století přesunul 
hlavní štáb centra koncentrace řízení na ostrov Velká Británie, který 
bylo možné účinně bránit před vnějšími hrozbami, a v Nizozemsku 
byl ponechán pomocný štáb.

Ale celý politický a ekonomický život musí být finančně zabezpe
čen. Bez financí nelze stavět lodě ani dobývat světový oceán. Proto 
bylo za sídlo finančního centra vybráno Švýcarsko, které se nachází 
uprostřed evropského kontinentu a může stejně rychle a efektivně 
komunikovat jak se středomořským regionem, tak s atlantickým po- 
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březím. Navíc to bylo to nejbezpečnější místo, jelikož Švýcarsko se 
nachází v horách, takže pro ochranu státu není zapotřebí zvláštního 
úsilí. K zabránění invaze do země stačí zablokovat úzké soutěsky.

Ale nedobytnost Švýcarska nezabránila tomu, aby bylo roku 1798 
Švýcarsko okupováno Francií a přijalo ústavu podle francouzského 
vzoru. Nicméně již roku 1803 Napoleon vrátil Švýcarsku nezávislost 
v rámci Mediačního aktu. Tyto krátkodobé invaze a okupace Švýcarska 
byly vyvolány potřebou následné vnitrostátní rekonstrukce Švýcar
ské konfederace a přeformátování/prohloubení vztahů se zeměmi 
zapojenými do protinapoleonské koalice.

Tedy navzdory skutečnosti, že si historicky vzniklé trpasličí státy 
samy zajišťují kompetence na vyšších prioritách řízení, vlastní státní 
suverenitou nedisponují.

Politika a suverenita

Svrchovanost je schopnost státu řídit sám sebe podle úplné funkce. 
Pro plnohodnotné řízení však musí být stát zdrojově stabilní, aby 
vlastními silami zajistil úplný soubor kompetencí nezbytných pro sys
tém řízení, aby vydržel tlak prostředí a zajistil rozvoj systému.

Svrchovanost státu v současném světě je dána možností řídit se 
národními zájmy při provádění své domácí, zahraniční i globální po
litiky.
• Domácí politika je činnost k dosažení cílů vládnoucí třídy státu 

(v širším smyslu politicky aktivní části společnosti) na svém území 
v rámci své jurisdikce.

• Zahraniční politika je činnost k dosažení cílů vládnoucí třídy státu 
(v širším smyslu politicky aktivní části společnosti) mimo své úze
mí a jurisdikci.

• Globální politika je činnost k dosažení cílů ve vztahu k celému 
lidstvu a k planetě Zemi.

V technologickém prostředí před začátkem XX. století si každý stát 
musel zajistit takovou stabilitu, aby odolal vojensko-ekonomickým 
intervencím sousedních států a jejich spojenců, které měly tím menší
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UPLNA FUNKCE ŘÍZENI (UFR)
ÚFŘ popisuje oběh informací v procesu řízení 

od okamžiku formování vektoru cílů řízení subjektem
do dokončení procesu řízení.

ÚFŘ je posloupnost těchto činností:

DRUHY MOCI
ÚFŘ se skládá z 5 druhů moci 

Koncoptuálnímoc
JE ZE SVÉ PODSTATY 
AUTOKRATICKÁ 
a ignoruje “demokratické 
procedury“ společnosti, 
která nevnímá a nechce uznat 
její autokratičnost

- rozpoznává faktory 
působící na společnost

- formuje vektory cílů ve vztahu 
ke každému činiteli

- vytváří koncepce řízeni procesu 
dosaženi rozvojových cílů

MOC je 
SCHOPNOST 

ŘÍZENÍ 
UPLATNĚNÁ 

v praxi
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možnost pomoci svému spojenci, čím dále se od místa konfliktu na
lézaly. Přitom technologie zbraní byly jednoduché a stát měl všechny 
prostředky k zajištění zdrojů pro armádu a pro lidi.

Ve druhé polovině XIX. století se situace začala rychle měnit: Zbra
ně se staly dalekonosnějšími, ničivějšími, a především více technolo
gickými, což státy rozdělilo na ty, které dokáží vyrábět zbraně, a ty, 
které to nedokáží. Kromě toho se objevily železnice a parní lodě (a na 
začátku XX. století také letectvo), které umožnily rychlý a souběžný 
pohyb ozbrojených sil v prostoru, což umožnilo do té doby vzdále
ným státům poskytovat rychlou a účinnou vojensko-ekonomickou 
pomoc svým spojencům.

Tyto okolnosti zásadně změnily kritéria, podle kterých si státy vy
bírají své spojence. Výchozím kritériem malých států pro výběr svých 
spojenců už nebyla územní blízkost, ale možnost získat politickou, 
ekonomickou a vojenskou ochranu před nátlakem jiných států a vo
jenských, ekonomických a politických svazů.

Je to o to důležitější, že v moderním davově-elitářském světě zůstá
vá prioritním způsobem získávání zdrojů nezbytných pro život, stejně 
jako před mnoha staletími, okrádání těch, kdo tyto zdroje mají, ale 
chybí jim síly k sebeobraně. V davově-elitářské společnosti je tedy zá
kladem obchodu nemožnost pořizovat zdroje jiným způsobem.

K vlastní ochraně před loupežemi ze strany svých sousedů každý 
stát potřebuje:
• ozbrojené síly na obranu svého území,
• pohraniční vojska k ochraně svých hranic a zajištění fungování me

zistátní výměny zboží, a
• policii / milici k zajištění vnitřního pořádku v zemi včetně prevence 

agrese vůči státu metodami kulturní spolupráce (včetně zamezení 
mezinárodnímu organizovanému zločinu).

Dříve k zajištění těchto úkolů stačil omezený kontingent ozbroje
ných sil rozmístěných ve strategických bodech země (pevnostech), ale 
protože se zvýšila mobilita obyvatel a tím spíš ozbrojených formací, 
objevily se nejen nové druhy dopravy (letectví) a nové vojenské od
bornosti, ale změnily se strategie i taktika vedení války. Nyní nestačí, 
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aby armáda seděla v pevnostech na strategicky důležitých místech 
území státu, ale je třeba vyřešit naléhavou potřebu zajištění mobility 
vojáků pro co nejrychlejší přesun do míst, kde je vzhledem ke změ
něným okolnostem (vznik nových hrozeb) nutné zvýšit vojenskou 
přítomnost. Nejdůležitější je však to, že s příchodem letectví, které je 
schopno přesouvat velké kontingenty vojsk, začala hrozba vojenské 
invaze přicházet nejen od sousedů, ale také ze států, jež by mohly pro
vést tak rozsáhlý zásah přes vzdušný prostor sousedních zemí. A to 
dále rozšiřuje soubor kompetencí, které by stát měl poskytovat nejen 
v samotné vojenské sféře, ale také v civilním sektoru ekonomiky.

Je objektivním faktem, že všechny státy světa mají různé možnosti 
pro udržování svých ozbrojených sil. USA s 330 miliony obyvatel tak 
díky své vojenské přítomnosti ve světě v podobě asi 800 vojenských 
základen a 23 letadlových úderných flotil (11 letadlových lodí a 12 le
tadlových křižníků) zajišťují své státní zájmy téměř po celém světě. Zá
roveň vojensko-politický blok NATO slouží výhradně zájmům USA, 
které využívají jeho potenciál tam, kde chtějí ušetřit své vlastní zdroje 
a kde je třeba intervenci povýšit na mezinárodní záležitost. Brutální 
vojenskou silou nebo její hrozbou si vynucují oběh amerického dolaru 
v hospodářství země, čímž získávají skutečné zdroje bez vstupu do 
obchodní sféry.

Rozdíl ve vojenských potenciálech Spojených států s 327 miliony oby
vatel a ekonomicky nejbohatšího státu světa roku 2011 - Libyí s 6,3 mi
liony obyvatel (z nichž 1,7 milionu žilo v hlavním městě Tripolisu) byl 
důvodem bleskové vojenské porážky Libye, zničení státu a přivedení 
země do sféry obchodní výměny založené na americkém dolaru.

Je třeba poznamenat, že relativní vleklost vlastní vojenské operace 
proti Libyi byla motivována politickými cíli vůči všem ostatním ze
mím světa:
• státům, potenciálním protivníkům USA, demonstrovat vojenské 

schopnosti USA a NATO (v kombinaci i samostatně);
• státům, u nichž nelze předpokládat vojenské schopnosti srovnatel

né s USA a NATO (v kombinaci i samostatně), na příkladu ukázat, 
co se s nimi stane, pokud si budou budovat vlastní hospodářskou 
a politickou linii v rozporu se zájmy USA;
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• vytvořit spojencům USA (zemím NATO) další zdroje napětí ve svě
tě, které tito spojenci nebudou sto ustát bez spojeneckých vztahů 
s USA, takže budou nuceni restrukturalizovat hospodářskou a po
litickou linii vnitřního řízení svých států v plném souladu s tako
vým řízením, které USA uplatňují ve vztahu k těmto státům na 
nadnárodní úrovni.

Realizace vnitropolitických a zahraničně-ekonomických změn v kaž
dém státě si žádá čas a nezbytné podmínky, aby bylo možné pochopit 
nevyhnutelnost těchto změn. Takovou podmínkou v tomto případě po
sloužila vojenská intervence západní koalice vedená USA proti Libyi. 
USA tuto operaci časově prodlužovaly až do dokončení politických 
a ekonomických transformací v zemích, na které takto nepřímo působi
ly. Proto tedy boje trvaly od 19. března do 22. října 2011. Abyťv Libyi již 
nezbyly vůbec žádné cíle k napadení raketovými a bombovými údery 
a téměř všechny pozemní operace již vedly k požadovanému výsledku, 
vzhledem k tomu, že ještě nebyly dokončeny politické a hospodářské 
transformace ve třetích zemích, rozhodly se USA vojenskou operaci 
v Libyi prodloužit. A tisková agentura Associated Press (AP) oznámila, 
že generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen uvedl, že vojen
ská operace NATO v Libyi bude ukončena 31. října.

Vojenský a ekonomický potenciál USA, a to i bez ohledu na síly 
NATO, překračoval ve všech ohledech vojenský a ekonomický poten
ciál Libye.28

USA bojovaly za použití vlastních zbraní, zatímco Libye zbraněmi 
zakoupenými u cizích mocností, což Libyi činilo závislou na dodáv
kách dílů a střeliva k pořízené výzbroji.

USA a blok NATO byly ve všech aspektech synchronizovány, a to 
jak v oblasti unifikace zbraní, tak i v oblasti koordinace skutečných vo
jenských operací. Libye naproti tomu nebyla schopna úspěšně nasadit 
bojovou techniku zakoupenou v různých zemích jako celek, protože

28 Ozbrojené síly Libye - http: / / www.200stran.ru / war_countryll6.html;
http: / / www.chekist.ru / article / 459
O nízké bojové připravenosti libyjské armády v době Kaddáfího - 
https:/ / mendkovich.livejournal.com/ 607504.html;
https:/ / www.liveinternet.ru/users/algor42/postl83219414 
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například sovětské systémy protivzdušné obrany, jimiž byla Libye vy
zbrojena, považovaly za nepřátelská letadla Mirage francouzské výro
by z vlastní výzbroje.

To byl ten důvod, proč byla válka USA proti Libyi soustředěna na 
dálkové raketové údery a bombardování (z bezpečné vzdálenosti pro 
nosiče). Libyjské námořnictvo bylo vůči tomu koaličnímu vyloženě 
slabší a neakceschopné. Libyjské lodě nemohly kvůli svým technicko- 
-taktickým parametrům způsobit koaliční flotile žádné citelné škody, 
natož odrazit její úder, pokud by byl takový úder proti libyjskému 
lodstvu veden. Pozemní systémy protivzdušné obrany a letectvo ne
mohly čelit akcím koaličních leteckých sil ani teoreticky. A o raketo
vém úderu proti koaliční flotile nemohlo být ani řeči, protože Libye 
zkrátka nedisponovala raketami, kterými by takový útok mohl být 
veden.

Na zemi byly úspěchy bombardování jištěny diverzními a výzvěd
nými skupinami jednotek speciálních sil USA a NATO, které se staly 
velitelským sborem gangů, zformovaných z různých odpůrců libyj

Počty a výzbroj libyjské armády*
Libye zaujímá třetí místo v objemu vojenských výdajů v regionu severní a severovýchodní Afriky.

Stteff

Tripoiis

Ozbrojené 
síly Libye 
čítají 76 000 vojáků 
z nichž jsou:

“ Libye
I j Mobilizačni zálohy
K ' y obyvatelstva 

• 1 775 078 mužů
” z nich způsobilých
L k vojenské službě

1 511 144 mužů

Výdaje na zbrojení
(mil. USD) • %HDP

50 000 - v aktivních pozemních vojskách
18 000 - u letectva a protivzdušné obrany

8 000 - v řadách námořnictva vč. pobřežní stráže

Protivzdušné obrana Vojenské námořnictvo

VáMBfe. 250 cvičných letadelbrigády S200

Lybijská výzbroj zničena nebo poškozená v průběhu operace

RIANOVOSTI © 2011 z vafejné dostupných zdrojů' www rian ru
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ského vůdce Kaddáfího, i všelijakých cizinců, odhodlaných přiživit se 
lovem v kalných vodách libyjské války.

Je tedy zcela pochopitelné, že ani ozbrojené síly, ani pohraniční jed
notky, ani policie / milice nebyly pod evidentně nadměrným tlakem 
zvenčí schopny plnit své funkční úkoly ochrany státu. A to se stalo 
v Libyi, jejíž vůdce plukovník Muammar Kaddáfí neželel peněz na 
zajištění jak své vlastní, tak i státní bezpečnosti. Samotný nedostatek 
obyvatelstva znemožnil zajištění nezbytné kvantitativní a kvalitativní 
úrovně ekonomických a politických kompetencí státu, předurčených 
k zajištění přežití státu v konfliktu se státy, jimž početnost jejich popu
lace všechny tyto kompetence zajišťuje.

Svrchovanost a počet obyvatel

Jedna strana problému

Analýza aktivit domácí a zahraničněpolitické činnosti moderních 
států světa ukazuje, že obecně stát může, až na některé výjimky, pro
vádět více či méně nezávislou politiku, pokud jeho populace čítá nej
méně 10 milionů lidí.

* * *

Kuba
Kubě s populací 11 239 004 lidí (v roce 2015) se po rozpadu SSSR 

v roce 1991 a ukončení vzájemně prospěšných ekonomických vazeb 
podařilo přežít v podmínkách téměř úplné ekonomické blokády vel
kými státy světa. Tak například, Kuba a vůdce Západního světa (a od 
roku 1991 světový hegemon) USA setrvávají v ostré konfrontaci od 
roku 1961, kdy USA uvalily na Kubu embargo a jakékoliv vztahy 
s Kubou byly zakázány. Americké sankce vůči Kubě nadále platí, jak
koliv tuto blokádu pravidelně odsuzuje Valné shromáždění OSN.

Nicméně USA nakonec oficiálně uznaly kolaps veškerého úsilí 
o blokování Kuby a americký prezident Barack Obama uskutečnil ofi
ciální třídenní návštěvu Kuby ve dnech 20. až 22. března 2016.
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Tato návštěva stvrdila to, co se dříve zdálo nemožné: Vůdce zá
padního světa a od roku 1991 světový hegemon, USA, učinil veřejné 
přiznání, že ani za pomoci úhrnných zdrojů podřízených USA nedo
kázal rozdrtit stát, který nelze co do jeho zdrojového potenciálu srov
návat nejen s potenciálem zdrojů Západního světa, ale dokonce ani se 
samotnými USA.

Kuba svou prakticky výhradní spoluprací s latinskoamerickými ze
měmi dokázala jako národní stát29 nejen přežít, ale podařilo se jí přede
vším své kompetence nezbytné k zajištění vlastní existence jako suve
rénního státu neztratit, a co víc, rozvíjela některé kompetence v rozsahu 
evidentně nadbytečném k uspokojování potřeb vlastního státu, aby tyto 
kompetence poskytla jako exportní potenciál. Tak si dokázala zajistit 
dovoz zdrojů pro zajištění kompetencí nezbytných pro existenci státu.

Například v rámci rozvoje své medicíny Kuba školí záměrně více 
zdravotnických odborníků a mediků, než kolik jich sama potřebuje, 
a posílá své lékaře do zemí, jejichž vzdělávací systém nebyl schopen 
zajistit vlastní zdravotnický personál, což jsou všechny země Latinské 
Ameriky, Afriky, i další země třetího světa. Státy dovážející kubán
ské mediky udržovaly za přijatou lékařskou pomoc nejen vzájemně 
prospěšné hospodářské vztahy s Kubou, ale také Kubu podporovaly 
na mezinárodní politické scéně. Tyto země cestou hájení vlastních ná
rodních a státních zájmů zachovávaly Kubě politické a ekonomické 
příležitosti pro poskytování lékařských služeb třetím zemím, tj. sobě, 
které tak zoufale potřebovaly.

29 Americká vojenská základna na Kubě v zálivu Guantánamo (angl. Guantana- 
mo Bay Naval Base) se sice nalézá na kubánském území a představuje vojen
skou hrozbu pro bezpečnost Kuby jako funkční opevněné nástupiště pro in
vazi. Nemá nicméně žádný vliv na zajišťování vlastního souboru kompetencí 
náležících do vyšších priorit ZPŘ kubánským státem. Základna Guantánamo 
má historický původ, proto je její likvidace spojena s mnohými mezinárod
ními procesy a jako taková není v silách samotného kubánského státu. SSSR 
tomu mohl svého času napomoci, ale nic pro to neudělal.
Základnu v zálivu Guantánamo, která se nachází 30 kilometrů od stejno
jmenného města, si USA pronajaly v roce 1903 po španělsko-americké válce. 
Součástí základny je, mimo jiné, i stejně pojmenované vězení, ve kterém jsou 
drženi vězni z pochybných důvodů. 21. ledna 2009, druhý den v úřadu, pre
zident USA Barack Obama podepsal výnos o zrušení vězení. Nicméně vězení 
dodnes zavřeno nebylo.
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V roce 2018 kubánští lékaři sloužili a pomáhali v 67 zemích světa, 
zejména v Latinské Americe a Africe. Celkový počet kubánských lé
kařů pracujících v zahraničí činil v roce 2013 asi 40 tisíc, což znamená, 
že v zahraničí již pracovalo více kubánských lékařů než na Kubě sa
motné. A celkem na Kubě pracuje 350 tisíc lidí v bílých pláštích - a to na 
llmilionovou populaci!

V roce 2013 zahájila brazilská prezidentka Dilma Roussef s pomocí 
Panamerické zdravotnické organizace program Mais Médicos (Více lé
kařů). Cílem programu je pokrýt zahraničními lékaři a zdravotnickým 
personálem ty oblasti Brazílie, kde je nedostatek místních specialistů.

Podíl kubánských lékařů na celkovém počtu pracujících v rámci to
hoto programu, poskytujícího zdravotní péči obyvatelům nejchudších 
oblastí Brazílie, dosáhl v některých případech až 80 %. Slouží mimo 
jiné ve favelách Rio de Janeira, Sáo Paula, Salvadoru, a také v od
lehlých oblastech Amazonie obydlených domorodou populací.

Celkové počty kubánského zdravotnického personálu v Brazílii 
dosáhly v roce 2018 řádu 20 tisíc lidí, z toho 8 300 lékařů. Avšak vítěz 
brazilských prezidentských voleb z 28. října 2018, pravicový kandidát 
Jair Bolsonaru, už 14. listopadu 2018 oznámil ukončení programu Více 
lékařů, a to i přesto, že podle průzkumu veřejného mínění, zadaného 
brazilským Ministerstvem zdravotnictví, tento program podpořilo 
95 % brazilského obyvatelstva.

Kubánské Ministerstvo zdravotnictví v komentáři k rozhodnutí 
brazilského prezidenta ukončit program vydalo komuniké, že vyhoš
těním kubánských lékařů Brazílie mnoho ztrácí, ale kubánští lékaři 
najdou práci všude. Komuniké zdůrazňuje, že nyní pracují v 67 stá
tech světa a za 55 let bylo uspořádáno na 600 tisíc internacionalistických 
misí ve 164 zemích za účasti 400 tisíc kubánských zdravotníků, včetně boje 
proti viru Ebola v Africe, řešení častých oslepnutí v latinské Americe a Kari- 
biku, cholery na Haiti atp.

V roce 2018 se počet kubánských lékařů pracujících v zahraničí vy
šplhal na 60 tisíc, z toho jen ve Venezuele pracuje 21 700 kubánských 
mediků-specialistů.

Kuba praktikuje i další formy mezistátní spolupráce v oblasti me
dicíny. Na Kubě v současné době studuje zdarma asi 17 tisíc zahranič- 
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nich studentů-mediků a 38 tisíc zahraničních studentů jiných oborů. 
Dalším odvětvím zdravotnického exportu jsou montáže a dodávky 
zařízení pro nemocnice, polikliniky a mobilní nemocnice. Kubánci 
vybudovali desítky klinik v zemích Latinské Ameriky - v Nikaragui, 
v Ekvádoru, v Paraguayi a některých afrických státech. Stojí za zmín
ku, že tyto kliniky byly postaveny a vybaveny nejmodernějším zaříze
ním za kubánské prostředky. Kromě toho má Kuba v mnoha zemích 
společné podniky na výrobu léčiv, ústavy a kliniky, z nichž největší 
jsou v Číně, Alžírsku, Íránu a v zemích Latinské Ameriky.

Kuba ovšem vedle přípravy lékařských specialistů pro práci mimo 
území státu pracovala také na tvorbě gigantického domácího zdravot
nického klastru, schopného zajistit obyvatelstvu lékařskou pomoc na 
takové úrovni, jaká není dostupná nejen v Latinské Americe, ale ani 
v mnoha jiných zemích světa. V roce 2016 připadalo na Kubě 721 lé
kařů na 100 000 obyvatel, zatímco stejný ukazatel pro USA je 279 lé
kařů - tj. 2,5krát méně. Výsledkem je, že na Kubě, která je pod tlakem 
sankcí a doslova v celé nomenklatuře trpí nedostatkem zdrojů, do
sáhla průměrná délka života 79 let oproti 78 letům ve Spojených stá
tech, které odčerpávají zdroje z celého světa. Index dětské úmrtnosti 
na Kubě každým rokem klesá a v současné době je Kuba podle tohoto 
ukazatele (4,5 na 1 000 novorozenců) první v Americe, před Kanadou 
(4,9) a Spojenými státy (6,4).

Na Kubě jsou všechny nemocnice, zejména dětské, vybaveny nej
modernější technikou. Práce s pacienty je zorganizována natolik efek
tivně, že i složité operace se provádějí okamžitě. Nikdo nečeká měsíce, 
než na něho přijde řada. Lékařské vybavení Kuba musí dovážet, ale 
léky vyrábí téměř všechny sama. Když v roce 1960 Spojené státy vy
hlásily sankce proti republice (zakázaly tam prodej léků), Kuba zaháji
la vývoj vlastních vakcín. V současné době je Kuba jedním z předních 
světových výrobců očkovacích látek proti mnoha nebezpečným infek
cím a očkování kubánské populace je ze zákona povinné.

Zdravotnický klastr na Kubě v současné době státu přináší čistý 
zisk a prospěch, protože je provozován díky mezinárodní léčebné tu
ristice, kdy na Kubu kvůli léčbě svých nemocí přicházejí lidé ze zemí, 
ve kterých bud' kvůli nedostatečnému rozvoji státního zdravotnictví 
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vůbec nemohou získat takovou úroveň lékařské péče, nebo jsou lé
kařské služby na takové úrovni natolik drahé, že jsou vnímány jako 
exkluzivní nabídka, nedostupná pro tzv. střední třídu.

Kubánské náklady na zdravotní péči představují asi 10,5 % roční
ho rozpočtu země - jsou téměř dvakrát vyšší než v Rusku. Přitom na 
zdravotní péči jde polovina z celkových devizových příjmů Kuby.

Na léčení rok co rok přijíždí přibližně 20 000 lidí z USA, Evropy 
a Latinské Ameriky. A zdravotní turistika přispívá rovněž k rozvoji 
běžného mezinárodního cestovního ruchu. Tak v roce 2000 navštívi
lo Kubu 1 773 986 cizích občanů, výnosy z cestovního ruchu činily 
1,7 miliardy dolarů. K tomu vývoz kubánského zboží do zahraničí při
nesl státu dalších 3,68 miliardy dolarů. Ale běžný cestovní ruch za re
kreací a léčbou na Kubě trvale roste, takže například v roce 2012 Kubu 
navštívilo 2,7 milionu a v roce 2015 3,5 milionu zahraničních turistů.

To vše přináší nejen zisk do státní pokladny, ale také formu lidové 
diplomacie, která podporuje efektivitu oficiální kubánské diplomacie 
při ochraně jak politických, tak ekonomických zájmů země.

Kromě placených lékařských služeb Kuba poskytuje zdravotnictví 
také zdarma, a to masově. Za 22 let na náklady Kubánské republiky 
v jejích zdravotnických a ozdravných zařízeních čerpalo kvalifikova
nou a účinnou lékařskou péči a absolvovalo rehabilitační turnus více 
než 24 tisíc dětí postižených černobylskou katastrofou.

V rámci samotného projektu Misión Milagro (operace Zázrak), který 
byl zahájen v roce 2004, provedli kubánští lékaři asi 3 miliony bezplat
ných očních operací dětem z celého světa, zejména z Latinské Ameriky, 
Asie a Afriky. Kromě toho byla významná část operací provedena na 
kubánských klinikách postavených v domovinách těchto pacientů.

Kuba díky existenci tak silného zdravotnického klastru, oriento
vaného na export, získala možnost poskytnout svému obyvatelstvu 
takovou úroveň zdravotnických služeb, jaká zůstává běžné populaci 
všech ostatních zemí světa nedostupná.

Maďarsko
Dalším příkladem zachování si vlastního státu v podmínkách vněj

šího tlaku je Maďarsko (9 937 628 obyvatel - sčítání lidu v roce 2011).

68



Po pádu socialistického systému států a ukončení mezivládní hospo
dářské organizace - Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a vojen
ské unie evropských socialistických států - Varšavské smlouvy v roce 
1991 Maďarsko vykročilo směrem ke vstupu do Evropské unie (EU) 
(vstoupilo v roce 2004) a NATO (vstoupilo v roce 1999).

Jedním z nejvýznamnějších madarských politiků, kteří pracova
li na změně zahraničněpolitické a zahraničně-ekonomické orientace 
Madarska, byl Viktor Orbán, který byl předsedou vlády Maďarské re
publiky v letech 1998 až 2002.

Právě za jeho předsedání vládě byly Maďarsko spolu s Polskem 
a Českou republikou oficiálně přijaty do NATO.

V té samé době za jeho premiérování byly ničeny památníky ko
munistických vůdců a na jejich místech byly instalovány pomníky 
admirála Horthyho, vůdce země v období let 1920-1944, který byl 
spojencem Hitlera a vyslal maďarská vojska na pomoc Wehrmachtu 
a jednotkám SS v boji proti SSSR. Tam se Maďaři nevyznamenali jen 
na bojištích proti Rudé armádě, ale v daleko větší míře svou krutostí 
vůči mírumilovnému ruskému obyvatelstvu.

Tyto Orbánovy činy, stejně jako jeho politika, vypovídají nejen 
o jeho prozápadní orientaci, ale také o jasně vyjádřené nejen protiso- 
větské, ale zejména protiruské pozici.

Jenže když se 29. května 2010 nově jmenovaný předseda vlády 
Viktor Orbán oficiálně ujal úřadu, jeho rozhodování při řízení země 
nabývá zcela jiný charakter - začíná odstavovat Maďarsko od Západu 
a budovat vztahy s Ruskem30.

30 Viz analytická poznámka „Zákon o Centrální bance Ruské federace a suvere
nita Ruska".
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Toto není zmítání se politika v honbě za příležitostí. Orbán svou 
konfrontací se Západem, který ho začal obviňovat z jeho proruské, 
proputinovské orientace, nic kromě problémů nezískal.

Jde ale o to, že Viktor Orbán není ani prozápadní, ani proruský 
politik. Viktor Orbán je Madar a jako Maďar je vlastenec své země 
a k jejímu prospěchu se snaží pracovat. Proto v období devadesátých 
let věřil, že pro Madarsko bude správné se v hospodářství a politice 
orientovat na Západ a podporovat protiruské nálady. Nicméně jako 
vlastenec objektivně posoudil důsledky prozápadní orientace Maďar
ska, uviděl, že vede k úplné ztrátě kulturní identity Maďarů, a proto 
začal po návratu do křesla předsedy vlády mírnit škody způsobené 
realizací prozápadního kurzu a posilovat národní stát. Není divu, že 
Orbán v této činnosti začal spolupracovat s Ruskem, coby jediným 
a přirozeným spojencem Madarska v této aktivitě.

Nicméně předchozí Orbánovy protiruské/protisovětské aktivity ne
zůstaly pro něho osobně, ale ani pro Madarsko jako stát, zcela bez ná
sledků. V důsledku protiruských/protisovětských aktivit maďarských 
politiků (včetně Orbána) a madarských kulturních osobností, které byly 
vedeny v rámci jednotné západní protiruské politiky, bylo v zemi vy
tvořeno informační pole, které brání ochraně vlastních maďarských ná
rodních zájmů a podporuje zničení madarského státu a obyvatelstva ve 
jménu vítězství projektu západní globalizace. Jedině proto bylo možné 
zveřejnit na oficiálním facebookovém účtu maďarské vlády příspěvek 
velebící válku s cílem zničit Rusko a vydávat ji za hrdinský čin:

V Madarsku byli Hitlerovi spojenci, bojující proti SSSR, ozna
čeni za hrdiny

12. ledna 2019,19:08
MOSKVA, 12. ledna - RIA Novosti. Madarská vláda vyzvala k uctě

ní památky madarských vojáků, kteří během druhé světové války 
hrdinně bojovali na Donu.

„Připomeňme si odvahu našich dědů, hrdinných maďarských vo
jáků, kteří na Donu bojovali až do konce. <...> Čest hrdinům!", stojí 
na oficiálním facebookovém účtu vlády31.

31 Doslovně: 12. ledna 1943 zaútočila sovětská armáda na 200tisícovou maďarskou ar
mádu. Maďarsko ztratilo 120 tisíc hrdinů, mnoho bylo zajato. Čest hrdinům! -

70



ÍMagyarország Kormánya ©
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Emlékezzúnk nagyapáink bátorságára. azokra a hós magyar katonákra. akik 
a végsókig harcottak Magyarországěrt a Don-kanyamál Ma van a doni 
áttórés 76. évfórdulója. 1943. január 12-én a szovjet hadsereg támadást 
Indított a 200 ezer fós 2. magyar hadsereg ellen. Magyarország 120 ezer 
hós katonát veszített el. sokan fogságba estek. Tisztelet a Hósčknek!
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1,2 twc arMeTOK <HpaBMTCfi> KoMMeHTaptw 687 noaenurwcb 1,6 tmc

Zpráva také uvádí, že v lednu 1943 „sovětská armáda zahájila 
útok" na Madary, v důsledku čehož země ztratila „120 tisíc vojáků, 
z nichž mnozí byli zajati".

Takto si Budapešť připomenula 76. výročí začátku Ostrogožsko- 
-Rossošanské operace, ve které Rudá armáda porazila vojska nacis
tického Německa a jeho spojenců, mezi nimiž byli i madarští vojáci.

Tehdy na Donu Sovětský svaz porazil německé, italské, madarské 
a rumunské jednotky. Některé zdroje uvádějí, že v důsledku operace 
na straně spojenců nacistů zahynulo více než 50 tisíc vojáků a přes 
70 tisíc bylo zajato" - https: / / ria.ru/20190112/1549273730.html

Publikace zprávy na oficiálním facebookovém účtu madarské vlá
dy sleduje evidentní cíl udržet Madarsko v západním chlévě a ztěžo
vat Orbánovi obhajobu maďarských národních zájmů, zejména jsou-li 
v rozporu s obecným západním politickým trendem.

https: / / lenta.ru/news/2019/01/12/hu/;
https: / / twitter.com/ dimsmimovl75/ status /1084129438407757824.
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Nejvýraznější událostí v konfrontaci Orbána se Západem ve věci | 
zachování a posílení madarského národního státu byla migrační kri
ze, která vypukla v Evropě v roce 2015 a která nebyla do roku 2018 
překonána.

Migrační krize, kterou Evropa prožívá, nevznikla sama o sobě. Či
norodě ji připravily EU a USA, jejichž zpravodajské služby v období i 
2010-2012 vyprovokovaly a připravily společenské nepokoje v ze
mích arabského světa, které vedly k destabilizaci situace v regionu. 
Tato vlna veřejných protestů byla v západních médiích obyvatelstvu 
propagandisticky líčena pod značkou Arabské jaro, protože od ledna 
do února 2011 tyto zvenčí vyprovokované nepokoje zasáhly největší 
počet arabských zemí. Půvabný propagandistický termín zakryl ote
vřenou vojenskou agresi zemí NATO v Libyi v roce 2011, v důsledku 
čehož byla zničena nejen země, ale také byla rozbita bariéra, která brá
nila masové ekonomické migraci z černé Afriky do Evropy. Destabili- 
zace sociálně-ekonomické situace v zemích Maghrebu vyvolala nemé
ně masovou ekonomickou migraci. Blízký východ byl destabilizován 
rozpoutanou válkou v Sýrii, která byla napadena mezinárodním tero
rismem, plně vojensky a ekonomicky podporovaným ze strany zemí 
Západu. Ty pod záminkou války proti témuž mezinárodnímu terorismu 
napadly region a začaly raketovými údery ničit infrastrukturu Sýrie 
a Iráku, přičemž se neustále dopouštěly chyb, když namísto teroristů 
bombardovaly jednotky regulérních syrských vládních vojsk a civi
listy.

Do roku 2015 se tak v zemích Maghrebu a na Středním východě 
nashromáždilo velké množství lidí, kteří byli kvůli problémům v mís
tech bydliště nuceni opustit svůj domov a hledat lepší osud v cizích 
zemích. A tady přišli uprchlíkům na pomoc dobrovolníci z různých 
neziskových a nevládních organizací, financovaných mimo jiné 
z grantů vlád zemí Západu. Tyto nevládní a neziskové organizace za
čaly systematicky na lodích a v motorových člunech ze severní Afriky 
do Evropy dovážet uprchlíky ze zemí Maghrebu a černé Afriky. Lidem 
ze středního východu, umístěným v uprchlických táborech v Turecku 
a v Libanonu, byla migrace do Evropy organizována dokonce i po že
leznici. A pouze kvůli televizním záběrům byly tu a tam shromážděny
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davy lidí beroucí útokem hranice nebo táhnoucí se v dlouhých kolonách 
Evropou, jejíž obyvatelé si rychle všimli, že skuteční uprchlíci před 
válkou, ženy a děti, tvoří drtivou menšinu z mas, které vtrhly do jejich 
zemí. Převážnou část tvořili muži a mladí lidé ve věku 15 až 40 let. Na 
mnohých z nich bylo patrné, že mají bojové zkušenosti a jsou nápad
ně lépe organizováni a zaopatřeni než skuteční běženci, kteří těmto 
uprchlíkům posloužili jako krytí.

Od okamžiku vypuknutí krize Madarsko přijímalo opatření k za
bránění přílivu uprchlíků do země a v říjnu 2015 dokonce uzavře
lo hranici s Chorvatskem. Nicméně v témže roce se Madarsko ocitlo 
v počtu žádostí o azyl na druhém místě (po Německu - s více než 
476 000 žádostmi). Na konci prosince 2015 mělo Madarsko 177 133 
podaných žádostí o azyl, tedy asi 1 800 uprchlíků na sto tisíc obča
nů země. Jinými slovy, takový příliv cizinců do země zpochybňoval 
samotnou kulturní identitu Maďarů a jejich budoucnost jako národa.

V reakci na odpor Madarska k zaplnění země uprchlíky požadovala 
EU na Madarsku, aby proud uprchlíků mohl projít přes jeho území. 
Unie na oplátku slíbila převoz 54 tisíc z těch, kterým by se během 
cesty zachtělo v Madarsku zůstat, dál do Evropy. Maďarská vláda ten
to plán odmítla, ale pod tlakem byla nucena přijmout plán kvót pro 
uprchlíky, kteří k nim budou přesměrováni z Itálie a Řecka. Jak však 
praxe ukázala, plnění dohod o kvótách pro přijímání uprchlíků Maďar
sko vytrvale sabotuje.

Jinak se situace s uprchlíky vyvinula v pobaltských zemích: V Es
tonsku, Lotyšsku a Litvě, které na rozdíl od Madarska neleží na mi
gračních trasách uprchlíků do Evropy a ve kterých se uprchlíci mohou 
objevit pouze v případě, jsou-li tam dopraveni záměrně. A EU takové 
rozhodnutí učinila a názor národů pobaltských republik přitom zo
hledněn nebyl. K masovému přesídlení uprchlíků, které by zničilo kul
turní identitu národů pobaltských států, nedošlo, protože
• v roce 2014 Západ vstoupil do ostré konfrontace s Ruskem a úze

mí pobaltských států bylo třeba k rozmístění trvale se zvyšujícího 
počtu jednotek NATO, které jsou tam přesouvány pod záminkou 
účasti na nejrůznějších vojenských cvičeních, jaká se v pobaltských 
státech konají každoročně;
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• uprchlíci zavezení do pobaltských států v rámci pilotního projek
tu se začali rozčilovat, že byli podvedeni! Uprchlíci předpokládali, 
že se usadí v bohaté evropské zemi v mírném klimatickém pásmu 
a místo toho byli vysazeni v chudé zemi s chladným severským 
podnebím. Proto si uprchlíci za peníze, které jim byly rozdány jen 
tak, začali kupovat lístky a samostatně se přemísťovat do zemí jako 
Německo, Belgie, Francie...

Jemen
Nejmarkantnější příklad nezbytné potřeby mít populaci 10 milio

nů obyvatel, aby byla zabezpečena možnost mít svůj vlastní národní 
stát, vidíme na příkladu Jemenu.

Až do 22. května 1990 byla tato země rozdělena do dvou států: Je
menská arabská republika a Jemenská lidově demokratická republika. 
Cesta ke sjednocení obou částí Jemenu byla u každé z nich rozdílná.

Na jihozápadě Arabského poloostrova se nachází Severní Jemen, 
který se stal po rozpadu Osmanské říše v roce 1918 nezávislou mo
narchií.

18. září 1962, po smrti krále Ahmeda, byl novým králem prohlášen 
princ Muhammad al-Badr. Po osmi dnech, 26. září, však proběhl vo
jenský převrat a vyhlášena byla Jemenská arabská republika. Po proti- 
monarchistickém puči vypukla mezi royalisty a republikány osmiletá 
občanská válka.

Na jihu Arabského poloostrova leží Jižní Jemen (Hadramaut, resp. 
Hadramut) s hlavním městem Aden (arabsky Ráj). Zeměpisná poloha 
Jižního Jemenu obecně i jeho hlavního města Adenu umožňuje kont
rolovat obchodní trasy do Indického oceánu a ovlivňovat hospodář
skou i politickou situaci v regionu, proto se tam státy usilující o řízení 
této oblasti snažily vybudovat vojenskou základnu.

Od XVI. století byl přístav Aden součástí sultanátu Lahedž, for
málně závislého na Osmanské říši (a ve skutečnosti na Egyptě, který 
byl oficiálně její součástí).

Velká Británie, jejíž zájmy sahají po celém světě, byla již na počát
ku XIX. století jednou z nejsilnějších námořních velmocí. V roce 1835 
byla do Adenského zálivu vyslána expedice pod vedením námořní
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ho důstojníka Stafforda Hainese. Cílem této výpravy bylo posouzení 
potenciálních výhod umístění britské námořní základny a kotviště 
lodí v tomto regionu. Haines ve své zprávě opodstatnil strategický 
význam přístavu Aden a nezbytnost jeho okupace.

Roku 1839 byla z Bombaje do Adenu vyslána vojenská eskadra, 
aby jej dobyla. A 19. ledna 1839 Britové mohutným tlakem překonali 
odpor místního obyvatelstva a obsadili město. Formálně bylo obsa
zení města legitimizováno kupní smlouvou, podle níž přístav Aden 
a okolní osady předal sultán Velké Británii za skromný poplatek.

V roce 1869 byl i sám sultanát Lahedž přinucen připojit se k brit
skému protektorátu Aden. Tak se Britové stali vládci celého Jižního 
Jemenu.

Potřeba dostat sultanát pod britský protektorát má jednoduchý vý
klad - téhož roku 1869 byl otevřen Suezský průplav.

Po druhé světové válce vstoupil světový koloniální systém do fáze 
rozpadu. Začaly se formovat nové státy, a ty již existující se postupně 
vymaňovaly z nejrůznějších protektorátů a získávaly status národ
ních států.

Demokratická revoluce v Egyptě, při níž se roku 1952 hlavou stá
tu stal Gamal Abdel Nasser Hussein (v češtině též Násir, 1918-1970, 
v letech 1956-1970 egyptský prezident - pozn. překl.), jenž prosazoval 
politiku proti britské koloniální nadvládě na Středním východě, která 
měla velký vliv na všechny země regionu. Konkrétně v Adenu se zro
dilo protibritské hnutí.

Hned po založení Sjednocené arabské republiky32 navrhl Násir Je
menu, aby se připojil ke svazu arabských států, což ohrožovalo exis
tenci protektorátu Aden.

32 Sjednocená arabská republika (SAR) je stát, který existoval v letech 1958-1971 
v severní Africe a západní Asii. Do roku 1961 to byla aliance dvou zemí - Sý
rie a Egypta. Dne 28. září 1961 Sýrie oznámila své vystoupení ze SAR. V roce 
1963 byly podniknuty kroky k obrodě sjednoceného státu jako součásti Egyp
ta (SAR), Sýrie a Iráku, ale kvůli neshodám ohledně státního systému nebyly 
tyto plány realizovány. SAR formálně (jako součást Egypta) přetrvávala až do 
roku 1971, kdy bylo oznámeno vytvoření Federace arabských republik - kon
federace Egypta, Libye a Sýrie.
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V roce 1963 byla v Adenu vytvořena Národní fronta pro osvobo
zení okupovaného arabského jihu (od roku 1967 - Národní fronta, 
NF), jejíž program vyhlásil potřebu rozvinutí ozbrojeného boje proti 
koloniálnímu režimu, vyzýval k likvidaci britské vojenské základny 
a k vytvoření sjednoceného Jemenu.

Angličané NF podcenili, nečekali, že prosté partyzánské hnutí vy
ústí v dobře naplánovaný vojenský odpor.

V roce 1964 nová britská vláda Harolda Wilsona oznámila svůj zá
měr předat v roce 1968 moc Jihoarabské federaci33, avšak za podmín
ky zachování britské vojenské základny. Ve stejném roce došlo k asi 
280 partyzánským útokům, a v roce 1965 k více než 500.

V roce 1967 se útoky na Brity staly masovými a nekontrolovatelný
mi, a v těchto podmínkách začali Britové své jednotky z protektorátu 
stahovat.

V říjnu téhož roku bylo téměř celé území Jižního Jemenu pod kon
trolou vlastenců. Velká většina oblastí byla pod správou NF.

Za těchto podmínek byla Velká Británie nucena zahájit jednání se 
zástupci NF a oficiálně ji uznat za organizaci oprávněnou převzít moc 
v Jižním Jemenu po udělení nezávislosti. Poslední anglický voják úze
mí Jižního Jemenu opustil 29. listopadu 1967, a nazítří, 30. listopadu, 
byla vyhlášena Jemenská lidová demokratická republika (JLDR).

Vedení Jižního Jemenu (JLDR) se zpočátku řídilo politikou vůdce 
arabského světa, hlavy Sjednocené arabské republiky Gamala Abdel 
Nasser Husseina, ale oficiální uzavření projektu sjednoceného arab
ského státu v roce 1971 předurčilo změnu orientace na SSSR jakož
to jedinou sílu světa schopnou poskytovat Jemenu účinnou pomoc 
v existenci národního státu ve formě souboru kompetencí, který si 
JLDR nedokázala zajistit vlastními silami.

33 Velká Británie se ve snaze předejít ztrátě kolonie rozhodla sjednotit jednotlivá 
jihojemenská knížectví pod anglickou korunou. V únoru 1959 byla založena 
Federace jihoarabských emirátů, později přejmenovaná na Jihoarabskou fe
deraci, do které vstoupilo 6 knížectví Západního protektorátu. V roce 1961 
se připojilo dalších 10 knížectví a v roce 1964 přibylo ještě jedno. Nicméně 
východní knížectví Kathiri a Qu'aiti projevily nezájem vstoupit do federace, 
předpokládaly vytvoření pevné hospodářské základny a pozdější vyhlášení 
vlastní nezávislosti.
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Podle sčítání lidu provedeného v Severním Jemenu (Jemenská 
arabská republika - JeAR) v roce 1986 měla země o rozloze 195 000 km2 
9 274 173 obyvatel, z nichž 1,2 milionu pobývalo v zahraničí. Podle sčí
tání lidu v roce 1988 počet obyvatel JLDR, jejíž rozloha je 332 970 km2, 
čítal 2 235 266, z nichž bylo vedeno jako žijících v zahraničí 238 tisíc. 
V roce 1986 čítaly pracovní zdroje JeAR po odečtení jemenských emi
grantů 1,6 milionu lidí. JLDR měla v roce 1988 435 tisíc ekonomicky 
aktivních obyvatel, z nichž bylo 11,7 % nezaměstnaných. 52 % bylo 
zaměstnáno v zemědělství, 14 % v průmyslu a 21 % v sektoru služeb.

V roce 1990 bylo více než 61 % obyvatelstva sjednoceného Jemenu 
zaměstnáno v zemědělství, asi 22 % v sektoru služeb a 17 % v průmyslu.

Jemen je jednou z nejchudších arabských zemí. V roce 2009 činil 
HDP na jednoho obyvatele 2,5 tisíce dolarů (celkově zaujímá 173. mís
to na světě, z arabských zemí mají méně jen Súdán a Mauretánie).

51 % HDP generuje průmysl, 25 % HDP těžba a zpracování ropy 
a zbytek průmyslu představují nevelké textilní a kožedělné podniky, 
potravinářský průmysl, řemesla, malá tavírna hliníku, výroba cemen
tu a opravy malých plavidel.

10 % jemenského HDP generuje zemědělství, které ovšem zaměst
nává 75 % pracujících. Pěstují obilí, ovoce, zeleninu, fazole, kávu, 
bavlnu, vyrábějí mléčné výrobky, chovají hospodářská zvířata (ovce, 
kozy, krávy, velbloudy), drůbež, provozují rybolov. Dalších 39 % HDP 
generuje odvětví služeb.34

Zdálo by se, že tato země nemá vůbec žádnou šanci na vytvoření 
vlastního státu, který by byl schopen ubránit svou kulturní identitu.

Zatímco do roku 1990 nebyla ani jedna z částí Jemenu, ať už jde 
o obyvatelstvo či o soubor kompetencí, schopna provozovat národní 
stát, potom po sjednocení Severního a Jižního Jemenu do jednoho stá
tu v témže roce dosáhl celkový počet obyvatel přibližně 13 milionů. 
Co je ovšem neméně důležité, oba státy sjednocením dosáhly 
- toho, že součet kompetencí ve výbavě obou zemí narostl až do 

nadbytku;
- vzájemného doplnění chybějících kompetencí - těch, které Jižní

34 RIA Novosti cituje mírně odlišné statistiky -
https: / / ria.ru/20110603/383839906.html, ale tato čísla nemění podstatu.
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Jemen měl, ale Severní nikoliv, a naopak. Sjednocený Jemen tak 
získal širší soubor kompetencí, než jaký měla každá z jeho částí.
V důsledku sjednocení měl již Jemen všechny možnosti realizovat 

se jako stát a země se začala rozvíjet a posilovat. Výsledkem je, že 
podle sčítání lidu v roce 2011 přesáhla jemenská populace 25 milionů 
obyvatel. Zároveň pracovní zdroje (asi 7 milionů lidí) výrazně pře
vyšují potřeby národního hospodářství. To vše je velmi důležité pro 
pochopení toho, jak od roku 2014 probíhá válka v Jemenu.

Všechno začalo v únoru 2011, kdy byl během Arabského jara desta
bilizován politický systém Jemenu. Ve veřejném konfliktu, který se 
rozšířil v ulicích, se projevily jak dlouhodobé rozpory mezi Severním 
a Jižním Jemenem, tak i touha obou částí Jemenu žít v jediném státě.

Někteří z vůdců pouličních protestů v Severním Jemenu převzali 
v naprostém souladu se scénářem Arabského jara kontrolu nad ulicemi 
a začali šířit pseudo-islámskou ideologii ve stylu ideologie ISIS. V re
akci na to začaly v Jižním Jemenu dominovat separatistické nálady.

V listopadu 2011 podepsal úřadující prezident Saleh za zprostřed
kování a pod nátlakem monarchií Perského zálivu dohodu s opozicí 
o předání moci. V únoru 2012 byl na přechodné období prezidentem 
zvolen Abd Rabů Mansúr Hádí. Nové úřady schválily projekt na vy
tvoření federálního státu složeného ze šesti provincií.

Proti této iniciativě se postavili Hútíové, šíitští muslimové žijící 
v Severním Jemenu (asi třetina populace země), a jejich údernou si
lou byla armáda, která zachovávala loajalitu bývalému jemenskému 
prezidentovi Ali Abdullah Salehovi. Nespokojenost Hútíů vyvolala 
nové kolo ozbrojeného konfliktu - 20. ledna 2015 dobyli hlavní město 
země San'á a 25. března druhé hlavní město - Aden, v němž se tehdy 
skrýval zvolený prezident Abd Rabů Mansúr Hádí, který uprchl ze 
země a apeloval na monarchie Perského zálivu, aby do situace zasáh
ly. 26. března 2015 zahájila koalice arabských států, vedená Saúdskou 
Arábií, vojenskou operaci proti Hútíům s cílem vrátit uprchlého pre
zidenta do úřadu. Od tohoto momentu se občanská válka v Jemenu 
změnila ve válku jemenského lidu za odražení zahraniční agrese.

Přes mohutnou vojenskou převahu koalice arabských zemí se 
Saúdskou Arábií v čele a podporu USA nad roztříštěnými politickými 
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seskupeními obyvatelé Jemenu, bojující za svou zemi, efektivně drtí 
interventy a pravidelně přenáší válečné operace na území Saúdské 
Arábie. Přitom je třeba poznamenat, že proti nejmodernějšími zbra
němi vyzbrojeným interventům Jemenci bojují kolikrát zastaralými 
zbraněmi a bez letectva, které nemají vůbec. Pravidelně vídáme vá
lečné epizody s účastí sovětských tanků T-34 z druhé světové války. 
Dodávky moderních vysoce technologických zbraní, dodávaných 
Jemencům íránskými a čínskými tajnými službami, jsou určeny pro 
konkrétní lokální akce a situaci zásadně nemění.

Příklad Jemenu ukazuje, jak důležité je zapojení malých států do 
různých vojensko-politických aliancí, ve kterých lze chybějící kompe
tence nahradit díky koaličním spojencům. Ale to je jedna strana pro
blému.

* * *

Druhá strana problému

Avšak druhá strana problému tkví v tom, že s počtem obyvatel pod 
10 milionů si stát nemůže zajistit vlastní suverenitu ekonomicky ani 
politicky. Takový stát nemá prakticky žádnou šanci na rovnoprávné 
členství ve vojensko-politickém svazu, tudíž neexistuje ani reálná 
možnost kompenzovat nedostatek kompetencí na vrub spojenců. Pro
to mu z takového spojenectví neplynou žádné záruky, že v případě 
skutečné intervence do země budou partnerské státy vojensko-po- 
litického svazu plnit své spojenecké povinnosti a země se zastanou. 
A co víc, takový stát se pravděpodobně stane předmětem spekulativ
ního obchodu v konfrontaci systémů globální (a dokonce regionální) 
úrovně významu. Typickým příkladem je Mnichovská dohoda z roku 
1938, která stanovila rozpad a následnou likvidaci Československého 
státu. Ačkoliv obyvatelstvo Československa čítalo 14,8 milionu lidí, 
stát byl v roce 1918 na základě výsledků první světové války založen 
vítězi, kteří na konferenci v Locarnu roku 1923 určili, že státy, vytvo
řené na území bývalého Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Os- 
manské říše, mají dočasné hranice, jež mohou být vítězi zrevidovány.
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Pokud se týká příhraničních států, je třeba mít na paměti, že se 
jedná o projekčně-konstruované státy, tj. státy založené vítěznými 
mocnostmi, vedenými vlastními zájmy a cíli řízení. To samé se také 
vztahuje na státy vytvořené po zničení Sovětského svazu, a to nejen 
na jeho území a na územích států někdejšího sovětského bloku, ale 
i po celém světě, protože s odchodem SSSR jakožto aktéra globální 
politiky se rovnováha mezinárodních i mezistátních vztahů ve světě 
změnila a mnoho států využilo naskytnuté příležitosti ke změně okol
ního světa v souladu se svými zájmy.

To znamená že projekčně-konstruovaný stát je zakládán za účelem 
využití různorodých zdrojů jeho území ve výhradním zájmu států- 
-konstruktérů. Proto mohou na světě nejen existovat, ale dokonce hrát 
roli subjektů globální politiky takové státy, jakými jsou například Va
tikán (800 obyvatel), Lichtenštejnsko35 a Monako36 (oba 37 tisíc obyva-

35 Lichtenštejnské knížectví je jeden z nejmenších států na světě. Ze severu na jih 
měří 28 km, z východu na západ ani ne 10 km. Celková plocha 160 km2 (město 
Barnaul na Altaji má 322 km2). Na více než 70 % jeho území se rozprostírají 
hory (východní Alpy).
Formálně je Lichtenštejnsko asociováno se Švýcarskem, vládne mu kníže, kte
rému lid v jednom z referend odevzdal prakticky veškerou moc. Platidlem je 
švýcarský frank.
Lichtenštejnské vězeňské cely připomínají spíše hotelové pokoje. Mimocho
dem, vězni se stravují za své, jídlo si objednávají... z restaurace. Vedení věz
nice k tomu motivuje nejenom péče o zdraví chovanců, ale také... neochota 
zaměstnávat zvláštního kuchaře. Vězení je stejně většinou prázdné, tak nač 
zbytečné výdaje? Mimochodem, odsouzení k trestům delším než dva roky 
jsou odesílání do rakouských vězení.
Poslední válečná operace Lichtenštejnská, tehdy ještě jako součásti německé
ho svazu, je datována rokem 1866 a proběhla v rámci Prusko-rakouské války. 
Jeho armáda tehdy čítala pouhých 80 osob.
Během válečných operací nebyl zraněn ani jeden voják a armáda se vrátila 
domů kompletní, dokonce v počtu 81 osob, když se k lichtenštejnské armá
dě připojil jeden italský voják, s nímž se vojáci trpasličího státu skamarádili. 
Hned po těchto událostech byla armáda rozpuštěna a Lichtenštejnsko zůstává 
dodnes jedním z mála států na světě, které nemají vlastní ozbrojené síly.
V období druhé světové války si Lichtenštejnsko zachovalo neutralitu, ale ve 
věcech pomoci a vedení bylo zcela závislé na Švýcarsku.
Lichtenštejnsko je v podstatě bankovním tlumičem bankovního systému Švý
carska. Prostřednictvím Lichtenštejnská jsou oběma směry prováděny ban
kovní operace, které si švýcarsko (v zájmu zachování tváře, image) nemůže 
dovolit provádět napřímo.
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tel), Lucembursko (600 tisíc obyvatel)37, Finsko (5,5 milionu obyva
tel), Švýcarsko (8,5 milionu obyvatel). Přitom armády států označených 
na mapě čísly si zpravidla vystačí s útvarem o velikosti posádkové 
hudby.

Lichtenštejnské banky se dočkaly kritiky, když se v únoru 2008 do rukou ně
mecké prokuratury dostal disk s osobními údaji několika stovek občanů SRN, 
podezřelých z krácení daně cestou převodu peněz na účty různých fondů 
v Lichtenštejnsku.
Nejdůležitějším zdrojem státních příjmů jsou daně zahraničních společnos
tí zaregistrovaných v Lichtenštejnsku. Vzhledem k nejnižším daňovým saz
bám (pouhá 3 % z čistého zisku) je v Lichtenštejnsku zaregistrováno více než 
73,7 tisíce mezinárodních koncernů a společností, z nichž většina zde nemá 
ani zastoupení.
Spolu s Monakem a Andorrou patří Lichtenštejnsko na seznam daňových rájů, 
tedy států, kde se občané jiných zemí vyhýbají zdanění.

36 Plocha Monaka je 2,02 km2, z nichž 0,4 km2 byly zabrány na úkor rozvoje po
břeží. Ze západu na východ měří 2 300 metrů a ze severu na jih 1 600 metrů. 
Délka jeho pobřežní čáry činí 3 829 metrů. Délka hranice je 4,4 km, sousedí 
s Francií. V Monaku je registrováno více než 4 000 společností, provozujících 
mezinárodní obchod. Klíčovým hospodářským odvětvím jsou finance, které 
se podílí na HDP 17 %. Hlavní specializací je privátní bankovnictví a správa 
soukromého majetku. Knížectví má 40 bank a 50 finančních společností. Jejich 
úhrnný kapitál přesahuje 100 miliard eur, jsou pod kontrolou banky Francie. 
Dalšími důležitými odvětvími jsou věda, technika a administrativa, generující 
16 % HDP. Obrat těchto odvětví dosáhl 1,2 miliardy eur. Jedná se o výzkum, 
vývoj, expertizy, poradenství a služby pro společnosti. Do Monaka přijíždí 
více než 7 milionů návštěvníků za rok. V knížectví je více než 2 500 hotelových 
pokojů, z nichž 90 % je 4 nebo 5hvězdičkových.

37 Plocha Lucemburska je 2 590 km2, 5 km2 na 1 000 osob (pro srovnání: plocha 
Moskvy je 2 511 km2).
Ze severu na jih měří 82 km, ze západu na východ 57 km. Délka hranic je 
355 km (73 km s Francií, 134 km s Německem a 148 km s Belgií). Nehledě na své 
nepatrné rozměry má Lucembursko 2 letiště, 275 km železnic a 2 899 km silnic. 
V lucemburském hlavním městě žije okolo 110 000 lidí, počet obyvatel celého 
Velkovévodství přesahuje 600 000 (Bamaul má 632 372 obyvatel - rok 2018). 
Přitom do Lucemburska denně dojíždí za prací kolem 200 000 lidí z Francie, 
Belgie a Německa. V roce 2019 lucemburské finanční trhy zabraly 62 % světového 
trhu mezinárodních investic, rozdělovaných do 70 zemí. Nicméně zdrojem prostředků, 
které jsou uchovávány a nalézají se pod řízením velkoknížectví, vůbec nemusí být Lu
cembursko, sdělila lucemburská obchodní komora. Lucembursko je v podstatě 
byznys klastr, pracující v zájmu různých států, které mu zajišťují kompetence, 
které si samo Lucembursko nemá možnost pro existenci státu zajistit.
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Vatikán
Armáda Vatikánu čítá jen 110 osob. Navíc k tomu, abyste mohli 

vstoupit do řád vatikánské armády, musíte být švýcarským obča
nem, mít odslouženou základní službu, být katolíkem, měřit nejméně 
175 cm, být svobodný a být výjimečně pohledný.

Přitom vatikánská armáda, zvaná Švýcarský gardový sbor38, ceremo- 
niálně chodí ve středověkém úboru vyzbrojena halapartnami a meči.39

Zářivá pruhovaná přehlídková uniforma gardistů se za posledních 
500 let téměř nezměnila. Ale všední modrá uniforma s bílým límcem 
byla navržena relativně nedávno - v roce 1914. Na hlavy gardistů pat
ří tmavý baret nebo helma, uniformy jsou jim šity na míru.

Sváteční uniforma gala může být dvou typů: gala a gala grand 
(nejparádnější provedení). Gala grand se používá jen při těch nejsvá
tečnějších ceremoniích, je výjimečná vyparáděnou helmou vyzdobe
nou pštrosím peřím, brněním a dalšími 154 unikátními doplňky.

38 Poslední zbývající vojenské jednotky vyjma Švýcarské gardy - Šlechtická gar
da a Palatinská garda - byly v roce 1970 zrušeny papežem Pavlem VI. 
Seznam vojenských jednotek Vatikánu:
Šlechtická garda, papežská jízdní garda (zrušena v roce 1970).
Švýcarská garda, papežská pěchotní garda (v současnosti aktivní).
Palatinská garda, papežská policie (zrušena v roce 1970).
Korsická garda, papežská policie (zrušena v roce 1860).
Papežští zuávové, obranné síly papežského státu (zrušeny v roce 1870).
Sbor žandarmů, pohraniční služba a vojenská policie (zrušena v roce 1970). 
(Stejně pojmenovaná jednotka byla založena v roce 2002 a má 130 příslušní
ků. Je však oficiálně klasifikována jako civilní organizace (spolu s hasičským 
sborem Vatikánu)).

39 Stráže jsou podle tradice vyzbrojeny halapartnou, kopím a mečem. V rámci 
služebních povinností však dostávají další prostředky sebeobrany - granáty 
a rozprašovače se slzným nebo pepřovým plynem a střelné zbraně. V dnešní 
době jsou stráže školeny ve střelbě z útočných pušek SIG a disponují výběrem 
kompaktních pistolí a dalších automatických zbraní.
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Nejmenší armáda na světě-armáda Vatikánu. 
Všední a sváteční uniformy gardistů.

Nicméně, bez ohledu na komičnost armády Vatikánu, role tohoto 
trpasličího státu v řídících procesech globálního významu je taková, 
že žádný stát světa nemůže zaútočit na Vatikán bez katastrofálních 
následků pro sebe sama. A to vše proto, že Vatikán je hlavním městem, 
střediskem koncentrace řízení světové konfese - katolictví. Nábožen
ským průnikem do života nejrůznějších států se Vatikán s přebytkem 
zabezpečil veškerým souborem kompetencí40 nezbytných pro existenci

40 Během velké vlastenecké války ministerský předseda Velké Británie (1940— 
1945 a 1951-1955) Winston Churchill (1874-1965) dvakrát navštívil Moskvu. 
Poprvé přiletěl, aby se zúčastnil celkem už páté a současně druhé ze čtyř Mo
skevských konferencí zemí protihitlerovské koalice, která se konala od 12. do 
17. srpna 1942. Tehdy se rozhodovalo, jak to zařídit, aby Sovětský svaz co 
možná nejdéle a sám bojoval se Třetí říší (sjednocenou Evropou). Podruhé 
byl Churchill v Moskvě od 9. do 19. října 1944. Formálně přiletěl na čtvrtou 
Moskevskou konferenci zemí protihitlerovské koalice, ale ve skutečnosti při
cestoval na jednání se Stalinem, aby připravili plány rozdělení Evropy na 
sféry vlivu a podmínky, za kterých se na tom bude Sovětský svaz podílet. 
Proto se všechny rozhovory točily jenom kolem toho. V jednom z těchto dní 
Stalin přijel na pozvání Angličanů na oběd na velvyslanectví Velké Británie. 
Už to, že Stalin navštívil zahraniční velvyslanectví, bylo samo o sobě senzací, 
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protože jiný takový případ nebyl zaznamenán. Ale Stalin měl k tomu pádný 
důvod - v oficiálním programu Churchillova pobytu v Moskvě bylo jen málo 
prostoru pro rozhovory mezi čtyřma očima, zatímco otázek k prodiskutování 
v - pokud možno - neformálních podmínkách, aby se zjistily pozice stran, 
bylo veliké množství. Během oběda Churchill vyslovil otázku ohledně Papeže 
a jeho role v globální politice. Obsah tohoto rozhovoru je podrobně popsán 
v pamětech Stalinova tlumočníka z dob Velké vlastenecké války Valentina Mi- 
chajloviče Bereškova Jak jsem se stal Stalinovým tlumočníkem:
Ve sborníku dokumentů Ministerstva zahraničí SSSR „Sovětsko-anglické vztahy 
v dobách Velké vlastenecké války 1941-1945", který přišel na svět roku 1983, záznam 
besed Stalina s Churchillem, které proběhly v říjnu 1944, chybí. Jakkoliv události ná
sledující po této schůzce možnost nějaké neveřejné dohody naznačují, těžko vynášet 
nějaké konečné soudy.

Churchill pronášel úvahu o tom, jak je důležité zachovat spolupráci tří mocností v po
válečné době. Byl upřímný? Myslím, že těžko. Vždyť právě on ve svém fultonském 
projevu v roce 1946 v podstatě jako první vyhlásil začátek „studené války". Ale v roce 
1944, za situace, kdy SSSR nesl hlavní břímě boje proti hitlerovskému Německu, bylo 
důležité Stalina přesvědčit, že byl přijat do společnosti západních demokracií.
- V budoucím světě, pro který naši vojáci prolévají krev na nespočetných fron
tách, - hovořil britský premiér svým staromódním vzletným slohem - naše veliké 
demokracie předvedou celému lidstvu, že jak v době války, tak i v míru, zůstanou 
věrné vznešeným principům svobody, důstojnosti a štěstí lidí. Proto přikládám ta
kový výjimečný význam dobrosrdečným sousedským vztahům mezi obrozeným 
Polskem a Sovětským svazem. V zájmu svobody a nezávislosti Polska vstoupi
la Británie do této války. Angličané cítí morální odpovědnost před polským lidem 
a jeho duchovními hodnotami. Podstatné je i to, že Polsko je katolickou zemí. Ne
lze dopustit, aby jeho vnitřní vývoj zkomplikoval naše vztahy s Vatikánem... 
- A kolik má papež divizí? - náhle skočil Stalin do Churchillových úvah.
Britský premiér se zarazil. Tuto otázku nečekal. Řeč přeci byla o papežově morálním 
vlivu, a to nejen v Polsku, ale i na celé zeměkouli. Ale Stalin opětovným tvrzením, 
že respektuje jenom sílu, vrátil Churchilla z nebeských výšek na zem" -V. M. Berež- 
kov „Jak jsem se stal Stalinovým tlumočníkem", kapitola šestá „Stalin a Churchill" 
- „Churchillova druhá návštěva v Moskvě" - http://militera.lib.ru/memo/russian/ 
berezhkov_vm/06.html
Obvykle je tento rozhovor interpretován tak, že se Stalin posmíval Churchilllo- 
vě tuposti, když poukazoval na bezmocnost Vatikánu jako státu. Bylo to však 
přesně naopak. Když Churchill nabídnul Vatikán do role subjektu nadcháze
jících změn v uspořádám světa, Stalin se jej přímo zeptal, jakými možnostmi 
řízem a kterých že států světa Vatikán disponuje. Nicméně takové informace 
jsou čistě tajné povahy, neboť i jejich sebemenší zveřejnění umožňuje odha
lit záměry i možnosti provádění řízení různých zemí. To by umožnilo SSSR 
přesněji sladit svoji globální, zahraniční i vnitřní politiku a upevnit vlastní 
zdrojovou odolnost. Churchill si uvědomil, že řekl příliš mnoho a okamžitě 
změnil téma. Důkaz toho, že takový rozhovor skutečně proběhl, poskytl sa
motný Winston Churchill ve své knize Druhá světová válka (M., 1948-1955, 
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státu. A to podle všech šesti priorit zobecněných prostředků řízení/ 
války, a proto je nemusí vyvíjet vlastními silami na úkor vlastního va
tikánského obyvatelstva41 ani vzdělávacího systému, vědy, průmyslu 
či zemědělství atd. atp. Proto Vatikán potřebuje armádu čistě pro re
prezentativní a do jisté míry i pro ochranně-policejní funkce, a nikoliv 
pro reálné bojové akce.

Síla Vatikánu nespočívá v armádě, ale v ideologii převládající v ze
mích, účastnících se procesu globalizace. Vatikán jen jedenkrát nechal 
projevit svou sílu, což všechny evropské elity vyděsilo natolik, že na
vždy ztratily zájem Vatikánu odporovat.

Všechny evropské jazyky mají idiomatický výraz jít do Canossy, 
který vystihuje vynucené smíření, akt pokání a pokory větší síle/tla
ku. Tento pojem zdomácněl proto, že je spojen s historickou událostí 
dotýkající se prakticky všech evropských zemí z období dominance

sv. 1, kap. 8). Jen roli trapného politika hodil na ministra zahraničí Francie 
Pierra Lavala (1883-1945), který zastával úřad od října 1934 do června 1935. 
Pierre Laval se stal dvakrát francouzským ministerským předsedou: v období 
1931-1932 a 1935-1936. V roce 1934 byl ministrem kolonií za vlády prezidenta 
Gastona Doumergua. 9. října 1934 byli francouzský ministr zahraničí (9. úno
ra - 9. října 1934) Louis Barthou (1862-1934) a jugoslávský král (1929-1934) 
Alexandr I. Karadordevič (1888-1934) zastřeleni v Marseille Vládo Čemozem- 
skim, bojovníkem vnitřní makedonské revoluční nacionalistické organizace 
spojené s chorvatskými ustašovci.
V roce 1940 po německé okupaci Francie Laval velmi úzce spolupracoval 
s okupanty. Bez projednání s ostatními členy vlády předal Německu právo 
na naleziště mědi v Boru (Jugoslávie) a belgický zlatý poklad evakuovaný do 
Francie. Dále se podílel na vysílání francouzských dobrovolníků do války pro
ti Sovětskému svazu. 18. srpna 1942 se stal předsedou vlády ve Vichy. Později 
vedl ministerstva zahraničí a vnitra a také Ministerstvo informací. 9. října 1945 
byl Pierre Laval za vlastizradu odsouzen k trestu smrti zastřelením, rozsudek 
byl vykonán 15. října 1945.
Pro Churchilla bylo pochopitelně pohodlné svést svůj diplomatický Lexus la- 
psus na potrestaného politika, který se už nemůže bránit. Nicméně podstatné 
je to, že rozhovor o Papeži rozhodně nemohl být datován rokem 1935, a to 
především proto, že SSSR měl Vatikánu udělit právo na ideologickou práci 
v SSSR - ateistickém státě, jehož ideologie explicitně nepřipouštěla sebemenší 
možnost účasti církve na společensko-politickém životě země.

41 Jež se mimochodem skládá z nejvyšších hierarchů katolické církve a jejich slu
žebního personálu.
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Svaté říše římské - nadnárodního svazu italských, německých, bal
kánských, íránských a západoslovanských států a národů, existujícího 
od roku 962 do roku 1806 (roku 1512 přejmenované na Svatou říši 
římskou národa německého).

Německý král, císař Svaté říše římské, Jindřich IV. (německy: Hein
rich IV.; 11. listopadu 1050, Goslar, Německo - 7. srpna 1106, Liege, 
Belgie) se dostal do konfliktu s papežem (22. dubna 1073 - 25. květ
na 1085) Řehořem VIL (lat. Gregorius PP. VIL; také Hildebrand, ital. 
Ildebrando (nebo Aldobrandeschi nebo Dhiltprandus); 1020/1025 - 
25. května 1085). Důvodem konfliktu byla snaha jmenovat biskupy 
a opaty. Nebyla to formální personální otázka ani otázka jurisdikce 
církve - byla to zásadní otázka - otázka svrchovanosti moci v říši. Cír
kev určovala postoj obyvatelstva a formovala pro něj státní ideologii.

Počínaje VIII. stoletím bylo papežství závislé na světských vládcích 
- nejprve na franckých králích a poté na císařích Německa. Císařo
vé svévolně svrhávali a jmenovali papeže. Kněžími se nezřídka stá
vali náhodní lidé, kteří nedisponovali patřičnou duchovní hodností. 
Vzkvétalo svatokupectví - prodej církevních hodností. Biskupové byli 
současně velkými majiteli půdy - formálně dostávali zemi od císaře 
za podmínek vazality. Císařové potřebovali podporu biskupů, kteří 
vládli církvi na území říše, protože právě díky církvi bylo formováno 
loajální chování obyvatelstva a církev ovládala mysl lidí. Církev proto 
nemohla být spokojena v situaci, v níž by byla závislá na světské auto
ritě. Proces formování církve jako nadnárodního subjektu řízení začal 
v X. století. V roce 1059 bylo zřízeno kolegium kardinálů, do jehož 
výlučné pravomoci přešla procedura volby papeže. Dalším krokem 
bylo převedení jmenování prelátů výhradně do pravomoci instituce 
papežství.

Císař chtěl, aby tu ideologii, kterou církev přivedla do mysli lidí, 
formuloval on sám osobně a v zájmu státu, Jindřich IV. hodlal zabránit 
řízení říše z nadnárodní úrovně. Proto se rozhodl využít, jak se mu 
zdálo, vhodný okamžik slabosti římskokatolické církve a předat jme
nování prelátů k výkonu výhradně světské moci.
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Konfrontace se vyhrotila v roce 1075, když papež císaři zakázal 
udílet prelátům investituru a odstranil několik německých biskupů. 
Jako odpověď shromáždil císař ve Wormsu nejvyšší německé ducho
venstvo a oznámil svržení papeže. Na Velkopostním synodu konaném 
roku 1076 v Římě papež Řehoř VII. oznámil, že se Jindřich IV. vzbouřil 
proti církvi a proto nemůže být králem, byl tudíž sesazen a exkomu- 
nikován, a ti, kdož odmítnou poslušnost papeži jako zástupci Boha na 
Zemi a budou i nadále ve spojení s exkomunikovaným panovníkem, 
budou zbaveni veškerých svých práv. Tím byli všichni poddaní Jind
řicha IV. zbaveni přísahy věrnosti, kterou mu dříve složili. Řehoř VIL 
současně vyhlásil, že přesně za rok se exkomunikace Jindřicha IV. sta
ne trvalou a nevratnou.

Každý vládce státu má tak či onak formovanou opozici, která ne
ustále čeká na příležitost panovníka svrhnout. Jindřich IV. takovou 
opozici měl a po jeho odloučení se ho zřekla německá knížata, která do 
té doby byla jeho přívrženci. Přesto se opozici svrhnout Jindřicha IV. 
nepodařilo a na státním sněmu v Trebourgu v říjnu 1076 mu bylo na
řízeno, aby do února následujícího roku problém vyřešil, v opačném 
případě proběhne 2. února 1077 v Augsburgu volba nového císaře, na 
níž může přijet i papež Řehoř VIL Jindřich IV. měl na vyřešení problé
mu jen tři měsíce. A v prosinci 1076, když neviděl jinou možnost než 
učinit pokání, vyrazil sesazený král s malou družinou přes zasněžené 
Alpy do Itálie. Nepřátelé se ho pokusili zadržet blokováním horských 
přechodů. Jindřich IV. musel jet obloukem přes Burgundsko a ztratil 
tak na cestě drahocenné dny.

Podle legendy po překonání Alp přes průsmyk Mont-Cenis učinil 
Jindřich IV pokání - oblékl si hrubé vlněné sukno vyrobené z kozí 
srsti, známé jako cilicium, a šel naboso. Má se za to, že mnozí z Jind
řichovy družiny jeho příkladu následovali a rovněž si sundali boty. 
Dne 25. ledna 1077 dorazil Jindřich IV. k branám pevnosti Canossa, 
kde se nacházel papež Řehoř VIL

Papež však Jindřicha IV. odmítl přijmout. Podle informací z první 
ruky (dopisů, které Jindřich IV. a Řehoř VIL napsali v následujících 
letech) čekal Jindřich IV. u bran pevnosti tři dny. Za celou tu dobu si 
cilicium nesvlékl a postil se.
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Nakonec se 28. ledna 1077 brány otevřely a Jindřich IV. byl vpuštěn 
do pevnosti. Středověké prameny uvádějí, že poklekl před papežem 
Řehořem VIL, činil pokání a žádal ho o odpuštění. Papež Řehoř VIL 
odpustil císaři, který se provinil před církví, a vyzval jej, aby se na
vrátil do lůna církve. Téhož večera Řehoř VIL, Jindřich IV. a Matylda 
Toskánská42 uspořádali svaté přijímání v katedrále svátého Mikuláše 
v pevnosti, což znamenalo oficiální sejmutí exkomunikace.

Vatikán43 tím dal všem evropským vládcům lekci v tom, že Třetí 
priorita Zobecněných prostředků řízení (ZPŘ) je mnohem silnější než pri
orita Šestá, tedy než obyčejné násilí, na něž Jindřich IV. spoléhal.

Vatikán všem názorně předvedl, že světu vládnou ideje. Právě ideje 
určují, v zájmu obrany čeho nebo koho anebo proti čemu nebo komu 
se člověk chopí zbraně. Armádu ve skutečnosti řídí ten, kdo ovládá 
mysl vojáků, a ne ten, kdo je formálně na postu jejího velitele.

Jednalo se o natolik tvrdé ponaučení, že bylo v evropských jazycích 
pojmově zakotveno jako idiomatický výraz a od té doby se už nikdo 
nepokusil vznést proti Vatikánu žádné námitky.

Časem se Vatikán postupně zbavoval zabezpečování kompetencí 
silami vlastní populace44 a povinnosti spojené se zabezpečením Vati
kánu kompetencemi nezbytnými pro provozování státu tak plně pře
nášel na ostatní státy. V současnosti si Vatikán svým bezstrukturním 
zapojením do řízení zemí a národů vyznávajících křesťanství nadměr
ně zajišťuje všechny kompetence nezbytné pro fungování státu. Právě 
proto se žádný stát světa neodváží zaútočit na Vatikán, protože škoda, 
kterou si sám agresor útokem na Vatikán způsobí, bude mnohonásob
ně větší než zisk, bude-li vůbec nějaký. Ale krach agresorského státu

42 Matylda Toskánská (ital. Matilde, lat. Mathildis 1046 - 24. června 1115, Bon- 
deno di Ronkore) či Matylda z Canossy, zvaná též „Velká hraběnka" (ital. La 
Gran Contessa), markraběnka toskánská. Jedna z nejoddanějších přívrženkyň 
papeže Řehoře VIL v období boje za investituru. Jedna z nemnohých středově
kých žen provádějících vojenské operace.

43 Oficiální název Vatikán byl poprvé použit v Lateránských smlouvách, uzavře
ných 11. února 1929 mezi Svatým stolcem a italskou vládou v čele s B. Musso- 
linim, které definovaly status současného městského státu.

44 Tzn. populací těch zemí, na jejichž řízení se Vatikán podílel strukturním způ
sobem.
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je vysoce pravděpodobný, protože Vatikán je, na rozdíl od drtivé vět
šiny států světa, subjektem globální politiky.

Ale státy jako Indonésie (266 milionů lidí), Nigérie (189 milio
nů lidí), Etiopie (102 milionů lidí), Tanzanie (55 milionů lidí), Keňa 
(48 milionů lidí), Ukrajina (40 milionů lidí), Malajsie (32 milionů lidí) 
a Kazachstán (18 milionů lidí) jsou výlučně objekty globální politiky. 
Proto, ať mají armády silné jakkoliv, ať mají v arzenálu ty nejmoder
nější zbraňové systémy, nic z toho nemůže zachránit stát před zni
čením, je-li takové rozhodnutí učiněno na úrovni států-konstruktérů. 
Ani vlastní vojenská invaze pak nemusí být nutná.

Je tomu tak proto, že účel všech projekčně-konstruovaných zemí 
v globální politice je odlišný a v souladu s tím se liší i jejich meziná
rodní postavení a role v mezinárodní politice.

Československo
Při projektování Československa v roce 1918 tedy GP vycházel 

z toho, že by tento stát měl být suverénní, aby v případě konfliktu 
se sousedními státy a pravděpodobného vypuknutí války z hloupos
ti těchto států Československo mělo veškeré předpoklady agresi sa
mostatně odrazit, protože v tehdejších podmínkách si mohla pomoc 
z nadnárodní úrovně dát na čas. K zajištění svrchovanosti státu je nut
né, aby pro případ války z hlouposti disponoval kompetencemi v obje
mu dostatečném pro řízení státu v jeho úplné funkci.

K vybavení státu nezbytným rozsahem kompetencí je nezbytné 
zajistit potravinovou nezávislost státu s vysokým stupněm rozvoje 
špičkových průmyslových odvětví. Proto byly průmyslově rozvi
nuté Čechy (Morava, Slezsko) spojeny se zemědělským Slovenskem 
(a Podkarpatskou Rusí).

České země byly mnohem více industrializované než ty na Sloven
sku. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku pracovalo 39 % obyvatel
stva v průmyslu a 31 % v zemědělství a lesnictví. Většina lehkého 
a těžkého průmyslu byla v Sudetech, patřila Němcům a byla ovládána 
německými bankami. Češi ovládali pouze 20 až 30 % celého průmys
lu. Na Slovensku pracovalo v průmyslu 17,1 % obyvatelstva a 60,4 % 
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bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví. Pouze 5 % celého průmy
slu bylo ve slovenských rukou. Podkarpatská Rus zůstávala v zásadě 
bez průmyslu.

Skladba státu v letech 1918-1926 (stavy obyvatelstva k 1927)

Oblast Historický 
status Status Metropole Rozloha 

km2
Počet 

obyvatel
Datum 
vstupu

Čechy 
(Bohemia)* země 

Koruny 
české

Praha 52 064 6 922 600

22. října
1918

Morava Brno 22315 2 806 500

Slezsko Opava 4 423 721 500

Slovensko Země
Horních 
Uher

Bratislava 48 904 3 222 600

Podkarpatská 
Rus)*

Užhorod 12 665 683 400 10. září
1919

*) Písemný zdroj MSE (Lékařsko-sociální expertiza), 1931

http://slovakiya.takustroenmir.ru/a_slovakiya&istoriya-chehoslovakii&4.htm

Indonésie a Nigérie
Projektování takových států jako Indonésie nebo Nigérie probíhalo 

v rámci přeformátování světového koloniálního systému, kdy kolo- 
nialisté opouštěli své kolonie takovým způsobem, aby tam zůstali na 
věky.

Například v Indonésii jsou etnokonfesní konflikty natolik vyhro
cené, že představují hlavní hrozbu pro existenci jednotného státu. 
Přitom hospodářství Indonésie je extrémně slabé a je výhradně orien
továno na vývoz, tj. průmyslová výroba existuje pouze jako segment 
(manufaktura) globálních nadnárodních společností. Vypovídá o tom 
struktura HDP, na němž se v roce 2015 průmysl podílel ze 42,8 %, 
služby ze 43,6 % a zemědělství z 13,6 %. Přitom v průmyslu bylo 
zaměstnáno 13,2 %, v zemědělství 38,9 % a v odvětví služeb 47,9 % 
pracujících. Celkový počet obyvatel v produktivním věku je 122,4 mi
lionu (4. místo na světě), míra nezaměstnanosti je jedna z nejnižších 
- 5,5 % (60. místo na světě).

Zhruba stejná situace je v Nigérii. Plných 95 % devizových příjmů 
a 80 % příjmů státního rozpočtu Nigérie připadá na těžbu a prodej 
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ropy do zahraničí. Nigérie je jedním z hlavních dodavatelů ropy do 
západní Evropy a mezi dodavateli ropy do USA je na pátém místě. 
V červnu 2004 dosáhl nigerijský export ropy do USA 1,2 milionu ba
relů denně, což představuje 9,3 % amerického dovozu ropy. Zdálo by 
se - žij si a raduj se, užívej bohatství daná Bohem ke zlepšení živo
tů vlastního obyvatelstva. Ale od chvíle vyhlášení nezávislosti Nigerii 
trýzní etnokonfesní konflikty a v zemi existuje mnoho teroristických 
organizací.

Od první poloviny první dekády XXL století do současné doby pů
sobí v Nigérii a sousedních zemích teroristická islamistická skupina 
Boko Haram, která prosazuje přijetí zákonů šaría a vymýcení atributů 
Západu (sekulárního vzdělávání, voleb atd.). Kromě Boko Haram exis
tují různé ozbrojené skupiny, jako jsou Hnutí za osvobození delty Ni- 
geru, Bakassi Boys, Egbesu Afričan Guys, které stojí za bombovými 
útoky a únosy zahraničních pracovníků jako rukojmích. Škody, které 
působí těžařským společnostem, jsou symbolické, ale pro nigerijskou 
ekonomiku jsou vražedné, protože nutí vládu k neustálému snižování 
ceny ropy. A to i v podmínkách, kdy se to zdá být zcela nemožné. Na
příklad v roce 2008 ochromila svět hospodářská krize. Právě v té době 
(rok 2009), na pozadí globální recese, útoky nigerijských ozbrojenců 
na těžařská zařízení vedly k tomu, že cena nigerijské ropy pro oby
vatele Nigérie klesla, zatímco cena na světovém trhu s ropou mohla 
růst.45

45 Průměrná roční cena ropy Brent - http:/ / kurs-dollar-euro.ru/cena-neft-pogo- 
dam.html. 4. července 2008 dosáhly ceny ropy Brent historického maxima 
143,95 dolaru.
Začátek globální finanční krize v roce 2008 vedl ke kolapsu cen až na 33,73 dola
ru (26. prosince). Od června 2009 začala cena Brentu pomalu růst. V roce 2009 to 
bylo v průměru 61,74 dolaru za barel. V březnu až prosinci 2010 se úroveň cen ropy 
stabilizovala na 70-80 dolarech za barel. V prosinci 2010 došlo k obnovení růstu. 
1. tínora, kvůli vypuknutí politické krize v Libyi, barel opět překonal hranici 100 dola
rů a v dubnu vystoupal na úroveň 124-126 dolarů.
Růst cen byl potlačen kompenzací libyjského ropného vývozu dodávkami ze strategic
kých rezerv Mezinárodní energetické agentury a USA (celkem přibližně 90 milionů 
barelů v polovině roku 2011). Cena Brentu do února 2012 kolísala na úrovni 105-115 
dolarů za barel. Když 13. března 2012 dosáhla vrcholu (128,14 dolaru), začala cena 
klesat kvůli problémům v eurozóně a politické krizi ve Francii a Řecku. - Dynamika
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A v důsledku toho obyvatelům Nigérie prodej jejich zdrojů do za
hraničí nepřináší vůbec nic. Podle údajů Světové banky za rok 2010 
84,5 % obyvatelstva Nigérie trpělo nedostatkem vody a elektřiny 
a žilo za pouhé dva dolary na den. Odhaduje se, že v severovýchod
ních regionech žije 75 % populace pod hranicí chudoby (což je při
bližně dvojnásobek oproti jižním regionům země). 10 % pracujících je 
zaměstnáno v průmyslu, 70 % v zemědělství a 20 % v sektoru služeb.

Přitom stojí za zmínku, že v roce 2014 se Nigérie, přední africký 
producent ropy, stala největší africkou ekonomikou, když objemem 
HDP překonala Jižní Afriku.

Uvedené příklady zřetelně dokládají, že v nově vytvářených stá
tech kolonialisté zasévali etnické i náboženské konflikty, rozdělovali 
jednotlivé národy do různých států a formovali vládu tak, aby byla 
zachována koloniální povaha ekonomiky. Bývalé západní kolonie, 
které se likvidací světového koloniálního systému změnily na kryp- 
tokolonie, disponují zjevně dostatečným počtem obyvatel pro dispo
zici nezbytným souborem kompetencí k tomu, aby obstály jako státy. 
Přesto byly díky struktuře své ekonomiky, politického uspořádání 
a vzdělávacího systému postaveny do takových podmínek, aby stát

cen ropy od roku 1990. Dokumentace TASS, 14. listopadu 2014, 20:33 (aktualizo
váno 24. srpna 2015,14:56) - https: / / tass.ru/ekonomika/1572991 
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v žádném případě nemohl disponovat nezbytným souborem kompe
tencí pro svrchovanost a aby se obyvatelstvo těchto států soustředilo 
výlučně na vlastní přežití, nikoliv na svůj rozvoj. Aby myslelo jen na 
to, jak neumřít hladem, a ne jak si zajistit podmínky pro existenci stá
tu, a tím spíš ne na svou suverenitu.

Ukrajina
V roce 1991 byla Ukrajina na začátku své cesty v podobě nezávis

lého státu, dědice Ukrajinské sovětské socialistické republiky, součásti 
SSSR. Disponovala nezbytným rozsahem kompetencí, aby se prosadi
la jako stát. Jenže jako prvoplánově stát projekčně-konstruovaný ne
měla sebemenší šanci si tyto kompetence zachovat, aby se uplatnila 
nejen jako suverénní stát, ale jako stát obecně. Odnětí kompetencí bylo 
zahájeno přijetím aktu nezávislosti. Nadevše symbolickou událostí 
ztráty kompetencí bylo zbavení Ukrajiny jaderných zbraní.

V roce 1991 se Ukrajina stala po USA a Rusku46 třetí největší jader
nou mocností na světě se svými více než 1 900 hlavicemi pro strate
gické rakety. Navíc k tomu všemu na svém území začátkem roku 1992 
měla asi 2 600 jaderných taktických hlavic.

Na území Ukrajiny se nacházelo 220 jednotek strategických nosičů: 
176 mezikontinentálních balistických raket, 44 těžkých bombardérů 
schopných unést 492 řízených střel dlouhého doletu47. Kromě toho ve 
skladech bylo dalších přibližně 100 řízených střel dlouhého doletu pro 
potřeby servisu a údržby.

Od prosince 1991 do února 1992 byly v rámci SNS podepsány do
hody, vymezující status jaderných zbraní bývalého SSSR, jejichž pod
stata byla následující:

46 Podle americké organizace Arms Control Association (Asociace pro kontrolu 
zbraní) vlastnil SSSR v září 1990 10 271 jaderných hlavic, USA disponovaly 
10 563 hlavicemi. Po rozpadu SSSR se tak jaderné zbraně ocitly již ne na území 
dříve jednotného státu SSSR, rozděleného do nových státních útvarů. Tak se 
stalo, že Ukrajina a Kazachstán se po USA a Rusku ocitly na třetím, resp. čtvr
tém místě v počtu jaderných zbraní. Ukrajina měla v držení 1 240 jaderných 
hlavic, všechny s individuálním naváděním, a Kazachstán měl 1 040 (1 150) 
hlavic stejné třídy, https:/ /miklel.livejournal.com/2275163.html

47 Okřídlené rakety vzduch-země
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• čtyři státy bývalého SSSR - Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko 
a Kazachstán - se zavázaly ke společnému rozvoji politiky v oblas
ti jaderných zbraní;

• Ukrajina a Bělorusko se zavázaly připojit se ke Smlouvě o nešíření 
jaderných zbraní® jako nejaderné státy;

• do 1. července 1992 musí být taktické jaderné zbraně vyvezeny do 
Ruské federace a rozmístěny do centrálních výrobních základen za 
účelem demontáže pod společným dohledem;

• až do úplné likvidace jaderných zbraní na území Ukrajiny a Bělo
ruska rozhoduje o jejich použití prezident Ruské federace po doho
dě s hlavami Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu;

• zůstává zachována jednotná kontrola nad jadernými zbraněmi bý
valého SSSR a bude vytvořeno společné velení Strategických sil;

• strategické jaderné zbraně rozmístěné na Ukrajině mají být zničeny 
do konce roku 1994;

• Strategické síly (především síly jaderného zastrašování) fungují i 
jako nezávislá strategická aliance. Podléhají přímo velení Strategic
kých sil, přímo podřízenému veliteli Společných ozbrojených sil 
SNS a Radě hlav států;

• movitý majetek Strategických sil (včetně jaderných zbraní a jejich 
nosičů) spočívá v jejich držbě a používání.

48 Smlouva o nešíření jaderných zbraní (angl. Treaty on the Non-Proliferation of | 
Nuclear Weapons, zkráceně - Non-Proliferation Treaty, NPT) je mnohostran- i 
ný mezinárodní akt vypracovaný Výborem OSN pro odzbrojení za účelem za
mezení rozšiřování okruhu zemí vlastnících jaderné zbraně, zajištění nezbyt
né mezinárodní kontroly plnění závazků jednotlivými státy v duchu smlouvy, 
aby se zamezilo použití těchto zbraní v ozbrojených konfliktech; pro podporu 
příležitostí mírového využívání atomové energie.
Schválená Valným shromážděním OSN 12. června 1968 a předložena k pod
pisu 1. července 1968 v Moskvě, Washingtonu a Londýně. Ratifikována SSSR 
24. listopadu 1969 (Ruská federace je právním nástupcem SSSR pro plnění 
smlouvy). Vstoupila v platnost 5. března 1970 po uložení ratifikačních listin 
depozitářskými státy (SSSR podepsal v roce 1968, USA v 1968, Velké Britá
nie v 1968) a 40 dalšími zeměmi. Francie a ČLR podepsaly smlouvu v roce 
1992.11. května 1995 se více než 170 členských států dohodlo na prodloužení 
smlouvy na dobu neurčitou bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvními stranami jsou téměř všechny nezávislé státy světa. Izrael, Indie, 
Pákistán a KLDR smluvními stranami nejsou.
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První transport s jadernou municí opustil Ukrajinu v březnu 1994. 
Odvážení jaderných zbraní pokračovalo po dobu 27 měsíců a trvale 
probíhalo s předstihem. V noci na 2. června 1996 se Ukrajina stala stá
tem, na jehož území se nenacházejí jaderné zbraně49.

Pokud jde o nejmodernější letadlo Tu-160, které dosud nemá ve 
světě obdoby, v okamžiku rozpadu SSSR jich na letecké základně Pri- 
luki na Ukrajině zůstalo 19. Od roku 1998 Ukrajina v rámci americké
ho programu Nunn-Lugar zlikvidovala 10 letadel, jedno bylo předáno 
Poltavskému muzeu dálkového letectví a zbývajících osm bylo předá
no Rusku jako úplata za zemní plyn.

Proces likvidace Tu-160 byl zahájen za přítomnosti amerických se
nátorů Richarda Lugara a Carla Levina. Jako první bylo rozřezáno Tu- 
160 s palubním číslem 24, zhotovené v roce 1989 a s nalétanými 466 
hodinami. Druhé pak bylo Tu-160 s palubním číslem 13, postavené 
v roce 1991, s náletem menším než 100 hodin.

Dne 8. září 1999 byla v Jaltě podepsána mezivládní dohoda mezi 
Ukrajinou a Ruskem o předání 8 zbylých letadel Tu-160, 3 letadel Tu- 
-95MS, 575 řízených střel a letištního vybavení jako platby za ruský 
zemní plyn v hodnotě 285 milionů dolarů. Předání bylo dokončeno 
21. února 2000, kdy poslední dvě Tu-160 odletěly na leteckou základ
nu Engels 2.

Bulharsko
Vhodným příkladem státu, neschopného s populací menší než 

10 milionů lidí zajistit fungování státu v zájmech vlastního obyvatel
stva, poslouží Bulharsko. A to kdykoliv po dobu existence bulharského 
státu, který je mimochodem opět projekčně-konstruovaným státem.

Zde máme příklad postavení Bulharska v moderním světě.

49 Jaderný faktor v zahraniční politice Ukrajiny (1991-1996), Běloruský věstník meziná
rodního práva a mezinárodních vztahů. - 2004, č. 3 -  
content / view / 701 / 55

http://www.evolutio.info/
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V roce 2014 Bulharsko se svými 7 miliony obyvatel50 odmítlo polo
žit plynovod South Stream (Jižní proud - pozn. překl.) přes své území. 
Pro Bulharsko to byl hospodářsky i politicky mimořádně výhodný 
projekt. Nicméně přímý rozkaz z Washingtonu nepodílet se na pro
jektu bulharská vláda splnila, byť ne okamžitě, ale snažila se zámoř
ského hospodáře přesvědčit, aby Bulharsku dovolil se tohoto projek
tu zúčastnit51. Turecko s populací 80 milionů lidí tlaku USA odolalo 
a do projektu se pustilo. Turkish Stream (Turecký proud - pozn. překl.) 
je v zásadě variací na předchozí projekt South Stream, jen byla mírně 
změněna trasa plynovodu ze směru na Bulharsko do Turecka. V sou
ladu s tím veškeré ekonomické a politické výhody tohoto projektu 
posilují turecký stát a podráží stabilitu bulharského státu až do oka
mžiku, kdy přejde pod protektorát Turecka, tj. Bulharsko se vrátí do 
stavu před rusko-tureckou válkou z let 1877-78, kdy se v důsledku 
vítězství Ruska stát jménem Bulharsko objevil na mapě světa.

Pozoruhodné je, že jak bulharská vláda, tak její zámořští hospodáři 
si jsou této vyhlídky plně vědomi, a proto se nyní bulharská vláda 
ze všech sil snaží stát se účastníkem projektu Turkish Stream a sehrát 
roli plynového uzlu pro Evropu, což vlastně projekt South Stream52 
předpokládal. Sluší se připomenout, že ekonomické projekty tohoto 
typu jsou životně důležité pro jakýkoliv stát, takže jakmile jeden stát 
(z vlastní vůle nebo pod cizím tlakem) z takového projektu vypadne, 
v tu ránu se najde jiný, který se nabídne jako partner pro realizaci pro
jektu. Ruský prezident Vladimír Putin dne 1. prosince 2014 na tiskové 
konferenci v Ankaře oznámil, že Rusko odmítá stavět South Stream. 
Vysvětlil, že zrušení stavby South Stream bylo způsobeno tím, že Bul
harsko neposkytlo stavební povolení. Poté šéf Gazpromu Alexej Miller 
prohlásil, že projekt plynovodu South Stream byl uzavřen a tento se

50 To podle oficiálních statistik. Počet obyvatel Bulharska je ve skutečnosti asi 
5 milionů.

51 https: / /  / 550946-kak-amerikancy-i-es-zastavili-bolgariyu-prome- 
nyat-yuzhnyi-potok-na-nishchetu

riafan.ru

52 https: / /  / ru / news / 2018 / 05 / 29 /bolgarskiy-potok-bolgariya- 
-uzhe-upustila-svoy-zolotoy-shans

eadaily.com

http: / / www.forbes.ru / biznes / 361789-gazovoe-dezhavyu-bolgariya-po- 
prosila-vozobnovit-yuzhnyy-potok
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již realizovat nebude. Ale už 27. ledna 2015 byla ve smyslu závěrů 
prosincové schůzky šéfa Gazpromu Alexeje Millera a tureckého minis
tra energetiky a přírodních zdrojů Tanera Yildize v Ankaře stanovena 
nová trasa plynovodu do Evropy, nazvaná Turkish Stream. Okamžitě 
začaly práce na realizaci projektu, a to na nejvyšší úrovni. Takže na 
setkání Millera s Yildizem 7. února 2015 byla finálně dohodnuta trasa 
Turkish Stream přes Turecko. Miller a Yildiz se dokonce proletěli nad 
plánovanou pevninskou částí plynovodu vrtulníkem. 7. dubna 2015 
v Budapešti podepsali ministři zahraničí Řecka, Srbska, Makedonie, 
Madarska a Turecka prohlášení o energetické spolupráci při vytváře
ní nákladově efektivního způsobu diverzifikace tras a zdrojů pro přepravu 
zemního plynu z Turecka do Evropy. Bulharsko jako stát se projevilo 
jako nekompetentní a neschopné hájit zájmy svých obyvatel.

* * *

Pokud jde o státy s populací kolem jednoho milionu lidí, potom 
žádný z nich (samozřejmě s výjimkou států, jako je Vatikán) nehraje 
ve světové politice vůbec žádnou roli. Jejich osudem je být územím 
pro realizaci projektů zahraniční politiky těch států, které skutečně 
spravují území, na kterých žije ta či ona populace formálně vlastní
cí svůj stát. Hospodářské a politické aktivity moderních pobaltských 
států jsou toho jasným dokladem. Výsledkem je masivní odliv obyva
telstva.

Litevská republika je neochvějným držitelem titulu šampióna EU 
v poklesu počtu obyvatel: V roce 2018 v zemi oficiálně žilo 2,721 mi
lionu lidí, zatímco v roce 1991 (kdy byl vytvořen národní stát) to bylo 
3,706 milionu53.

53 https: / / countrymeters.info / ru / lithuania
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Populace Lotyšské republiky v témže roce 2018 čítala 1,891 milionu 
lidí, zatímco v roce 1991 to bylo 2,643 milionů.54

V témže roce počet obyvatel Estonské republiky činil 1,297 milionu 
a v roce 1991 to bylo 1,554 milionu.55

10 milionů lidí je prahová minimální hodnota populace, která je 
nezbytná pro plně funkční existenci státu a která podmiňovala vznik 
takových států jako
• Československo (Čechy- 10,570 milionu obyvatel, Slovensko - 

5,439 milionu obyvatel);
• Jugoslávie (Srbsko - 8,715 milionu obyvatel, Chorvatsko - 4,990 

milionu obyvatel, Bosna a Hercegovina - 3,795 milionu obyva
tel, Makedonie - 2,089 milionu obyvatel, Slovinsko - 2,078 milio
nu obyvatel, Černá Hora - 0,628 milionu obyvatel a po zhroucení 
SFRJ56 Kosovo (vyříznuté ze Srbska) -1,809 milionu obyvatel).

Takové státy jsou vytvářeny a zase ničeny, vše podle cílů řízení 
Globálního prediktora.

Zajištění minimální úrovně populace okolo 10 milionů lidí je však 
jen jednou z podmínek. Nezbytně nutný je ucelený soubor kompe
tencí pro zajištění fungování státu. Neposlední z tohoto výčtu jsou 
státní ideologie a státotvorný instinkt lidu (kultura lidu musí zajis
tit fungování státu). Pokud toto chybí, potom stát, čítající třeba náso
bek minimální populace (10 milionů), nebude schopen zajistit vlastní 
fungování bez vnějšího řízení. Klasickým příkladem tohoto jevu jsou 
dějiny státu Ukrajina. Moderní Ukrajina se svými zhruba 40 miliony 
obyvatel, stejně jako státní útvary před ní, není bez vnějšího řízení 
plně funkčním státem.

54 https://countrymeters.info/ru/LATVIA#population_2018
55 https: / / countrymeters.info / ru / ESTONIA
56 Socialistická federativní republika Jugoslávie

98

https://countrymeters.info/ru/LATVIA%2523population_2018


Čína jako příklad formování historicky vzniklého státu

V současné době je Čína - Čínská lidová republika (ČLR), člen Rady 
bezpečnosti OSN, státem, s nímž nemůže nepočítat žádný jiný stát ve 
světě. Čína se reálně stává globálním centrem koncentrace řízení. Při
tom ještě v polovině XX. století takový vývoj Číny většina světových 
analytiků a politiků naprosto vylučovala. Teprve nedávno se začal 
zapomínat výraz tisící první čínské varování, který z úst lidí nechápa
jících vůbec nic v řízení, byť kolikrát zastávali nejvyšší státní funkce 
v různých zemích světa, znamenal absolutní bezmocnost čínského 
(stejně jako kteréhokoliv jiného) státu, který nebyl schopen přiměřené 
odpovědět na jakoukoliv výzvu a byl tak nucen se omezit na slovní 
varování na adresu hanobitele.

Důvody takového povrchního výkladu byly, jak se říká, očividné - 
Západ s Čínou vůbec nepočítal.

Rozsáhlá expanze Západu do Číny začala v XIX. století. Do té doby 
se již koloniální systém světa jako celek vytvořil a koloniální mocnosti 
měly dostatek zdrojů, aby pokračovaly v procesu globalizace - proce
su koncentrace řízení výrobních kapacit na planetě. Důležité místo ve 
světové ekonomice, nikoliv však v politice, hrála Čína.

Do XIX. století vstoupila Čína dynastie Čching jako bohatá a Evro
panům uzavřená mocnost. Čínskému hospodářství se v autarkii da
řilo docela dobře, protože mělo dostatečné zdroje k vytvoření všeho, 
co populace potřebovala, od potravin až po luxusní zboží, vše v pod
mínkách domácího trhu, aniž by se uchýlilo k dovozu. Přitom objemy 
výroby byly takové, že výrobky produkované v tzv. Říši středu zapla
vily evropské trhy.

Pro Západ bylo převzetí kontroly nad územím Číny životně důle
žité nejen kvůli zvýšení stability jeho vlastních zdrojů na úkor zdrojů 
čínských, ale aby, což je klíčové pro globální řízení obecně, byla elimi
nována i samotná možnost nekontrolovaného (ne z vůle GP) přícho
du státu schopného provádět globální nadnárodní řízení na světovou 
scénu.

Až do druhé poloviny XIX. století Čína obchodovala s Evropany 
pouze přes přístav Kuang-čou. Zahraničním obchodníkům bylo za

99



kázáno opouštět svá obchodní místa. Pouze 13 čínských obchodních 
společností mělo právo uzavírat transakce se zástupci jiných států. 
Přitom jejich činnost byla přísně kontrolována císařským úředníkem. 
Obrana státu proti cizincům byla natolik tvrdá, že každý Číňan, který 
cizinci sdělil jakoukoliv informaci o Číně nebo ho dokonce učil čínsky, 
byl přísně potrestán.

Zdálo se, že cizinci nemohou proniknout do Číny, natož pak způso
bit jakékoliv škody bezpečnosti nebo stabilitě státu, a jeho suverenitě. 
Nicméně stát, který disponuje tak silným potenciálem, ale dobrovolně 
se vzdá jakéhokoliv vlivu na vnější svět, má svou vlastní Achillovu 
patu - vysoká korupce mezi čínskou administrativou se stala rozbu
škou budoucího kolapsu státu pod vlivem západní invaze do země.

Svou drtivou převahou jak v technologickém rozvoji, tak v efekti
vitě veřejné správy, Západ Čínu pevně, a zdálo se, že i nevratně, pod
řizoval své vládě cestou vnucování nerovnoprávných smluv západ
ních států s Čínou. Když se Čína pokusila chránit své národní a státní 
zájmy, Západ jednoduše - za pomoci brutální vojenské síly - Čínu 
nutil k sebevražedné domácí a zahraniční politice. Právě takto jed
notný Západ vedl proti Číně dvě opiové války, byť se oficiálně věří, že 
první opiová válka (1840-1842) byla vedena Velkou Británií a druhá 
opiová válka (1856-1860) - Velkou Británií a Francií. Obě války, jak 
název napovídá, sledovaly nejen cíl rozšířit možnosti cizinců, zejména 
Britů, obchodovat v Číně, ale obchodovat především právě s opiem.

První opiové válce předcházelo několik desetiletí, po která bylo do 
Číny pašováno opium. Na konci 18. století se britská Východoindická 
společnost stala monopolním nákupčím bengálského opia a zároveň 
jej začala pašovat do Číny. Přitom je třeba mít na zřeteli, že i podle 
anglického práva bylo obchodování s drogami zločinem.

Výnosy císaře Jung-jena57 zakazující dovoz opia byly úředníky, kte
ří se nechtěli vzdát svých vysokých zisků od překupníků, jednoduše

57 Aisin Gioro Jung-jen (čin. 1760-1820), sedmý mandžuský císař
(1. února 1796 - 2. září 1820) říše Čching, vládl pod jménem Ťia-čching (Krásně 
a radostně) ). Byl patnáctým synem císaře Aisin Gioro Hong-li, vládnou
cího pod jménem Čchien-hing (Neotřesitelně a slavně) (^^). 
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ignorovány. Kromě finančního zisku měli čínští funkcionáři další mo
tiv - mnozí z nich sami opium užívali.

V Říši středu bylo opium známé již dříve, avšak užívalo se výhrad
ně jako lék v minimálním množství. Nicméně poté, co se začalo pašo
vat do Číny masově, stalo se kouření opia v zemi nekontrolovatelné 
a rychle se změnilo ve skutečnou státní katastrofu. Současně je třeba 
poznamenat, že se tato zhoubná závislost rozšířila mezi vyššími vrst
vami čínské společnosti včetně privilegovaných úředníků, i v armádě. 
Drogově závislými se tak staly profesní vrstvy společnosti odpovědné 
za bezpečnost a rozvoj státu.

Angličtí obchodníci si obvykle zřídili skladiště opia přímo na vodě 
nedaleko pobřeží. V případě potřeby lodě, z nichž byl obchod veden, 
jednoduše odpluly jinam. Jejich rozmístění bylo dobře známo míst
ním úřadům, které Angličany vždy zavčas varovaly před blížící se 
inspekcí z Pekingu.

Angličtí obchodníci prodávali opium pouze za stříbro.
Od roku 1800 do roku 1819 bylo každý rok dováženo více než 

4 000 beden opia, z nichž každá vážila 60 kg. V důsledku pašování 
opia stříbro již nepřitékalo do Číny, ale odtékalo za moře. Masiv
ní odliv stříbra do zahraničí vyvolal v zemi devalvaci - zvýšení cen 
v měděných mincích, tj. penězích prostého lidu, což znamenalo zhorše
ní kvality života obyvatelstva a vyostření hospodářských problémů 
státu. Nejvíce to ovlivnilo jižní Čínu, později přišla řada na centrální 
provincie a od roku 1810 byla postižena i severní Čína.

Ale když císař Mian-ning58 viděl, jaké škody způsobuje čínskému 
obyvatelstvu užívání drog, jak decimuje zdraví Číňanů i státní hos
podářství, tvrdými a hlavně systematickými opatřeními ve 30. letech 
XIX. století začal cíleně potírat masivní pašování opia do země. Tato 
systémová opatření přinesla výsledky, a proto došlo na rebranding 
anglické narkotické expanze do Číny. V roce 1834 byla Východoindic
ká společnost zbavena monopolu na obchod s opiem. Nyní se dodá-

58 Aisin Gioro Mian-ning (čínsky 1782-1850) - osmý mandžuský císař
(2. září 1820 - 25. února 1850) dynastie Čching, vládl pod jménem Tao-kuang 
(Cílevědomě a velkolepě) (ilDt). Druhý syn Aisin Gioro Jung-jena, vládnoucí
ho pod jménem Ťia-čching.
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vek narkotik ujaly tisíce anglických podnikatelů, což vedlo k desetiná
sobnému nárůstu pašování opia do Číny.

Z tohoto důvodu čínský císař v prosinci 1839 uzavřel trh země všem 
obchodníkům a pašerákům z Anglie a Indie, což Británii posloužilo 
jako záminka pro to, aby v dubnu 1840 vyhlásila válku říši Čching. Na 
podporu války vystoupil i prezident Spojených států amerických.

Na straně Angličanů vstoupilo do války 40 lodí a 4 000 vojáků. 
Čína měla armádu čítající 880 000 vojáků, ale rozptýlenou po celé 
zemi a většinou bez jakýchkoliv bojových zkušeností. Celkový počet 
vojáků, zúčastněných v konfliktu na straně Číny, se odhaduje na 90 ti
síc. Avšak celkový technický náskok britských interventů a vyspělej
ší strategie, taktika a metody boje vedly k tomu, že už dva roky po 
vypuknutí vojenských akcí59, po rozhodných vítězstvích a postupu 
k Nankingu, Británie dokázala říši Čching vnutit pro sebe výhodnou 
Nankingskou smlouvu, která byla uzavřena dne 29. srpna 1842.

26. srpna 1842 byla první opiová válka ukončena podpisem míro
vé smlouvy v Nankingu. Podle jejích podmínek měl Peking zaplatit 
Londýnu mnohamilionové odškodnění ve stříbře, poskytnout mu 
řadu přístavů pro trvalý obchod s Angličany a rovněž Británii pře
dat ostrov Hongkong k věčnému užívání. Dohoda navíc obsahovala 
podrobná pravidla upravující veškeré následné hospodářské vztahy 
těchto dvou mocností a specifikaci celního zdanění. Dokument žádné 
podmínky pro obchod s opiem nespecifikoval, ale po jeho podepsání 
se rozsah pašování zvýšil násobně.

Brzy byly podrobné podmínky hospodářských vztahů s Čínou za
kotveny ve smlouvách s dalšími evropskými státy, což nakonec zniči
lo sebeizolaci říše Čching, v níž se zintenzivnily procesy oslabování 
státu a občanské nepokoje, což Čínu přivedlo k ještě hlubšímu zotro
čení evropskými mocnostmi a obrovskému šíření drogové závislosti 
obyvatelstva, degradaci a masovému vymírání populace.

Stojí za zmínku, že v poslední fázi války byl Západ velmi blízko 
poskytnutí vojenské pomoci Velké Británii - v březnu 1842 se v čín
ských vodách objevily vojenské eskadry USA a Francie.

59 V zimě se nebojovalo.
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Cílem druhé opiové války, kterou vedla Velká Británie a Francie 
proti říši Čching, byla další expanze Západu do vnitřních provincií 
Číny, pro což bylo nutné podmanit si její říční přístavy.

Tentokrát se Západ k válce s Čínou postavil rozhodněji. Je třeba 
poznamenat, že právě v tomto období Západ poprvé ve válkách proti 
Číně uplatnil celý komplex způsobů a metod ničení státu, které jsou 
už našim současníkům důvěrně známy v podobě tzv. barevných/oran
žových revolucí, v jejichž důsledku se některé státy rozpadaly a na jejich 
místě vznikaly nové.

V roce 1850 vypuklo povstání tchaj-pchingů (1850-1864) - rolnická 
válka v Číně proti mandžuské říši dynastie Čching a formálně proti 
zahraničním kolonistům. Vůdcem povstání byl křesťan Chung Siou-č- 
chůan, jenž založil Nebeskou říši velkého míru - nezávislý čínský stát, 
který existoval na územích obsazených povstalci. Sám název Tchaj- 
-pching znamená Velký mír a odkazuje k raně taoistické škole Tchaj- 
-pching tao (£¥51) z doby říše Chán, stejně jako na celou řadou hesel 
vládců III. až XIV. století.

Stát tchaj-pchingů zabíral významnou část jižní Číny s přibližně 
30 miliony obyvatel pod svou jurisdikcí. Tchaj-pchingové se pokusili 
provést radikální společenské reformy a nahradit tradiční čínská ná
boženství specifickým křesťanstvím, ve kterém byl Chung Siou-čchůan 
považován za mladšího bratra Ježíše Krista. Tchaj-pchingům se říkalo 
dlouhovlasí, protože odmítali nosit copánky, zavedené ve státě Čching 
Mandžusy. Rovněž se jim říkalo vlasatí bandité.

Záhy po povstání tchaj-pchingů vypukla v dalších částech říše 
Čching celá řada lokálních povstání proti mandžuské moci, která čas
to vyústila ve vyhlášení vlastních států.

Povstání tchaj-pchingů představovalo totální válku vnímající zdro
je a infrastrukturu jako vojenské cíle. Jednalo se o největší konflikt 
v Číně od dobytí Mandžuska v roce 1644. Byla to také nejkrvavější ob
čanská válka, jedna z nejkrvavějších válek v lidských dějinách vůbec, 
a největší ozbrojený konflikt XIX. století. Odhady počtu obětí povstání 
se pohybují od 20-30 milionů až do 70-100 milionů, s mnoha miliony 
uprchlíků.
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Západní státy nejprve formálně dodržovaly neutralitu. Začátkem 
šedesátých let se však projevila neschopnost tchaj-pchingů svrhnout 
dynastii Čching, což znamenalo, že čínský stát za každou cenu dříve 
či později s povstalci skoncuje.

V podmínkách porážky ve dvou opiových válkách a pod tlakem 
povstání tchaj-pchingů si mandžuská dynastie a vůdci šen-šenských 
vojenských skupin, kteří vládli říši, uvědomili potřebu reformovat 
stát a nebyli již proti strojům obecně, ale pouze proti strojům v rukách 
cizinců. Začala výstavba státních vojenských továren, arzenálů a dí
len, které uspokojovaly potřebu moderních zbraní a střeliva jednotek 
Čching a provinčních armád, zapojených do potlačování rolnických 
a národních povstání.

Tchaj-pchingové, kteří zakázali prodej opia, zabránili otevře
ní vnitřních provincií jang-c'-tiangské pánve pro evropský obchod. 
Proto bylo pro Západ objektivně výhodné zříci se podpory povstání 
tchaj-pchingů, pomoci legitimní vládě co nejdříve zničit povstalecký 
křesťanský stát a získat klíče od vnitřních provincií.

Ve skutečnosti je potlačení povstání tchaj-pchingů logickým po
kračováním druhé opiové války. Tuto etapu však provedly soukromé 
armády - soukromé vojenské společnosti (SVS).

V červnu 1860 v Šanghaji zorganizoval americký dobrodruh Fre- 
derick Townsend Ward pod záštitou amerického konzula vojenský 
oddíl k boji proti tchaj-pchingům, nazvaný Vždy vítězící armáda. Po
dle jejího vzoru byly vytvořeny Francouzsko-čínský sbor a Britsko-čínský 
kontingent. Proti tchaj-pchingům rovněž bojovaly britské, francouzské 
i americké válečné lodě, které pod neutrální vlajkou tajně převážely 
podél toku Jang-c'-ťiang čchingské jednotky, zbraně a střelivo pro ně. 
V lednu 1862 Wardova armáda čítala již 8 tisíc vojáků a disponovala 
parníky a džunkami s děly na palubě.

Byly posíleny a přeformovány původní čínské armády, které bojo
valy proti tchaj-pchingům a hnutí Nian, na začátku 60. let XIX. stole
tí složené z osmi provinčních armád (včetně Siangské armády Ceng 
Kuo-fana a Chuajské armády Li Chung-čanga), vládních čínských 
vojsk zelené zástavy, mandžuských sborů Osmi korouhví a mongolské 
kavalerie. Čchingské armády byly přezbrojeny moderními puškami, 
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houfnicemi a děly, a jejich důstojníci dostali příležitost seznámit se 
s evropskou taktikou a způsoby vedení boje.

Povstání tchaj-pchingů bylo zcela zlikvidováno 16. srpna 1868, 
když poslední oddíly Čang Čung-joua (synovce Čang Lo-singa, ze
mřelého vůdce hnutí Nian), vyčerpané neustálými boji, padly v ob
lasti Či-ping (severozápadně od provincie Šan-tung) a jejich velitel 
spáchal sebevraždu.

Jenže klid v Číně nenastal a již roku 1898 zde vypuklo povstání 
boxerů (doslova oddílů harmonie a spravedlnosti) proti zahraničnímu 
vměšování do hospodářství, domácí politiky a náboženského života 
Číny. Toto povstání bylo potlačeno v roce 1901 v důsledku invaze Ali
ance osmi mocností, složené z Ruského impéria, USA, německé říše, 
Británie, Francie, Japonského císařství, Rakouska-Uherska a Itálie, je
jichž jednotky napadly říši Čching pod záminkami masového vraž
dění křesťanů, cizinců a blokády svých velvyslanectví v diplomatické 
čtvrti Pekingu.

Sjednocený kontingent, někdy označovaný jako Mezinárodní osvo
bozenecká expedice (MOE), sestával ze 45 000 vojáků a námořníků ze 
zemí Aliance. Válečné námořní síly Aliance tvořily celkem 18 japon
ských, 10 ruských, 8 britských, 5 francouzských, 5 německých, 2 ame
rické, 2 italské a 3 rakousko-uherské lodě. Mezinárodní expediční sbor 
byl složen z 8 000 Japonců, 4 800 Rusů, 3 000 Britů, 2 100 Američanů, 
800 Francouzů, 58 Rakušanů a 53 Italů.

Společné velení MOE řídil generálporučík N. P. Liněvič a po něm 
polní maršál Alfred von Waldersee, jmenovaný velitelem mezinárod
ních sil po dohodě klíčových mocností, který do Číny dorazil, až když 
vojska spojenců již obsadila Peking, takže se nijak neprojevil.

Masové hnutí proti cizincům (Evropanům, Američanům a Japon
cům) bylo inspirováno tajnými spolky zvanými I-che-tchuan (Pěst spra
vedlnosti a harmonie, odtud odvozen název boxeři - pozn. překl.), Tao- 
-chuej (Společenství velkého nože) a Daquanhui (Společenství velké pěsti), 
které v podstatě reprezentovaly různé školy čínského bojového umění 
- kung-fu, wu shu atd. Proto se povstání na Západě nazývalo povstání 
boxerů. Později se zobrazení ruky sevřené v pěst stalo symbolem všech 
barevných revolucí organizovaných Anglosasy po celém světě.
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Ovdovělá císařovna - regentka Cch'-si,60 jež vládla za mladého dě
dice trůnu Caj-čchuna v letech 1856-1875, nechovala vůči událostem 
povstání jednoznačný postoj. Boxeři se vzbouřili proti zničení starého 
čínského patriarchálního života a měli jasnou protizápadní orientaci; 
nicméně oponovali také moci mandžuské dynastie, která si podma
nila Čínu. Ale doufajíc, že s pomocí boxerů obnoví nezávislost Číny, 
císařovna 28. května 1900 vydala dekret na podporu povstání a za za
bité cizince slíbila odměny.

A 21. června 1900 říše Čching oficiálně vyhlásila válku spojenec
kým státům. Byla vydána Deklarace o válce: „Cizinci se vůči nám chovají 
agresivně, narušují naši územní celistvost, pošlapávají náš lid a násilím se 
zmocňují našeho majetku... Navíc náš lid utlačují a uráží naše bohy. Obyčej
ní lidé trpí nebývalým útlakem a každý z uchvatitelů je velmi pomstychtivý. 
Proto stateční přívrženci boxerů vypalují kostely a zabíjejí křesťany ".

Ale byť císařovna podpořila boxery, a dokonce vyhlásila západní 
Alianci válku, ve skutečnosti se je nesnažila na bojištích nijak podpo
řit, nebyly navázány ani žádné vzájemné vztahy boxerů s vládními 
vojsky, takže se vyskytly i případy, kdy vládní síly pálily boxerům do 
zad ve chvíli, kdy ti útočili proti západním interventům.

A již 7. září 1900, když se císařovna Cch'-si ujistila, že boxeři nejsou 
schopni koaliční vojska porazit, přešla na stranu spojenců. Vydala na
řízení k likvidaci boxerů po celé zemi. Jakmile se císařovna přidala na 
stranu Evropských států a Japonska, ty začaly čínské vládě předkládat 
ultimáta bez jejich koordinace s ostatními koaličními mocnostmi. Ke 
konci povstání si pak spojenci ultimáta zpochybňovali navzájem.

Účast Ruska v této válce byla vyvolána masivními útoky Číňanů 
na rozestavěnou Čínskou východní dráhu (ČVD), náležící Rusku, kde

60 Cch'-si (29. listopadu 1835 - 15. listopadu 1908, Peking) - vdova, čínská cí
sařovna, v období 1861-1908 ve svých rukou soustředila vrcholnou moc říše 
Čching. Konkubína císaře I-ču (vládl pod jménem Sien-feng), potom jeho 
druhá žena (po porodu Caj-čchuna, následníka trůnu). V letech 1861-1873 re
gentka (za nedospělého syna Caj-čchuna) a v letech 1875-1889 za nedospělého 
synovce, císaře Caj-Tchiena.
Od roku 1898 se jí v důsledku státního převratu znovu podařilo soustředit 
veškerou moc ve svých rukou.
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začalo docházet k brutálním vraždám zaměstnanců železnice. Něko
lik stovek donských kozáků, střežících ČVD, bojovalo proti mnohati
sícovým nepřátelským silám, čímž umožnilo bezbrannému ruskému 
obyvatelstvu uniknout. Později a se ztrátami ustoupili do Charbinu, 
který byl obklíčen. Na Amuru bandy Chung-chu-c' (tzv. rudovousů 
-pozn. překl.) napadly kozácké vesnice. Mohutné síly Číňanů se sou
středily v městečku Aigun a z děl ostřelovaly Blagověščensk. Rusko 
nemělo šanci vyhnout se bojům - pro Rusko bylo životně důležité, 
aby byl v Číně obnoven pořádek.

Vtahování Ruska do války v Číně pro Západ znamenalo příležitost 
bojovat cizíma rukama a definitivně tak Rusko a Čínu rozhádat.

Právě ruská účast v této válce však umožnila zachovat vlastní čín
skou státnost v osobě císařovny Cch'-si, kterou západní intervenci- 
onisté hodlali svrhnout. Protože si toho bylo Rusko dobře vědomo, 
nemělo v úmyslu Západu nahrávat a 14. srpna 1900, kdy již ruské 
jednotky vedly pouliční boje v ulicích Pekingu a zbytek spojenců se 
teprve chystal do útoku na hlavní město, ruské velem nechalo císa
řovnu Cch'-si i císaře Caj-čchuna61 spolu s doprovázejícími je dvořany 
volně opustit město. Kdyby se Caj-čchun dostal do rukou západních 
interventů, potom by se čínský loutkový stát objevil mnohem dříve 
než slavný Mandžukuo (Velká mandžuská říše) - stát, založený Ja
ponskou říší na Japonskem okupovaném území Mandžuska, existu-

61 Aisin Gioro Caj-tchien (čin. trad. 14. srpna 1871 - 14. listopadu
1908), vládnoucí pod jménem Kuang-sil (čin. trad. 25. února 1875 - 
14. listopadu 1908) - předposlední císař dynastie Čching.
Po převratu 21. září 1898, zorganizovaného Cch'-si díky zradě generála Juan 
Shikaie, žil císař v domácím vězení v pekingském Zakázaném městě; rozhod
nutím císařovny vdovy byl prohlášen za nehodného vlády. Evropské mocnos
ti jej i nadále uznávaly jako vládnoucího panovníka, který tak formálně vládl 
až do konce svého života. Řada opozičníků a emigrantů plánovala vrátit mu 
reálnou moc.
Neměl žádné potomky, nástupcem Kuang-sů se z rozhodnutí Cch'-si stal jeho 
dvouletý synovec Pchu-I (císař Sůan-tchung).
Kuang-sů zemřel ve svém pavilónu v zakázaném městě den před Cch'-si; 
proslýchá se, že když cítila, že umírá, přikázala ho otrávit, byť mladý císař 
již dlouho trpěl tuberkulózou. V roce 2008 čínští badatelé zveřejnili materiály 
o výzkumu pozůstatků, které potvrdily, že Kuang-sů byl skutečně otráven 
arzénem.
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jící od 1. března 1932 do 19. srpna 1945, sousedící s Japonskou říší, 
Mongolskou lidovou republikou, SSSR, Meng-tiangem (Mengkukuo) 
a Čínskou republikou. Hlavním městem byl Sin-ting (nyní Čchang-č- 
chun). Do čela státu byl postaven poslední čínský císař (z mandžuské 
dynastie Čching) Pchu-I (nejvyšší vládce 1932-1934, císař 1934-1945).

Zachováním císařovny Cch'-si a císaře Caj-čchuna Rusko na jedné 
straně zachovalo státnost Číny, na straně druhé pak možnost politic
kého a ekonomického manévrování v dialogu se zeměmi Dálného vý
chodu a Evropy.

Šlo o to, že ani jedna země Západu, ani sama ani v koalici, nemoh
la Čínu kolonizovat způsobem, jakým byla například kolonizována 
Indie.

Indie sestávala z mnoha samostatných knížectví, která bylo možné 
kolonizovat metodou rozděl a -panuj. Indii, perlu britské koruny, Velká 
Británie ovládala výlučně metodou měkké moci diplomacie tak, že in
dická knížectví byla permanentně ve vzájemném konfliktu, pokaždé 
v zájmu Velké Británie. Přitom všechna znesvářená knížectví byla pod 
ochranou britské koruny.

Čína byla při všech slabinách své státní struktury centralizovaným 
státem a zároveň měla historické zkušenosti s vyrovnáváním nezávis
losti regionů.

Za těchto podmínek měl Západ jen jedinou možnost - vyčerpat 
vnitřní zdrojovou stabilitu čínského státu do té míry, aby si Čína neby
la schopna vlastními silami zajistit soubor kompetencí nezbytný pro 
svou existenci ve formě říše a následně ani v podobě pouhého státu. 
Právě proto bylo zapotřebí opiových válek, aby bylo možné zbavit říši 
stavu kádrů i tvůrčího potenciálu rozvoje státu. Jen co byla veřejná 
správa oslabena, v Číně sama od sebe vypukla povstání, která ideolo
gicky plně odpovídala cílům expanze Západu do Číny.

Začátkem XX. století přestal čínský stát jako impérium prakticky 
existovat. Přišlo období, ve kterém se GP rozhodl, že je čas (pře)vzít 
historicky ustavený čínský stát a po uspořádání jeho řízení z nadná
rodní úrovně provést takovou korekci vývoje založeného loutkového 
státu, která by v budoucnu umožňovala mít čínskou státnost ve formě 
a kvalitě v souladu s plány GP na správu světa.
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Jako spouštěcí mechanismus posloužilo povstání boxerů. Ale Rus
ko do těchto plánů zasáhlo tím, že Číně zachovalo možnost rozvoje 
v národních zájmech jejího obyvatelstva. Výsledkem byla Sinchajská 
revoluce (10. října 1911 - 12. února 1912) v Číně, nazvaná podle toho, 
že rok 1911 je - rokem kovového prasete - 48. rokem „sin-chaj" 
podle óOletého cyklického (tj. lunárního - pozn. překl.) čínského ka
lendáře.

V polovině roku 1905 byly základními revolučními organizacemi 
v Číně a Japonsku Xingzhonghui (Svaz obrody Činy, ) se Sunjat- 
senem v čele, Čínská unie pro obnovu (¥ WH) vedená Chuang Singem 
a Sun Jiazhengem a Čínská unie oživení slávy (Jcí ). Xinzhonghui 
působil v jižní Číně, zatímco Čínská unie oživení slávy působila v Jiang- 
su, Zhejiang a Šanghaji, Čínská unie pro obnovu pracovala v Hunanu. 
Sjednocením těchto tří struktur v létě 1905 v Tokiu vznikla Revoluční 
aliance - Tunmenhui (Sjednocená unie, Liga Unie) (4’SIrI^^), jejímž 
účelem bylo svržení dynastie Čching a založení republiky.

Aliance se podílela na plánování Sinchajské revoluce v roce 1911 
a založení Čínské republiky 1. ledna 1912. Sunjatsen však neměl vo
jenskou moc a byl nucen postoupit post prozatímního prezidenta re
publiky militaristovi Yuanovi šikaimu, který 12. února 1912 zorgani
zoval abdikaci posledního čínského císaře.62

Skutečně zlomovou událostí pro Čínu však bylo založení strany 
Kuomintang (Čínská národní strana) 25. srpna 1912 v Pekingu. V čele 
strany stanul Sunjatsen. Tato strana zahájila skutečnou činnost v zá
jmu znovuzaložení čínského státu a jeho osvobození od zahraniční 
diktatury. Činnost této strany se však ukázala jako naprosto nezajíma
vá pro země Západu, na které se její vedoucí představitelé s žádostí 
o pomoc při budování demokratické čínské republiky obrátili v prv
ní řadě. Jen co se vůdci Kuomintangu ujistili, že Západ s obnovou

62 Aisin Gioro Pchu-I (čin. trad. iWíi, zjedn. Í5ík, pinyin: ÁixTnjuéluó 
Půyí, 7. února 1906 - 17. října 1967) - čínský politik; desátý zástupce mandžuské 
dynastie Aisin Gioro, poslední císař říše Čching (1908-1912, zůstal titulámím císařem 
až do roku 1924). Nej vyšší vládce Mandžukua (9. března 1932 - 1. března 1934), 
císař Mandžukua (1. března 1934 - 15. srpna 1945), generalissimus a vrchní 
velitel císařské mandžuské armády. Člen lidově politické poradní rady ČLR 
(od roku 1964).
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čínského státu nijak nepomůže, obrátili svůj pohled k symbolu zcela 
nového stavu světa - sovětskému Rusku. A v roce 1923 se Kuomin- 
tang dohodl na spolupráci s právě založeným SSSR. Od tohoto roku 
začali do jižní Číny přijíždět poradci ze SSSR. Jejich úkolem bylo re
organizovat Kuomintang a navázat spolupráci mezi ním a Čínskou 
komunistickou stranou (ČKS), v důsledku čehož byla vytvořena první 
sjednocená fronta obou stran.

Sovětští poradci pomáhali Kuomintangu s výcvikem agitátorů 
a v roce 1923 byl jeden ze Sunjatsenových důvěryhodných lidí - Čan- 
kajšek - poslán do Moskvy do vojenských a politických kurzů. Na 
prvním stranickém kongresu v roce 1924, kterého se zúčastnili také 
členové jiných stran včetně komunistů, byl přijat program Sunjatsena, 
založený na třech lidových principech: nacionalismu, demokracii a roz
květu (který Sunjatsen ztotožnil se socialismem).

V roce 1925 se po Sunjatsenově smrti stal vůdcem Kuomintangu 
Čankajšek. Zpočátku Čankajšek pokračoval ve spolupráci se SSSR, ale 
UK/US, zainteresované na oslabení pozic Sovětského svazu v tomto 
regionu, postupně přetáhly Kuomintang na svou stranu. Objektivně 
vzato, do ukončení druhé světové války a vytvoření světového sys
tému socialistických států měly UK/US mnohem více možností legi- 
timizovat obnovující se čínský stát ve světovém politickém systému 
nežli SSSR. A to byl důležitý faktor pro vedení Kuomintangu.

V období 1925-1945 se Kuomintang snažil znovu vytvořit jednotný 
čínský stát, bojoval s čínskými militaristy - generály, kteří ovládali růz
né čínské provincie jako své vlastní kvazistáty a disponovali vlastními 
armádami. Politické rozpory se staly základem vojenské konfrontace 
mezi Kuomintangem a Čínskou komunistickou stranou (ČKS). Pouze 
japonská invaze do Číny v roce 1937 a potřeba odrazit agresi inter- 
ventů posloužily základem pro dočasné zastavení konfrontace Kuo
mintangu s ČKS, ale s porážkou Japonska během druhé světové války 
v roce 1945 se válka mezi politickými oponenty obnovila. V této válce 
získala ČKS pomoc od SSSR a Kuomintang od UK/US. Kromě toho 
se však Čankajšek rozhodl ve válce proti ČKS použít části japonské 
armády, která kapitulovala před UK/US. Skutečnost, že japonští oku
panti bojovali na straně Kuomintangu, nevedla k jeho posílení, ale ke 
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ztrátě autority u čínské populace, a naopak ke zvýšení autority ČKS, 
jež s těmito okupanty bojovala. Občanská válka na území pevninské 
Číny skončila v roce 1949 úplnou porážkou Kuomintangu.

Poté, co prohrál válku o pevninskou Čínu, se Kuomintang evakuo- 
val na ostrov Tchaj-wan,63 který se až v roce 1945 v důsledku porážky 
militaristického Japonska vrátil pod jurisdikci Číny Rozhodnutí pře
sunout stranické a vládní orgány Čínské republiky na Tchaj-wan bylo 
učiněno vedením Kuomintangu v prosinci 1949. Celkově se na Tchaj- 
wan přestěhovaly 2 miliony lidí (k původním 6 milionům ostrovanů). 
Populace pevninské Číny v roce 1949 činila 541,67 milionu osob.

63 Tchaj-wan (čin. trad. S/W, zjedn. "ra/W, pinyin: Táiwán; koloniální název - 

Formosa, z portugal. Ilha Formosa - překrásný ostrov) je ostrov v Tichém oce
ánu, 150 km od východního pobřeží pevninské Číny, od které jej odděluje 
Tchajwanský průliv. Zeměpisné souřadnice jeho středu jsou 23,5° N, 121° E. 
Ostrov protíná obratník Raka.
Ve XII. století byl Tchaj-wan oficiálně připojen k Číně jako část provincie Fu- 
-tien, od XIV. století byl na ostrově přítomen čínský orgán místní správy. Teh
dy začala migrace Číňanů na ostrov, došlo k rozvoji zemědělství a řemesel. 
Původní obyvatelé (kmeny gáoshanzú) byly vytlačeny do horských oblastí. 
Od konce XVI. do počátku XVII. století na Tchaj-wan pronikali cizí dobyva
telé: japonští feudálové a piráti, po nich Portugalci, kteří ostrov pojmenovali 
Formosa (Překrásný), Holanďané z Východoindické společnosti a Španělé, 
kteří s nimi o Tchaj-wan bojovali. V roce 1683 kontrolu nad ostrovem pře
vzala dynastie Čching, která si ji uchovala až do porážky v čínsko-japonské 
válce (1894-1895), po které ostrov ovládlo Japonsko. Do čínské jurisdik
ce se ostrov vrátil v roce 1945 po porážce Japonska ve druhé světové válce. 
Tchaj-wan a okolní ostrovy jsou pod správou částečně uznané Čínské repub
liky.
Svobodné území Čínské republiky (čin. trad. zjedn.

Ě ĚitóE Pin. Zhonghuá min guó ziyóu diqú) - termín používaný Čín
skou republikou pro označení území spadajících pod její kontrolu. V současné 
době to jsou ostrovy Tchaj-wan, Peskadorské ostrovy, Kinmen, Matsu a něko
lik menších ostrovů. Senkaku (jap. senkaku-seto:) nebo Diaoyu (čin.
trad. f zjedn. , pinyin: Diáoyútái Qúndúo) je souostroví ve
východočínském moři 170 km severovýchodně od Tchaj-wanu, které je před
mětem územního sporu mezi Japonskem na jedné straně a Čínskou repub
likou (Tchaj-wanem) a Čínskou lidovou republikou (ČLR) na straně druhé. 
Podle oficiálního vyjádření obou čínských států patří souostroví k tchajwan
ské provincii.
Území spadající pod jurisdikci Čínské republiky je pojmenováno podle nej
většího ostrova - Tchajwanské íizemíČínské republiky nebo Tchajwanský region.
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Zdálo by se, že s takovým poměrem počtu obyvatel nemá ostrovní 
Tchaj-wan žádné šance odolat konfrontaci s pevninskou Čínou. Jenže 
zde je třeba chápat možnosti obou států zajistit si vlastními silami sou
bor kompetencí nezbytný pro fungování státu. A v tomto případě se 
možnosti Čínské republiky (Tchaj-wanu) a Čínské lidové republiky (pev
ninské Číny) ukázaly jako rovné.

Jde o to, že Tchaj-wan není obyčejný ostrov.
Ve 30. až 40. letech XVII. století byla čínská velmoc v závěrečné 

fázi dalšího dynastického cyklu. Krize státu - vysoké daňové břímě, 
soustředění půdy v rukách majetné části venkovanů, růst obchodní
ho a lichvářského vykořisťování a korupce úředníků - to vše vyústilo 
v jedno z nejvleklejších a nejmohutnějších národních povstání v Číně 
- válku v letech 1628-1644.

V dubnu 1644 byl Peking obsazen povstalci a poslední císař dy
nastie Ming spáchal sebevraždu. Jenže rebelové nedokázali obnovit 
ve státě pořádek a mezitím přišla hrozba pro Čínu ze severu, kde za 
severní hranicí čínské říše žily mandžuské kmeny, potomci bojovných 
Džurčenů, kteří kdysi dobyli Čínu a na začátku XVII. století úspěš
ně prodělali proces politické konsolidace. Zvláštní roli v tom sehrál 
prominentní mandžuský vojenský velitel Nurhači, jemuž se v prvních 
desetiletích XVII. století podařilo vytvořit první mandžuský stát. Jeho 
syn a nástupce chán Abagaj vyhlásil stát Čching (Čisté) a stal se jeho 
prvním vládcem. Do této doby Mandžuové přijali řadu prvků čínské 
kultury, v první řadě některé z nejdůležitějších principů řízení státu.

Mandžuové byli ve skutečnosti povoláni, aby vládli v Číně.
Na jaře 1644 mingský generál Wu San-kuej, který velel armádám 

střežícím přístupy k Velké (čínské) zdi, nečekaně nabídl mandžuské- 
mu velení, které se chystalo k další invazi do Číny, vstup jeho jezdec
tva do čínských zemí.

Mandžuové zprvu nabídku Wu San-kueje odmítli, ale poté využili 
příležitosti a bez boje zdolali Velkou zed' a Wu San-kuejova armáda 
se připojila k Mandžuům při útoku na Peking. Aby podtrhl vážnost 
svého rozhodnutí spolupracovat s Mandžuy, nařídil Wu San-kuej vo
jákům, aby změnili své účesy na mandžuský styl - vpředu si hlavy 
vyholili a dlouhé vlasy na zátylku zapletli do copu. Po několik staletí 
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se tento zvláštní účes stal symbolem podřízení se Číňanů nové vládě 
mandžuské říše Čching.

Dobývání Číny Mandžuy, které začalo na jaře 1644, zabralo téměř 
čtyřicet let a skončilo až v roce 1683. Od té chvíle vládla Číně po dobu 
267 let mandžuská dynastie Čching (1644-1911).

Silný odpor, který měl podobu partyzánské války, se rozpoutal 
v jihovýchodní Číně, kde hlavní roli při jeho organizaci hráli zástupci 
vlasteneckých městských vrstev. Nejslavnější bylo jméno Čeng Čcheng- 
-kunga, zástupce bohaté obchodní rodiny zabývající se příbřežním ob
chodem. Disponoval silnou flotilou, byl podporován jednotkami ope
rujícími v týlu čchingských armád. V průběhu 50. let XVH. století Čeng 
Ccheng-kungovy lodě pluly daleko proti proudu Jang-c'-tiang a ohro
žovaly dokonce Nanking. Mandžuské armády byly opakovaně poráže
ny vojsky Čeng Čcheng-kunga. Hlavní oblastí jeho vlivu byly pobřežní 
provincie, hlavně Fu-tíen, a velké přístavní město Sia-men (Amoj).

Aby potlačili Čeng Čcheng-kungův odpor na oceánském pobřeží, 
Mandžuové zformovali mohutnou flotilu a přesídlili obyvatele pobře
ží hluboko na pevninu. Za této situace byl Čeng Čcheng-kung nucen 
opustit čínské pobřeží a přemístit své základny na Tchaj-wan, který 
byl v té době v rukou Holandanů. Počátkem roku 1662 se mu podařilo 
vyhnat je z ostrova a založit tam stát, který se od té doby stal poslední 
baštou protimandžuského boje v Číně.

Od té doby zůstával Tchaj-wan posledním centrem vlasteneckého 
boje. Stát vytvořený Čeng Čcheng-kungem byl silný ve vojensko-po- 
litických a ekonomických vztazích. Za dynastie Čeng platila opatření 
zaměřená na růst hospodářství, bylo podporováno získávání nových 
území, rozvoj rybolovu a různých řemesel. Poté, co Mandžuové potla
čili všechna ohniska odporu na kontinentu, vládci Tchaj-wanu pova
žovali další boj proti dynastii Čching za zbytečný a uznali moc Man- 
džuů. V roce 1683 se na ostrově vylodila vládní vojska.

Proto v době, kdy se Kuomintang evakuoval na Tchaj-wan, ostrov 
již měl historickou zkušenost s existencí ve formě státu, tím spíš, že 
před Mandžuy uprchlo na Tchaj-wan mnoho zástupců elity čínského 
státu dynastie Ming.
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Tato historická zkušenost tchajwanské státnosti byla posílena sku
tečností, že spolu s evakuací stranicko-vládního aparátu Kuomintan- 
gu byla na ostrov přesídlena i klíčová část ozbrojených sil, byli eva- 
kuováni politici, podnikatelé, vědci i kulturní pracovníci, jakož i další 
představitelé čínské elity. Na ostrov bylo převezeno mnoho kulturních 
hodnot, stranické a vládní archivy. To znamená, že z hlediska kvality 
byl Tchaj-wan dokonale vybaven kádrovým sborem pro vybudová
ní státu se souborem kompetencí všech šesti priorit ZPR, a 8 milionů 
obyvatel pro realizaci fungování státu stačilo tím spíš, že jeho ostrovní 
status umožňoval snížení zátěže obyvatelstva v oblasti zajištění bez
pečnosti státu.

Poté, co si Tchaj-wan zajistil vlastní potravinovou bezpečnost, za 
pomoci UK/US vybudoval ekonomiku, která plně odpovídá zájmům 
existence státu.

Zároveň Tchaj-wan v žádném případě není projekčně-konstruova- 
ným státem. Existence dvou čínských států je běžnou fází formování 
historicky vzniklého státu, vyjádřenou existencí dvou center koncent
race řízení, které mezi sebou soupeří o právo na vytvoření jednotného 
národního státu pod vlastní správou. V evropských dějinách nalez
neme srovnání v konfrontaci Francie a Burgundska v XV. století za 
vytvoření jednotného francouzského státu.

Skutečnost, že v tomto soupeření státní rozvoj ČLR (pevninské 
Číny) probíhal za podpory SSSR a rozvoj Čínské republiky (Tchaj-wa- 
nu) za podpory UK/US, je jen historickým faktem - každé centrum 
koncentrace s ambicí na vybudování státu vždy svou činnost tak či 
onak koordinuje se zájmy již existujících států a center koncentrace 
řízení, které projevují zájem o území, na kterém je založení státu plá
nováno. Pokud se v dřívějších dobách téměř vždy jednalo o územně 
sousedící státy, potom s rozvojem dopravních, komunikačních a in
formačních technologií začaly formování států ovlivňovat subjekty 
řízení zeměpisně vzdálené od lokality zakládaného státu. V tom spo
čívá podstata vybudování světového koloniálního systému a expanze 
Západu do Číny.
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To, že Čína agresi Západu v podstatě ustála, bylo zapříčiněno tím, 
že
• v době západní invaze v Číně existoval centralizovaný stát s his

torickou zkušeností existence v podobě říše, tj. existovala dlouho
dobá dějinná státní zkušenost s koexistencí a kombinatorikou růz
ných kultur v rámci fungování jediného státu, byť ve formě tavícího 
kotle, ale nemohlo to nemít dopad na kulturu obyvatelstva jako cel
ku, ve smyslu nabytí možnosti komunikace s jinými kulturami bez 
ztráty vlastní kulturní identity;

• veliká populace čínského státu umožňovala a umožňuje kompen
zovat téměř jakékoliv náklady, přehmaty a nekompetentnost říze
ní, aniž by přitom ztratila svou kulturní identitu.

Konfrontace mezi oběma čínskými státy po dlouhou dobu neu
možňovala určit, podle kterého projektu se bude jednotný čínský stát 
rozvíjet. Čínská republika (Tchaj-wan) tento zápas prohrála.

K první vážné porážce Čínské republiky došlo 25. listopadu 1971, 
když bylo v rámci XXVI. zasedání Valného shromáždění OSN hlaso
váním rozhodnuto poměrem hlasů 76 pro, 35 proti a 17 se zdrželo, že 
v OSN bude Čínu od tohoto dne zastupovat Čínská lidová republika.

Definitivně však byla nad Čínskou republikou jakožto centrem 
koncentrace jediného čínského státu zlomena hůl 4. června 1989, kdy 
byli na náměstí Nebeského klidu v Pekingu za použití tanků roze
hnáni protestující, v důsledku čehož zahynuly stovky lidí. Hlavními 
účastníky protestů, které začaly 15. dubna 1989, byli studenti, tzn. bu
doucí kádrový sbor, který by měl obyvatelstvu poskytnout nezbytný 
soubor kompetencí pro fungování státu. Tento soubor kompetencí 
může být nezbytný pro formování a řízení státu podle jakéhokoliv 
ideologického projektu. Rozehnání protestujících na náměstí Nebes
kého klidu ukázalo, že podmínky pro vytvoření jednotného čínského 
státu podle ideologického projektu Kuomintangu na území pevninské 
Číny neexistují. Od této chvíle je osud Čínské republiky (Tchaj-wanu) 
předurčen - nevyhnutelně bude začleněna do jednotného čínského 
státu v rámci projektu prováděného pevninskou Čínou. Je to jen otáz
ka času.

115



Státní suverenita a mezistátní svazy

Charakteristickým rysem mezinárodního života ve světě v letech 
1945-1985 byla ideologická, ekonomická a vojensko-politická kon
frontace mezi SSSR a US/UK, která byla obyvateli vnímána jako so- 
větsko-americké soupeření, protože SSSR a USA uzavřely bilaterální 
smlouvy, na nichž ignorovaly účast, například, evropských zemí, ač
koliv předurčovaly jejich budoucnost.

To je zřetelně vidět na sovětsko-americké smlouvě INF.64
Konfrontace mezi SSSR a US / UK se vždy projevovala konflikty vo- 

jensko-politických bloků Severoatlantické aliance (NATO) a Varšav
ské smlouvy (VS).

Dne 4. dubna 1949 podepsali ve Spojených státech zástupci dva
nácti zemí (Belgie, Velké Británie, Dánska, Islandu, Itálie, Kanady, 
Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, USA, Francie) Se
veroatlantickou smlouvu. Smlouva utvářela kolektivní bezpečnostní 
systém. Všechny strany se zavázaly společně hájit jakéhokoliv účast
níka smlouvy, bude-li napaden. Dohoda vstoupila v platnost dne 24. 
srpna 1949 po její ratifikaci.

V roce 1954 SSSR požádal o členství v NATO, což bylo odmítnuto. 
Tato skutečnost jasně ukazuje, že navzdory prohlášení, že založená or
ganizace má obranný charakter, byl ve skutečnosti vytvořen agresivní 
blok. Kdyby to bylo jinak, k likvidaci hrozby útoku ze strany SSSR by 
jednoduše stačilo začlenit Sovětský svaz do NATO, čímž by ozbroje
né síly SSSR spadaly pod kontrolu těch zemí, které se útoku obávaly. 
Pokud ovšem tyto země útok samy plánovaly, pak SSSR nemohl být 
zahrnut do jejich vojenské organizace, protože jeho přítomnost v or
ganizaci znemožňovala přípravu a realizaci agrese proti němu.

64 Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu - smlouva mezi SSSR 
a USA, podepsaná generálním tajemníkem KSSS M. S. Gorbačovem a p-rezi- 
dentem USA Ronaldem Reaganem 8. prosince 1987 v průběhu sovětsko-ame
rické schůzky na nejvyšší úrovni ve Washingtonu. Smlouva vstoupila v plat
nost 1. června 1988. Smlouva dovolila poprvé v dějinách likvidovat celou třídu 
zbraní: strany se zavázaly zničit všechny komplexy balistických a okřídlených 
raket středního (1000 - 5 500 km) a kratšího (500 -1000 km) doletu, vypouště
ných ze země, a taktéž takové rakety v budoucnosti nevyrábět, netestovat ani 
nerozmísťovat.
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Definitivně byla agresivita NATO vůči SSSR utvrzena začleněním 
Spolkové republiky Německo do Severoatlantického bloku v roce 1955. 
Německo se ve XX. století dvakrát stalo nástrojem agrese proti SSSR/ 
Rusku. Proto měl Sovětský svaz eminentní zájem na tom, aby pováleč
né Německo bylo mírumilovným státem. Jenže US / UK měly s Němec
kem úplně jiné plány a dne 23. května 1949 byla na územích americké, 
britské a francouzské zóny okupovaného Německa (Trizonia) vyhláše
na Spolková republika Německo. Tímto rozhodnutím US /UK Němec
ko rozdělily, přičemž Sovětskému svazu neponechaly nijakou možnost 
volby. Založení jednotného německého státu za podmínek diktovaných 
US/UK bylo pro SSSR naprosto nepřijatelné. Předání sovětské oku
pační zóny Německu by znamenalo rezignaci Sovětského svazu na 
jakýkoliv vliv na budoucí politiku rekonstituovaného Německa, což 
de facto znehodnocovalo vítězství SSSR ve druhé světové válce.

Sovětskému svazu nezbyla jiná možnost než poskytnout zbylé čás
ti Německa, které zůstávalo do té doby pod sovětskou okupací, příle
žitost založit si vlastní stát. 7. října 1949 byl takový stát vyhlášen pod 
názvem Německá demokratická republika (NDR).

Ideologické rozdíly mezi oběma nově vytvořenými německými 
státy nebyly výsledkem sovětské lstivosti, ale vyjádřením objektivní
ho stavu věcí. Věc se má tak, že všichni antisovětští a pronacisticky 
naladění Němci se ještě během vojenských akcí po porážce Třetí říše 
pokoušeli evakuovat pryč od postupujících sovětských jednotek a do
stat se do okupační zóny US/UK, zatímco antifašističtí aktivisté se 
naopak pokusili přesunout do sovětské okupační zóny. Tak se přiro
zeně vytvořily dva ideologické tábory, které byly z iniciativy US/UK 
uměle transformovány na státy. Samozřejmě se jednalo o projekčně- 
-konstruované státy. A to zase znamenalo, že oba státy byly vytvořeny 
pro praktické úkoly, které musely být vykonávány v zájmu států-kon- 
struktérů.

Cíle, s nimiž US/UK založily SRN, byly SSSR od samého počát
ku zřejmé. Protihitlerovská koalice, která sjednotila SSSR s US/UK, 
byla od samého začátku křehká a krátkodobá, jak ji názorně vystihl 
Churchill slovy přítomnost společného nepřítele byla téměř jediným člán
kem spojujícím jejich svaz. Své vnímání příštích vztahů US/UK se SSSR 
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neskrýval ani v řeči o záměru Anglie pomoci SSSR, přednesené 
22. června 1941, v níž se Churchill vyzpovídal z nenávisti vůči ko
munismu, jehož ztělesněním byl SSSR: Za posledních 25 let nebyl nikdo 
důslednějším odpůrcem komunismu než já. Osobně nikdy nevezmu zpět ani 
jediné slovo, které jsem o něm řekl.

Jak se hitlerovské Německo blížilo ke své porážce, začaly spojenec
ké státy pracovat na přeskupení budoucího uspořádání světa v soula
du s jejich zájmy. Pro tento účel spojenci používali veřejnou diploma
cii, jako například konference v Teheránu (28. listopadu - 1. prosince 
1943) a v Jaltě (4. -11. února 1945). Jenže k dosažení svých cílů US/UK 
rovněž využily i separátní jednání s nepřítelem, což je pro spojenecké 
vztahy nepřijatelné.

US/UK jednaly s vedením hitlerovské Říše o uzavření separátního 
míru. Docházelo k tomu proto, že US/UK a SSSR měly ve válce proti 
Třetí říši odlišné cíle. Pro US/UK byla druhá světová válka metodou, 
jak eliminovat a likvidovat síly bránící globalizaci dle angloamerické
ho scénáře bratrovražedných válek. Přesně to uvedl v červnu 1941 se
nátor Harry Truman, budoucí viceprezident a poté prezident USA. Ve 
svém vyjádření k útoku Třetí říše na SSSR řekl: Uvidíme-li, že vyhrává 
Německo, měli bychom pomoci Rusku, ale pokud bude vítězit Rusko, musíme 
pomoci Německu a nechat jich (Rusů) pobít co nejvíce, i když vidět Hitlera 
mezi vítězi za žádných okolností nechci." (New York Times, 24. 6.1941).

Proto není divu, že už v březnu 1945 britský premiér Winston Chu
rchill nařídil svému generálnímu štábu zahájit přípravu plánu války 
US/UK proti SSSR. Projekt byl nazván Operace Nemyslitelné (Operati- 
on Unthinkable), protože pro běžného člověka bylo naprosto nepřed
stavitelné, aby po ukončení války proti Třetí říši zaútočily US/UK na 
svého spojence, kterého oslavovaly v novinách a jemuž poskytovaly 
vojenskou pomoc.

Plán Operace Nemyslitelné byl dokončen do června 1945, tj. po to
tální porážce Třetí říše vojsky spojenců, po stanovení okupačních zón 
Německa, rozmístění vojsk, po rozdělení trofejí i válečných zajatců 
a projednání možností jejich zamýšleného využití. Plán předpoklá
dal využívat nejen průmyslový potenciál Německa, ale rovněž i bo- 
jeschopné útvary Wehrmachtu, kdy mělo být do bojových operací 
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nasazeno až 15 reorganizovaných německých divizí. Z tohoto důvo
du byli v koncentračních táborech US/UK soustředěni muži odvo
dového věku (18-55 let), plně způsobilí k vojenské službě. Všichni 
němečtí váleční zajatci v koncentračních táborech byli organizováni 
podle struktury německých divizí, měli standardní vojenský režim. 
Na výuce a výcviku německých válečných zajatců se podíleli angličtí 
a američtí instruktoři. Byly to plnohodnotné divize, jen neměly zbra
ně, ty ale byly uskladněny nedaleko tábora. K uvedení těchto divizí 
do bojového stavu stačil jediný den, potřebný na vydání zbraní.

V této souvislosti je třeba připomenout, že se vyskytly i jiné přípa
dy, kdy US/UK využily hitlerovská vojska, která se jim vzdala. Na
příklad 9. května 1945 se v Řecku dislokované německé jednotky pod 
velením generálmajora Georga Bentaka, aniž by se dočkaly příchodu 
hlavních sil Velké Británie, vzdaly oddílu 28. pěší brigády generála 
Prestona. Angličané v té době zabředli v bitvách s řeckými komunisty, 
kteří se připojili k lidové osvobozenecké armádě ELAS. US/UK na
léhavě potřebovaly pro anglická vojska posily. Těmi posilami se sta
ly zajaté německé jednotky, které společně s Brity zahájily 12. května 
1945 útok na pozice partyzánů. Je známo, že němečtí vojáci se účast
nili bojů až do 28. června 1945.

Uvědomujíce si, že plány na přípravu války nelze skrýt, US/UK 
podnikly kroky k dezinformování SSSR. Podle plánu Operace Nemy
slitelné, schváleného dne 22. května 1945, bylo datum útoku na SSSR 
stanoveno na neděli 1. července 1945. Reálně však v tu dobu US/UK 
na SSSR zaútočit nemohly - prostě to nebylo v jejich zájmu.

šlo o to, že druhá světová válka neskončila porážkou Německa. 
Stále tu ještě bylo Japonsko, ve válce s nímž až po uši zabředly jak 
Britské impérium (UK), tak i Spojené státy americké (US). Právě válka 
na Dálném východě, a nikoliv válka proti Třetí říši, byla tím hlavním 
DVO65 US/UK. Právě ve válce s Japonskem utrpěly US/UK ty největ
ší ztráty. A proto, v souladu se svou zásadou, že válku je třeba vést ci
zíma rukama, si UK/US přály, aby SSSR porazil Japonsko. Účast SSSR 
ve válce proti Japonsku měla UK/US snížit úroveň jejich vlastních 
ztrát při likvidaci nepřítele, ale i dále oslabit SSSR, který díky lidským

65 Dějiště válečných operací.
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i ekonomickým ztrátám vyjde z obou válek - se Třetí říší a Japonskem 
- ještě slabší, než kdyby bojoval jen se Třetí říší. A čím slabší SSSR 
bude, tím více bude poddajný diktátu US/UK.
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Proto už na Teheránské (1943) a potom i na krymské (Jaltské - 
pozn. překl.) (1945) konferenci Roosevelt a Churchill dělali vše pro 
dosažení dohody mezi SSSR, Anglií a USA na tom, že po kapitulaci 
Německa vstoupí Sovětský svaz do války proti Japonsku. Z tohoto 
důvodu vstupovat do války proti SSSR v Evropě, a to v době, kdy tam 
má SSSR největší koncentraci vojsk, navíc s unikátními vojenskými 
zkušenostmi, by byla pro US/UK jen forma státní sebevraždy, navíc 
dvojnásobná a ve zvráceném provedení. Jde o to, že v květnu 1945 
• měl SSSR nejlepší dělostřelectvo na světě a jeho artilerie velkého 

kalibru v Evropě téměř dvakrát převyšovala celkovou artilerii 
UK/US, a to i kdybychom k ní přičetli trofejní artilerii Třetí říše;

• v Evropě měly US / UK 103 divizí, proti kterým - podle jejich vlast
ního hodnocení - stály sovětské síly odpovídající 264 spojeneckým 
divizím;

• celkový poměr v letectvu US / UK také nepřál - 8 798 spojeneckých 
letadel proti 11 742 sovětským. Skutečnost, že strategické letectvo 
US/UK bylo proti SSSR téměř dvojnásobné, situaci nezměnila, 
protože
a) v nadcházející válce bylo více potřeba útočné letectvo, které 

US/UK prakticky chybělo;
b) SSSR disponoval mocným stíhacím letectvem a střety s ním ne

vyhnutelně končily porážkou stíhacího letectva US/UK. Sovět
ská letecká esa nejenže sestřelovala US/UK stíhačky, ale na roz
díl od es Luftwaffe ukázala, že se nebojí ani útoků na nedobytné 
létající pevnosti US/UK. Například počátkem května 1945 obdr
žel pluk pod velením trojnásobného hrdiny Sovětského svazu 
I. N. Kožeduba rozkaz za každou cenu zabránit bombardování 
skupinou létajících pevností Boeing B-17 letectva USA, které z ne
známého důvodu vstoupily do sovětské okupační zóny Němec
ka. I přes tuhý odpor byly tři americké bombardéry sestřeleny 
a zbývající se spěšně otočily a stáhly se na své území. Sovětští 
piloti neutrpěli žádné ztráty.

Je zapotřebí říci, že analytické struktury US/UK si byly plně vědo
my, že na Rudou armádu byly ozbrojené síly US/UK v Evropě krát
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ké. Po vypracování plánu Operace Nemyslitelné jej Churchill předložil 
k posouzení nejvyššímu štábnímu orgánu Británie - Sjednocenému 
výboru náčelníků štábů, který dne 8. června 1945 vydal své stanovis
ko. Stálo v něm zejména následující:

„Po zahájení války s Rusy je třeba se připravit na dlouhou a nákladnou 
totální válku, početní převaha Rusů na souši krajně zpochybňuje možnost 
dosažení místního a rychlého (vojenského) úspěchu...

Proto věříme, že vypukne-li válka, bude dosažení rychlého místního úspě
chu nad naše možnosti a my budeme zataženi do dlouhé války proti přesile. 
Navíc se jejich převaha může ještě značně zvýšit, prohloubí-li se únava a lho
stejnost Američanů a magnet války v Tichomoří je přetáhne na svou stranu".

US/UK si tedy byly plně vědomy skutečnosti, že po porážce v Ev
ropě by se možnosti US/UK vyhrát válku s Japonskem blížily nule. 
Stejně marnou začínala být i možnost US/UK vzdorovat zahraničně
politickému diktátu ze strany SSSR.

Proto byl pro napadení SSSR nejvhodnější okamžik,
• kdy bude Sovětský svaz alespoň částečně snižovat stavy své armá

dy v rámci demobilizace v souladu se zákonem o demobilizaci armády 
a námořnictva a jejich následném převodu do mírového stavu, přijatým 
dne 23. června 1945.66

• kdy SSSR přeskupí většinu bojových sil i zbraní z Evropy na Dál
ný východ kvůli válce s Japonskem. Nejenže přesune vojáky, ale 
vstoupí do bojů proti japonské armádě, v nichž zabředne. Právě 
tehdy se US/UK zrodí unikátní šance vtáhnout SSSR do války na 
dvou frontách;

• v Evropě vojska US/UK drtí sovětské jednotky a postupují co 
nejdále na východ;

66 Demobilizace začala 5. července 1945 a ukončena byla roku 1948. Armáda 
a námořnictvo byly pokráceny z původních 11 na 3 miliony osob. Byly zruše
ny Státní výbor pro obranu a Hlavní stan nejvyššího vojenského velení. Počet 
vojenských okruhů se v období 1945-1946 zmenšil z 33 na 21. Rapidně byly 
sníženy počty vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 
byla stažena sovětská vojska ze severního Norska, v listopadu z Českosloven
ska, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm (Dánsko) a v prosinci 1947 z Bulharska.
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• na Dálném východě US/UK poskytují Japonsku veškeré příleži
tosti pro to, aby soustředilo všechny své síly a snahu na válku se 
SSSR. To na jedné straně SSSR nedává možnost stáhnout své jed
notky z fronty Dálného východu, aby odvrátil porážku v Evro
pě, na druhé straně to maximálně oslabuje Japonsko, které by tak 
US/UK mohly v budoucnu snadno dobít a okupovat.

Tím pádem byl jako optimální datum napadení SSSR v Evropě 
zvolen časový interval od poloviny do konce srpna 1945.

A veškeré aktivity všech států světa v létě 1945 tento závěr jen po
tvrzují.

Od 17. července do 2. srpna 1945 probíhala berlínská (Postupim- 
ská) konference hlav států SSSR, USA a Velké Británie, na které byla 
vedle diskusí o evropských problémech věnována velká pozornost 
situaci na Dálném východě. V Postupimské deklaraci, zveřejněné 
26. července (bez dohody se SSSR), se hlavy vlád USA, Velké Británie 
a Číny obrátily na japonskou vládu s požadavkem bezpodmínečné 
kapitulace.67

28. července 1945 japonská vláda tento požadavek odmítla.
8. srpna 1945 se k Postupimské deklaraci připojil SSSR a vyhlásil 

válku Japonsku.
9. srpna 1945 SSSR zahájil vojenské operace proti Japonsku. V dů

sledku rychlé ofenzívy sovětských vojsk a Mongolské lidové armády 
byla Kuantungská armáda zakrátko rozdrcena, osvobozena byla území 
severovýchodní Číny (Mandžusko - ekonomicky nejrozvinutější ob
last Číny), Severní Koreje, jižního Sachalinu a Kurilských ostrovů.

2. září 1945 japonská vláda podepsala Akt o kapitulaci a přija
la všechny požadavky Postupimské deklarace. Kapitulace Japonska 
znamenala konec druhé světové války.

Sovětský svaz tedy neměl při hodnocení kroků UK/US sebemenší 
důvod pochybovat o tom, že blok NATO byl založen pro následnou 
válku proti SSSR a založení SRN a její začlenění do bloku znamenalo,

67 https:/ / ria.ru/20100808/262416687.html;
https: // ria.ru / 20150808 / 1169074975.html. 
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že Německo se má znovu stát hlavní vojenskou silou ve válce Západu 
proti SSSR.

SSSR chápal, že se nemůže konfrontaci vyhnout a že do ní budou 
nevyhnutelně zataženy země východní Evropy, které se po poráž
ce Třetí říše začaly svou vnitřní i zahraniční politikou orientovat na 
SSSR. Aby předešel takovému negativnímu vývoji situace, rozhodl se 
Sovětský svaz založit na bázi prosovětských států vojensko-politický 
blok, který by se stal nástrojem k odvrácení nejen agrese proti těmto 
jednotlivým zemím, ale i nové evropské války.

Dne 14. května 1955 na varšavském zasedání evropských států 
k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě podepsaly Albánie, Bulharsko, 
Československo, Madarsko, východní Německo, Polsko, Rumunsko 
a SSSR Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci - dokument, 
který formalizoval vytvoření vojenské aliance evropských socialistic
kých států s vedoucí rolí SSSR - Varšavskou smlouvu (VS).

Vedoucí role v organizování bloků státy UK/US na straně jedné 
a SSSR na straně druhé vyplývala z toho, že právě tyto státy-subjek- 
ty globální politiky disponovaly veškerým dostupným souborem 
kompetencí nutných pro existenci státu a výkon státní suverenity. 
Právě disponování kompetencemi, kterých se nedostávalo zbylým 
účastníkům bloku, byť pro ně byly životně důležité, předurčovalo, že 
všechny země světa považovaly za samozřejmé, že pouze dva státy - 
US/UK a SSSR - rozhodují o osudu celého světa ve dvoustranném 
dialogu. Všechny ostatní země světa byly vehnány do situace, kdy 
bylo v zájmu obrany vlastního státu nutno v určité míře přimknout 
k jednomu nebo druhému bloku. Tyto země světa si kladly jedinou 
otázku: kterak, pokud možno samostatně, pokud možno bez vnějšího 
tlaku, učinit rozhodnutí v zájmu své země, neztratit svůj stát a stát
nost a nestát se pouze zdrojem v rukou státu s maximálním souborem 
kompetencí. Disponování kompetencemi v oblasti průzkumu vesmí
ru, atomové energie, těžkých strojů, stavby lodí, leteckého průmys
lu atd. zajišťuje možnost existence státu a výkonu jeho suverenity. 
Absence těchto kompetencí znamená závislost na státu, který těmito 
kompetencemi disponuje. Čím menší soubor kompetencí si lid s am
bicemi na stavbu vlastního státu může zajistit, tím menší suverenitu 
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bude jejich stát mít. Proto takové státní útvary, jakými jsou Kosovo, 
Černá Hora, Saúdská Arábie, Gruzie, Estonsko, Lotyšsko a Litva, ne
mohou vzhledem k bezvýznamnosti souboru kompetencí, které si do
káží zajistit silami vlastní populace, mít v zásadě nejen vlastní stát, ale 
dokonce ani vlastní státnost. A v důsledku toho
• je buďto sbor vrcholového řízení převážně vychováván v zemi vy

konávající nadnárodní správu, jak je tomu v případě Saúdské Ará
bie a arabských trpasličích států těžících ropu, které v důsledku 
řídí Velká Británie;

• nebo jsou do země delegovány příslušné řídící kádry, jak je tomu 
například v zemích bývalého sovětského svazu.

Tak například 28. listopadu 2018 zvítězila ve druhém kole prezi
dentských voleb v Gruzii nezávislá kandidátka Salome Zurabišvi- 
li, která v roce 2003 přijela z Francie jako velvyslankyně do Gruzie 
a p-rezident Saakašvili ji, coby občanku Francie a francouzskou velvy- 
slankyni v Gruzii, v roce 2004 jmenoval ministryní zahraničí Gruzie68.

No dobrá, tahle dáma si alespoň popracovala v hostitelské zemi, 
než se stala její p-rezidentkou. To p-rezidentka Lotyšska (8. červen
ce 1999 - 7. července 2007) Vaira Vike-Freibergová byla jednoduše 
vyslána ze Spojených států, aby se rovnou stala hlavou státu. Vaira 
Vike-Freibergová přicestovala do Lotyšska v létě 1998, kde okamžitě 
začala vytvářet organizaci, jejíž oficiální činností měla být populari
zace lotyšské kultury a vytváření pozitivního obrazu země na mezi
národní scéně. Potřeba takové organizace byla motivována údajnou 
ruskou protilotyšskou propagandou. Na podzim 1998 lotyšská vláda 
zřídila Lotyšský institut, přidělila mu peníze a do jeho čela jmenovala 
Vike-Freibergovou. Současně se založením státního ideologického in
stitutu propagandy pro ni byla založena i ideologická politická struk
tura - strana TB/DNNL, formálně založená v červnu 1997 sloučením 
národně konzervativní strany Vlasti a Svobodě a Hnutí za národní ne
závislost Lotyšska. A právě tato strana v prosinci 1998 delegovala Vi
ke-Freibergovou jako kandidáta do funkce prezidenta Lotyšska.

68 V období od 20. března 2004 do 19. října 2005 zastávala funkci ministra zahra
ničí Gruzie ve vládě gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho.
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* * *

Jednou z metod, jak doplnit chybějící kompetence nezbytné pro 
provoz projekčně-konstruovaného státu, jsou tzv. programy pomoci 
ze strany nadnárodního řízení. Tyto programy pomoci jsou realizová
ny bud' přímo vládními institucemi, nebo prostřednictvím speciálně 
vytvořených nadací a organizací, jako jsou USAID69 a NED70, jakož 
i organizací soukromého charakteru, jakou je například Sorosova na
dace (OSI)71. Obvykle jsou programy pomoci zaměřeny na doplňování 
kompetencí souvisejících se sociální sférou života státu, to znamená 
- na tři nej vyšší priority ZPR. Činnosti v rámci těchto programů pomoci 
probíhají pod vedením značného počtu konzultantů, vyslaných subjek
tem poskytujícím program pomoci do země-příjemce této pomoci řídit 
vládu této země.

Nej výraznějším příkladem činnosti takových programů pomoci je 
Gruzie72, o níž se v médiích často objevují zprávy typu:

69 USAID - United States Agency for International Development - Agentura 
USA pro mezinárodní rozvoj je ústřední orgán státní správy Spojených států 
amerických v oblasti poskytování zahraniční pomoci. Šéf agentury a jeho zá
stupce jsou jmenováni prezidentem po odsouhlasení Senátem a jednají v ko
ordinaci se Státním tajemníkem USA.

70 NED - National Endowment for Democracy - Národní nadace pro demokracii 
(také známa jako Národní nadace na podporu demokracie) je americká organizace 
na prosazování demokracie založená Kongresem USA v roce 1983. Oficiálním 
posláním nadace je podporovat nastolení a rozvoj demokracie a svobody po celém 
světě. Je financována Kongresem USA v rámci rozpočtu Agentury USA pro 
mezinárodní rozvoj (USAID).

71 OSI - Open Society Institute - institut Otevřená společnost, více známý jako 
Sorosova nadace, je mezinárodní charitativní organizace založená finanční
kem Georgem Sorosem. Iniciuje a podporuje programy v oblasti vzdělávám, 
kultury, umění, zdravotnictví a občanských iniciativ, které přispívají k rozvoji 
myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Nadace má pobočky ve více 
než 30 zemích. Řídící orgány se nacházejí v New Yorku a Budapešti.

72 USA budou Gruzii poskytovat finanční pomoc
29. září2003,11:55
TBILISI, 29. září. /Koresp. RIA Novosti Marina Kvaracchelia/. USA kladně hodnotí 
úspěchy reforem v Gruzii a hodlají pokračovat ve finanční pomoci v hospodářské, ob
ranné a sociální oblasti, - uvedl gruzínský prezident Eduard Ševardnadze v pondělí 
v rozhovoru pro Národní rádio.
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USA pomohou Gruzii v boji s protizápadní propagandou
Projekt v hodnotě půl milionu dolarů je zaměřen na podporu procesů eu- 

roatlantické integrace a je určen pro obyvatele gruzínských regionů
Ministerstvo zahraničí USA přidělilo Gruzii půl milionu dolarů na boj 

s protizápadní propagandou. Za tyto prostředky bude Informační centrum 
o NATO a EU po dobu osmnácti měsíců realizovat projekt „Zvyšování po
vědomí a angažovanosti v otázkách integrace se Západem v gruzínských 
regionech", jehož cílem je poskytnout obyvatelstvu objektivní a komplexní 
informace o procesu euroatlantické integrace. V rámci projektu se k sedmi 
regionálním kancelářím Centra, působících po celé zemi, přidá dalších pět. 
Kromě toho se plánuje intenzivnější objasňování témat souvisejících s EU 
a NATO v regionálních médiích.

Zastupující velvyslankyně USA ve Tbilisi Elizabeth Rood při pre
zentaci projektu uvedla, že USA stojí bok po boku s Gruzií na cestě 
k její integraci do EU a NATO.

Tento projekt pomůže zvýšit povědomí gruzínského obyvatelstva o vývo
ji směřování země k euroatlantické integraci a o výhodách, které tento proces 
přinese... Gruzínská vláda, jakož i Informační centrum o NATO a EU, budou 
prostřednictvím tohoto dídežitého projektu schopny lépe vysvětlit obyvatelstvu 
Gruzie, jaké výhody mu může evropská a atlantická integrace přinést, - pro
hlásila 22. října Elizabeth Rood... - internetový informační zdroj vlády

Zvláštní vyslanec Ministerstva zahraničí USA pro Evropu a Eurasii Thomas Adams 
minulý týden po setkání se Ševardnadzem oznámil, že vláda US A pozastavuje finan
cování některých projektil v celkové výši 34 milióntí dolarů.
Jedná se o projekty rehabilitace malých vodních elektráren v gruzínském regionu Ime- 
retie a financování reforem na Ministerstvu financí republiky.
Důvodem pro ukončení projektů jsou svévolné kroky guvernéra Imeretie Temura Ša- 
šiašviliho, které vyvolaly nespokojenost amerických investorů, a vysoká míra korupce 
na Ministerstvu financí.
Návrh hlavního finančního dokumentu USA na rok 2004 nicméně předpokládá výdaj 
75 milionů dolarů na financování různých projektů v Gruzii.
Od roku 1992 poskytla americká vláda Gruzii finanční pomoc ve výši 1,1 miliardy 
dolarů.
Hlavními oblastmi financování jsou humanitární a obranné programy, reformy hos
podářská a finanční, programy v oblasti rozvoje demokracie, jakož i projekty v oblasti 
energetiky a ochrany životního prostředí, -https:/ /ria.ru/20030929/440736.html.
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USA Hlas Ameriky, 23. říjen, 2018,17:52 — https: / /www.golos-ameriki. 
ru/a/ us-to-aid-georgia-in-fighting-propaganda /4625639.html

Evropská a atlantická integrace Gruzie je pro UK/US nezbytná nejen 
a netoliko proto, že Západní svět potřebuje vojensko-politickou zá
kladnu pro svou přítomnost na Kavkaze, ale především proto, že tato 
základna je nezbytná pro bránění integraci všech zemí kavkazského 
regionu do jednotného ruského světa. Ale Gruzie (počet obyvatel 
r. 2018 - 3 729 600) jako státní entita nemůže existovat bez doplňování 
kompetencí všech šesti priorit ZPŘ ze strany silnějšího státního sub
jektu, schopného vlastními silami poskytovat celý soubor kompetencí 
nezbytných k existenci státu. Až do roku 1991 veškeré kompetence 
pro existenci Gruzie ve formě státu poskytoval SSSR/Rusko a po 
rozpadu Sovětského svazu byla Gruzie strukturálně převedena pod 
kontrolu UK/US, jež zejména prostřednictvím Spojených států začaly 
Gruzii poskytovat soubor všech kompetencí nezbytných pro existenci 
státu, ovšem s odlišnou cílovou orientací, což zase vyžadovalo úpl
nou restrukturalizaci celé sociálně-ekonomické činnosti nejen státních 
struktur, ale také celé populace. K provedení tak silného manévru 
Gruzie jednoduše neměla k dispozici ani hospodářskou základnu, 
a proto se v roce 2003 UK/US prostřednictvím USA ujaly gruzínského 
státního aparátu.

Pro financování státního aparátu Gruzie byl vytvořen zvláštní 
Fond pro rozvoj a reformy, z něhož nejvyšší vedení a členové gruzín- 
ské vlády začali dostávat slušné dolarové příplatky ke stávajícím ofi
ciálním platům. V době založení fondu bylo rozhodnuto, že tehdejší 
p-rezident Gruzie Michail Saakašvili, předsedkyně parlamentu Nino 
Burdžanadze a předseda vlády Zurab Žvania dostanou k platu z gru
zínského rozpočtu měsíční příplatek z nového fondu ve výši 1 500 do
larů pro každého. Pro ministry a generálního prokurátora činil měsíční 
příspěvek 1 200 dolarů. Dále byly k platům za výkon veřejných funkcí 
poskytnuty další příplatky z fondu ještě asi 5 000 vládním úředníkům. 
Abychom pochopili hodnotu těchto doplatků gruzínským úředníkům 
z amerického fondu, stačí si uvědomit, že průměrný plat v Gruzii v té
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době nepřekračoval 50 lari (méně než 25 dolarů) a penze byly na úrov
ni necelých 10 dolarů měsíčně73.

Prosazování demokracie74 má v různých projekčně-konstruovaných
státech různou povahu a sleduje různé cíle. Pokud tedy UK/US 

potřebují Gruzii jako základnu proti Rusku, potom Ukrajinu USA po
třebují jako otýpku klestí, díky níž by bylo možné zažehnout oheň 
velké války proti Rusku, a to jak v Rusku, tak i v Evropě.

22. dubna 2014, 04:45
USA od roku 1991 investovaly do Ukrajiny 5 miliard dolarů
Tyto peníze byly vynaloženy na zavedení demokratické vlády v zemi, 

uvedla náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová

73 Washington si vydržuje gruzínské vedení - Jurij Simonjan Nezavisimaja gazeta, 
26.03.2004 - http: / / www.ng.ru/ cis/2004-03-26/5_tbilisi.html
Američané platígruzínskou vládu. Rozhovor gruzínského ministra pro reformy Kacha 
Bendukidze s dopisovatelem deníku „Novaja gazeta", č. 87 z 15. listopadu 2007 - 
https: / / www.novayagazeta.ru/articles/2007 /11 / 16/31147-platyat-li-ameri- 
kantsy-gruzinskomu-pravitelstvu

74 Vždycky jsem si myslel, že demokracie je vláda lidu, až mi soudruh Roosevelt sro
zumitelně vysvětlil, že demokracie je vláda amerického lidu. - výrok je připisován 
I. V. Stalinovi.
Stalinovo autorství je málo pravděpodobné, ale možné. Počátek světového 
tažení demokracie made in USA ve XX. století byl odstartován vznikem vo- 
jensko-politického bloku NATO (4. dubna 1949), státu SRN (23. května 1949) 
a vypuknutím války v Koreji (25. června 1950 - 27. července 1953). Ale sou
druh Franklin Děláno Roosevelt (narozen 30. ledna 1882) zemřel 12. dubna 
1945. Existuje možnost, že tento aforismus, připisovaný Stalinovi, je parafrází 
Stalinových výroků právě z období 1945-1953, kdy se Stalin při analýzách 
a výkladech těch kterých projevů zahraniční politiky USA odkazoval na své 
rozhovory s Rooseveltem na konferencích v Teheránu a Jaltě. Právě na Jaltské 
konferenci zemí protihitlerovské koalice (4. -11. února 1945) byly projednány 
otázky budoucnosti, poválečného světového uspořádám, zejména role a mís
ta USA, Velké Británie a SSSR v budování států světa. Kromě toho, po dobu 
Teheránské konference (28. listopadu -1. prosince 1943) F. D. Roosevelt žil na 
sovětském velvyslanectví, takže Stalin a Roosevelt měli dostatek příležitostí 
na rozhovory o zahraniční politice USA a Ruska, při nichž se nedalo vyhnout 
diskusi o početných amerických intervencích v průběhu druhé poloviny 
XIX. století a první poloviny XX. století.
V každém případě, dokud nebudeme mít spolehlivý doklad, že se jedná o Sta
linův výrok nebo jeho parafrázi, Stalinovo autorství této fráze není ničím ji
ným než spekulací.
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NEW YORK, 22. dubna. jKoresp. ITAR-TASS Ivan Pilščikov/. Náměst
kyně ministra zahraničí USA pro evropské a euroasijské záležitosti Victoria 
Nulandová v rozhovoru pro televizi CNN přiznala, že Washington financuje 
politické procesy na Ukrajině.

Na otázku novináře, zda jsou pravdivé zprávy, že USA utratily 5 miliard 
dolarů na rozvoj demokracie na Ukrajině, Nulandová odpověděla:

„USA investovaly na Ukrajině od roku 1991, tedy od doby, kdy se po roz
padu Sovětského Svazu stala nezávislým státem, asi 5 miliard dolarů. Tyto 
peníze byly vynaloženy na podporu úsilí ukrajinského lidu, který chtěl silnou 
demokratickou vládu, která bude zastupovat jeho zájmy."

Současně náměstkyně ministra zahraničí USA zdůraznila: „Samozřejmě 
jsme nevynakládali peníze na podporu Majdanu." Podle Nulandové „to bylo 
spontánní hnutí".

Pomoc Ukrajině v uspořádání voleb
V polovině dubna vyšlo najevo, že USA poskytly Ukrajině pomoc ve výši 

11,4 milionu dolarů na uspořádání předčasných prezidentských voleb naplá
novaných na 25. května. Podle mluvčí ministerstva zahraničí jen Psaki byly 
prostředky přidělovány prostřednictvím Ministerstva zahraničí USA a Úřa
du pro mezinárodní rozvoj (IDA).

Washington předpokládá, že to přispěje k uspořádání „svobodných, 
spravedlivých a pokojných voleb" hlavy ukrajinského státu, pozname
nala americká diplomatka. Peníze budou použity na podporu místních 
a mezinárodních pozorovatelů, zlepšení hlasovacího procesu a na poskyt
nutí potřebných informací voličům. - https://tass.ru/mezhdunarod- 
naya-panorama/1137436; https: / / www.vedomosti.ru/ politics/ artic- 
les/2014/ 04/ 22 / nuland-ssha-potratili-5mlrd-na-razvitie-ukrainskoj; 
https://ria.ru/20140422/1004886020.html .

Podle slov úřednice Ministerstva zahraničí Victorie Nulandové 
USA Majdan na Ukrajině nepodporovaly, jenže ve skutečnosti:

Připomeňme si, že prohlášení, že USA aktivně zasahují do společenských 
a politických procesů na Ukrajině a financují Euromajdan, zazněla opakova
ně. Tak například bývalý šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny Aleksandr Jaki- 
menko řekl, že v zimě poslal Západ za dva měsíce do Kyjeva miliony dolarů.

„Jako tajné službě nám od počátku Majdanu nemohl uniknout výrazný 
nárůst diplomatické pošty, která začala přicházet na různá velvyslanectví na 
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Ukrajině, na západní ambasády. Obvyklý objem doručované pošty byl pře
kročen desetkrát. A další otázka: po těchto dodávkách se na Majdanu objevi
ly valuty - americké dolary nového vzoru. A hned poté se začaly objevovat 
v okolních směnárnách", říká bývalý šéf tajné služby. Kromě toho Jakimenko 
poukázal na účast odborníků ze CIA na vedeníMajdanu.

Při prohledávání kanceláří strany „Baťkivščina" byly nalezeny informace 
o polních velitelích Majdanu, schématech jejich vzájemného působení a fi
nancování, a asi 16,7 milionu dolarů v hotovosti, uvádíPolitikus.

Poradce prezidenta Ruské federace Sergej Glazjev řekl bez obalu, že ame
rické zdroje vydávají 20 milionů dolarů týdně „na financování opozice a po
vstalců, včetně jejich vy zbroj ování". Webová stránka „Kommersant-Ukra- 
ina" je v současné době nedostupná, ale citace z Glazjevova rozhovoru lze 
nalézt například na KM.ru.

Podobně není kmání žádný volný přístup k některým důkazům o financo
vání politických sil a ukrajinských médií Spojenými státy. Například z webo- 
vých stránek strany „UDAR" Vitalije Klička zmizela sekce „Partneři", kde 
byly podle „Fondu pro boj s Rusofobií" dříve uvedeny americké fondy Inter
national Republican Institute a National Democratic Institute.

A z webových stránek Hromadske.tv zmizela finanční zpráva za období od 
25. července do 4. prosince 2013, ve které byly uvedeny příjmy od sponzorů a ve
řejnosti, včetně400 tisíc hřiven od velvyslanectví USA a 793 tisíc hřiven od vel- 
vyslanectvíNizozemska. Snímek stránky se zprávou jek dispozici na webu AIN.

V prosinci 2013 zástupkyně Ministerstva zahraničí USA Marie Harf při
znala, že Washington spolu s Bruselem nadále podporují Ukrajinu na její 
evropské cestě. Jen v roce 2013 bylo na tento účel vynaloženo 100 milionů 
dolarů. - USA potvrdily, že do přání ukrajinského lidu mít silnou demokra
tickou vládu investovaly 5 miliard dolarů, NEWSru.com, čas zveřejnění: 
22. dubna 2014, 09:50 I poslední aktualizace: 7. prosince 2017, 08:56 - 
https: / / www.newsru.com / world / 22apr2014 / nul.html

Výsledek programu pomoci v zájmu demokratizace Ukrajiny ze strany 
USA je zřejmý - na Ukrajině probíhá občanská válka, kterou se USA 
vší silou snaží rozšířit na území Ruska, a všechny procesy v zemi řídí 
velvyslanectví USA.

* * *
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Avšak zajištění libovolně kompletního souboru kompetencí spa
dajících do tří nejnižších priorit ZPŘ ze země stát nedělá - všechny 
kolonie světa existovaly a existují v režimu zajištění životaschopnosti 
výhradně v rámci třech nižších priorit ZPR.

Stát a jeho suverenita začínají tam, kde je zajišťován soubor kompe
tencí spadajících do tří vyšších priorit zobecněných prostředků řízení. 
A čím ucelenější soubor kompetencí je, tím přesvědčivější tento stát 
je a tím úplnější je jeho suverenita. V tomto smyslu je připojení sou
boru kompetencí v oblasti tří nižších priorit řízení k těm vyšším pro
středkem k dosažení cílů a úkolů formovaných na vyšších prioritách 
řízení. Proto si stát může soubor kompetencí z nižších priorit utvořit 
v individuálně zvoleném poměru, založeném na souboru kompeten
cí v oblasti nejvyšších priorit řízení a zdrojové (přírodní, energetické, 
lidské) základně země.

Klasickým příkladem kritičnosti disponování kompetencemi pro 
existenci státu jsou dějiny Ruska/SSSR.

Ruské impérium, které se pokoušeli řídit podle západních šablon, 
bylo zcela závislé na Západu ve všech zásadních/základních kom
petencích, jejichž zvládnutí zajišťuje existenci státu a jeho suverenitu. 
Ruskému impériu chyběl chemický průmysl, automobilový průmysl, 
stavba letadel, lodařství, těžké strojírenství a výroba motorů. To vše 
vedlo k tomu, že na počátku XX. století Ruské impérium již nemoh
lo samostatně (bez podřízené účasti v alianci s jiným cizím státem75) 
určovat svou nejen zahraniční, ale i domácí politiku, jak to dokládá 
příběh přijetí pušky Mosin do výzbroje v roce 1891.

Oběžník ruského ministra školství I. D. Děljanova z 18. (30.) červ
na 1887 O omezení gymnaziálního vzdělávání, přezdívaný Oběžník o ku- 
chařčiných dětech, schválený carem Alexandrem III., se ve skutečnosti 
stal carským dekretem o přípravě revoluce a likvidaci Ruského impé
ria, protože úmyslně zbavoval Rusko jeho národních kádrů, které by 
mohly státu zajistit všechny pravomoci nezbytné pro existenci státu

75 Takto bylo nutné cara Alexandra III. pořádně dopálit, aby ten nejenže uza
vřel spojenectví s Francií, ale také francouzskou vojenskou eskadru, když 
11. (23.) července 1891 připlula na návštěvu do Kronštadtu, osobně přivítal; 
během oběda v Petrodvorci si vyslechl představení francouzské revoluční 
hymny Marseillaise, což na petrohradskou veřejnost udělalo dojem. 
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a jeho suverenitu. Kvůli absenci těchto nezbytných kompetencí ne
mohlo Ruské impérium v průběhu první světové války nezhynout už 
jen proto, že kádrový důstojnický sbor, o který Rusko přišlo v prvních 
letech války, nedokázalo vzhledem k nedokonalosti svého vzděláva
cího systému v potřebné kvalitě a počtech obnovit.

Bolševici od samého začátku definovali svůj vlastní koncept vlády, 
svůj plán uspořádání života, jehož principem byla výstavba v pravém 
slova smyslu nezávislého státu a jeho plná suverenita. Právě proto 
byla ve stalinském SSSR věnována taková pozornost ideologii státu. 
Proto se bolševici vydali cestou navyšování / naplňování objemu kom
petencí, jejichž disponibilita by SSSR/Rusku zajistila možnost nejen 
existence státu a jeho suverenitu, ale také prosadit se jako subjekt glo
bální politiky. Proto se už v podmínkách občanské války začaly reali
zovat plány rozvoje země, jako například slavný GOELRO76. Bolševici 
přistupovali k otázce všeobecného vzdělání s největší odpovědnos
tí, možnost získat vysokoškolské vzdělání poskytli všem, i původně 
v právech omezení zástupci bývalé vládnoucí vrstvy brzy získali prá
vo na vzdělání za rovných podmínek. Tímto způsobem bolševici Rus
ku zajistili národní kádry, které mu dokázaly zajistit disponování vše
mi potřebnými kompetencemi, a později, po katastrofálním prvním 
roce Velké vlastenecké války, kdy zahynula prakticky celá kádrová 
armáda, nejen důstojnický sbor, se právě soulad sovětského vzdělá
vacího systému s úkoly zajištění státu nezbytným souborem kompe
tencí stal zárukou toho, že armáda a důstojnický sbor byly ve zdánlivě 
beznadějných podmínkách nejen obnoveny, ale obnoveny v lepší kva
litě a počtech než před válkou, což SSSR zajistilo vítězství ve druhé 
světové válce.

76 GOELRO (Státní komise pro elektrifikaci Ruska) byl státní plán elektrifikace 
RSFSR po Říjnové revoluci v roce 1917. Byl vypracován Státní komisí pro elek
trifikaci Ruska na pokyn a pod vedením V. I. Lenina. Byl schválen VIII. vše- 
ruským elektrotechnickým sjezdem, svolaným usnesením Rady lidových 
komisařů. Plán GOELRO byl s řadou poznámek a dodatků přijat Radou lido
vých komisařů, která přijala dne 21. prosince 1921 rezoluci O plánu elektrifikace 
Ruska.
Zkratka je často dešifrována jako Státní plán elektrifikace Ruska, tj. produkt 
komise GOELRO, který se stal prvním dlouhodobým plánem hospodářského 
rozvoje přijatým a realizovaným po revoluci v Rusku.
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Zatímco Ruské impérium bylo ve všem kriticky závislé na svých 
spojencích z Trojdohody, Sovětský svaz bojoval zbraněmi vlastního 
vývoje a výroby, zbraněmi, které byly z hlediska svých parametrů 
uznány jako nejlepší na světě. Navíc některé modely zbraní byly vů
bec nejlepší. Sovětské pušky AVS 36 a SVT 38/40 byly tak jedinečné, že 
neměly na Západě obdoby. To se projevilo tak, že tyto pušky, uložené 
ve velkých počtech ve skladech v pohraniční zóně a ukořistěné Třetí 
říší jako trofeje, byly zavedeny do výzbroje Wehrmachtu a SS. Totéž 
se týká PPŠ-41.

Sovětská stíhačka Jak-3 byla natolik dobrá, že ze všech letadel na 
světě si jej piloti pluku Normandie-Niemen jednomyslně vybrali jako 
letadlo, které by chtěli použít v boji. Po válce si francouzští piloti v re
akci na otázku, jaké letadlo by chtěli dostat jako dar pro Francii, opět 
vybrali Jak-3. Přelétli na nich do Francie, kde pak tahle letadla sloužila 
ve výzbroji do konce roku 1947. To už samo o sobě pro letadla té doby 
znamená významný výsledek a v podmínkách neexistující opraváren
ské základny je to vůbec vynikající úspěch.

Neméně vynikajících výsledků Sovětský svaz dosáhl i v artilerii 
- sovětské těžké dělostřelectvo na konci druhé světové války nebylo 
jen nejlepší, ale jeho počty v Evropě téměř dvakrát převyšovaly počty 
velkorážného dělostřelectva US/UK.

Jakých výsledků ve vývoji zbraní se SSSR podařilo dosáhnout, 
dokládá skutečnost, že 90 % poválečného vývoje zbraní US/UK bylo 
založeno na bázi trofejních německých studií. Přitom v SSSR byl ten
to podíl 10 % a dalších 5 % bylo inspirováno zbraněmi a technikou 
US/UK.

V tomto ohledu je industrializace Ruska/SSSR, prováděná bolševi
ky, průlomem v doplňování souboru kompetencí nezbytných k zajiš
tění existence státu, jeho suverenity a schopnosti státu prosadit se jako 
subjekt globální politiky.

Právě za záchranu Ruska a jeho přeměny na stát č. 1 na světě jsou 
bolševici nenáviděni nejrůznějšími liberály, bělogvardějci a monar
chisty. Všichni tito odpadlíci Rusko nepotřebují v žádné podobě, pro
tože už samotná existence Ruska svědčí o jejich zbytečnosti.
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Kolaps Sovětského svazu byl předurčen poté, co se v poststalin- 
ském SSSR vedení státu začalo postupně vzdávat (Oteplování, Stag
nace) nezávislého zajišťování plného souboru kompetencí z oblasti tří 
vyšších priorit řízení z domácích zdrojů. Vzdání se těchto kompetencí 
nabylo během perestrojky lavinový efekt a v první dekádě (mazácká 
90. léta) byl postsovětskému Rusku soubor vyšších kompetencí pro 
stát zajišťován výlučně nadnárodní správou. To je také zakotveno 
v Ústavě z roku 1993:

Článek 15
1. Ústava Ruské federace má nejvyšší právní sílu, má přímý účinek a je 

uplatňována na celém území Ruské federace. Zákony a jiné právní akty přija
té v Ruské federaci nesmějí být v rozporu s Ústavou Ruské federace.

2. Orgány státní moci, orgány místní samosprávy, úředníci, občané a je
jich sdružení jsou povinni dodržovat Ústavu Ruské federace a zákony.

3. Zákony podléhají úřednímu zveřejnění. Nepublikované zákony neplatí. 
Jakékoliv normativní právní akty ovlivňující práva, svobody a povinnosti člo
věka a občana nelze použít, pokud nebyly úředně zveřejněny ve všeobecnou 
známost.

4. Obecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva a mezi
národní smlouvy Ruské federace jsou nedílnou součástí jejího práv
ního systému. Stanoví-li mezinárodní smlouva Ruské federace jiná 
pravidla, než na která pamatuje zákon, budou použita pravidla me
zinárodní smlouvy.

Po staletí byl stát systémem pro přežití národa beze ztráty jeho 
kulturní identity, ale s mírou nabytí konceptuální moci obyvatelstvem 
se bude stát nevyhnutelně měnit na systém, který zajistí harmonický 
rozvoj společnosti, založený na rozvoji geneticky určeného potenciá
lu každého člena společnosti.

Pokus o vybudování harmonicky se rozvíjející společnosti, založené 
na odhalení tvůrčího potenciálu všech občanů země, se uskutečnil po 
Velké říjnové socialistické revoluci ve stalinském období budování so- 
cialismujakv Rusku, taki na celém světě. Tento pokus byl však do značné 
míry zastíněn předchozí světovou zkušeností v budování státu a v post- 
stalinském období byla zahájena rozsáhlá propagandistická kampaň za 
účelem diskreditace této pro celé lidstvo neocenitelné zkušenosti.
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Vnější řízení Ruska v 90. letech

Prvním ministrem zahraničních věcí postsovětské Ruské federace byl 
(od 11. října 1990 do 5. ledna 1996) Andrej Vladimírovič Kozyrev77, 
který přímo hovořil o tom, že veškerá jeho činnost spočívá v prová
dění takových kroků Ruska v mezinárodní politice, které by Američa
né uznali za přijatelné. Toto přiznání cituje ve svých pamětech Strobe 
Talbott, tehdejší zástupce Státního tajemníka USA pro Rusko a země 
bývalého SSSR.

A to není jediný důkaz amerických úředníků, že Kozyrevova čin
nost v křesle ruského ministra zahraničních věcí byla vedena zájmy 
USA. V roce 1992 se ministr zahraničí RF Kozyrev setkal s bývalým 
prezidentem USA Richardem Nixonem78. To zaznamenal ve svých 
pamětech svědek této konverzace, americký politolog Dmitrij Simes79 
(After the Collapse, NY, 1999, s. 15-20):

Nixon se zeptal Kozyreva, jak jeho vláda definuje ruské národní zájmy. 
Kozyrev, známý svou prozápadníorientací, odpověděl, ze v minulosti Rusko

77 Andrej Vladimirovič Kozyrev (27. března 1951, Brusel) - ruský státník a po
litik, od 11. října 1990 do 5. ledna 1996 první ministr zahraničích věcí Ruské 
federace. Poslanec Státní dumy.
V lednu 1998 byl zvolen členem představenstva americké společnosti 1CN 
Pharmaceuticals.
Od května 2001 - člen prezidia Ruského židovského kongresu. Žije se svou 
rodinou v Miami (USA), ostře se staví proti politickému systému Ruska a pro
ti činnosti ruského prezidenta V. V. Putina směřující k obnově ruského státu 
a jeho svrchovanosti.

78 Richard Milhous Nixon (9. ledna 1913, Yorba Linda, Kalifornie - 22. dubna 
1994, New York) - 37. prezident Spojených států amerických (1969-1974), 
36. viceprezident USA (1953-1961). První a jediný prezident USA, který re
zignoval před koncem svého funkčního období - v roce 1972 vyhrál volby 
a stal se podruhé prezidentem USA, v roce 1974 rezignoval v důsledku skan
dálu Watergate.

79 Dimitri K. Simes (rozený - Dmitrij Konstantinovič Simis; narozen 29. října 
1947) - americký politolog, historik, vědec sovětského původu. Předseda 
a výkonný ředitel Centra pro národní zájmy (Washington, USA) od jeho založe
ní (20. ledna 1994). Vydavatel a generální ředitel amerického časopisu The Na
tional Interest. V posledních letech života bývalého prezidenta USA Richarda 
Nixona pracoval jako jeho neoficiální poradce pro zahraniční politiku. 
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nesmírně trpělo tím, že se příliš úzkostlivě soustředilo na své vlastní zájmy 
na úkor zbytku světa. Nyní, dodal, nastal čas, aby Rusko „více přemýšlelo 
v termínech všeobecných lidských hodnot".

„Na ministra je to velmi chvályhodný cit," odpověděl Nixon, nikoliv bez 
ironie, „ale samozřejmě existují nějaké specifické zájmy, které Rusko jako 
vznikající mocnost považuje pro sebe za důležité?"

To Kozyreva nepřesvědčilo. Možná existují takové čistě ruské zájmy, řekl, 
ale ruská vláda ještě neměla příležitost o nich popřemýšlet. „Možná by nám 
prezident Nixon, jako přítel ruské demokracie, chtěl pomoci zjistit, o jaké 
zájmy jde?" - zeptal se Kozyrev se stydlivým úsměvem. - „jak se Richard 
Nixon vyjádřil o ruském ministru zahraničních věcí Andreji Kozyrevovi?" 
Týdeník Argumenty a fakta č. 43 25/10/2017 - http://www.aif.ru/ 
dontknows / eternal / kak_richard_nikson_otozvalsya_o_ministre_ 
inostrannyh_del_rf_andree_kozyreve

Za nezvladatelnou touhu posloužit zájmům Spojených států a ji
ných zemí Západu na úkor a ke škodě zájmů Ruska byl ruský ministr 
zahraničních věcí Kozyrev na Západě přezdíván Mister Yes - Pan Ano, 
analogicky, ale opačně než ministr zahraničních věcí SSSR (15. únor 
1957 - 2. července 1985) Andrej Gromyko (5. (18.) červenec 1909 - 
2. červenec 1989), který byl pro svou nesmlouvavost a zásadovost po
jmenován Mister No - Pan Ne.

UK/US, které po rozpadu SSSR řídily z nadnárodní úrovně země 
na postsovětském prostoru, se snažily formovat vlády všech nově vy
tvořených států výhradně z lidí orientovaných na UK/US, to zname
ná stejných, jako je ministr zahraničních věcí RF Kozyrev. A pokud se 
při jmenování vyskytly chyby, byly hned, prakticky okamžitě, napra
veny. Jasně to dokládá příklad Vladimíra Pavloviče Polevanova80, kte
rý se 15. listopadu 1994 stal předsedou Státního výboru RF pro správu 
státního majetku v pozici místopředsedy vlády RF. Když se vypořádal

80 Vladimír Pavlovič Poléváno v (narozen 11. listopadu 1949 v Charkově, Ukra
jinská SSR, SSSR) - sovětský a ruský vědec-geolog; ruský státník a politik. 
Doktor geologicko-mineralogických věd. Poradce ministra přírodních zdrojů 
Ruské federace.
Šéf administrativy Amurského regionu (1993-1994), předseda Státního výbo
ru Ruské Federace pro správu státního majetku (1994-1995), místopředseda 
vlády Ruské federace (1994-1995).
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s odkazem na činnost svého předchůdce (10. listopadu 1991 - 5. lis
topadu 1994) Anatolije Borisoviče Čubajse, hlavního ideologa a diri
genta privatizace, Polevanov zjistil, že Čubajs veškerou svou činnost 
vykonával pod přísnou kontrolou Američanů.

„Těmi Američany bylo 35 poradců, kteří pracovali v ruském úřadu 
a rozhodovali o tom, co, jak a za jakých podmínek má být privatizováno. ... 
Skupinu vedl americký zpravodajský důstojník Jonathan Hay. ... Čubajsovi 
lidé důsledně dodržovali pokyny Američanů. Američané stanovili pravidla 
hry, proto ty nejlepší podniky vyšly právě na ně. Měli jsme například ob
dobí, kdy 90 % našeho hutního průmyslu patřilo Západu, a právě tehdy se 
pokusili převzít všechny ropné podniky81". - 25. července 2018 V. P. Po
levanov poskytl rozhovor arabské redakci RT - Vladimír Polevanov: 
Američané veleli Fondu státního majetku - https: / / www.youtube.com/ 
watch?v=-2HTOTGY6Cc&t=3s, přepis konverzace byl publikován 
na mnoha internetových zdrojích, například https://zen.yandex. 
ru / media / Isycheva / lihie-90e-amerikancy-deliat-imuscestvo-rossii- 
5b5f6739c9873600a99bcf46. A dále:

Vraťme se do okamžiku, kdy jste byl jmenován předsedou Stát
ního výboru pro majetek Ruska. Byl jste zděšen tím, co jste viděl?

- Tak určitě!
- Chápal jste, jaký bude váš manévrovací prostor? Proč se ptám 

na manévry. Ve svých článcích jste napsal, že „Čubajs nadále pečoval 
o Státní výbor pro majetek Ruska."

- Ano!
-Navzdory skutečnosti, že už jste byl šéfem tohoto úřadu?
- Přesně tak.

81 Při přezkoumání dokumentů jsem se zděsil, když jsem zjistil, že řada největších pod
niků vojensko-průmyslového komplexu byla cizinci skoupena za babku. To znamená, 
že továrny a vývojová střediska, které produkovaly utajenou výrobu, se vymkly z naší 
kontroly. Třeba Jonathan Hay za pomoci Čubajse koupil 30 % akcií Moskevské elek
tronické továrny a na ni napojeného vědeckovýzkumného ústavu „Grajit", který jako 
jediný v zemi pracoval na vývoji grafitového povlaku pro neviditelná letadla typu 
„Stealth". Následně Hay zablokoval objednávku vojensko-kosmických sil na výrobu 
špičkových technologií. - V. Šepotkin - Tisk promluvil. Slovo má prokurátor// Ruská 
federace dnes, č. 1,2005.
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- To znamená, že i nadále držel ochrannou ruku nad, abych tak 
řekl, „kolegy", nedovolil propustit 35 amerických poradců? Rozuměl 
jsem správně?

- Pokoušel se.
- Jenže vy jste je nakonec stejně vyhodil?
- Americké poradce jsem vyhodil za jediný den. Událo se to takto. V mé 

nové pozici mne chránily polovojenské jednotky strany Demokratická volba 
Ruska.

- Myslíte jako Vás osobné? Nebo budovu Státního výboru pro ma
jetek Ruska?

- Budovu Státního výboru pro majetek Ruska. Strana byla založena Ana- 
tolijem Čubajsem a Jegorem Gajdarem. Členové ochranky této strany neupo
slechli můj rozkaz - odebrat Američanům jejich propustky. Navíc, pronikli 
například do počítačového centra a tam se zabarikádovali.

-Ale to snad neudělali z vlastní vůle? Někdo jim přece musel dá
vat pokyny, že?

- Pokyny mohly přicházet od mnohých. Například od mých zástupců, na
příklad od Petra Mostovoje, Alfreda Kocha, Maxima Bójka a dalších.

- Vašimi zástupci zůstali Cubajsovi lidé?
- Ty jsem nemohl propustit. Jenom Alfreda Kocha jsem přinutil k odchodu 

na vlastní žádost. Toho jediného. Protože ten v podstatě ničil obranný průmy
sl. Když jsem byl informován o jeho činech, zavolal jsem si ho a propustil ho...

-Jednalo se o převod 10 % akcií obranných podniků na Američany?
-Ano, byla to jeho iniciativa, skryl tato fakta před všemi. Opravdu jsem 

ho musel přinutit. Vyděsil se a napsal svou rezignaci. Řekl jsem mu, že bude- 
-li pokračovat ve své práci, jednoduše ho „rozdrtím na prach". Nevím jak, ale 
udělal bych to, a Koch tomu uvěřil.

„A Američany jste také propustil."
- Američany jsem také propustil. Poté jsem vyměnil Čubajsovu stra

nickou ochranku za běžnou ochrannou službu milice, která nás stála třikrát 
méně. Pak jsem všem americkým poradcům vzal jejich průkazy a hned jsem 
všechny vyhodil. Okamžitě jsem byl označen za nepřítele civilizace, za nepří
tele rusko-amerických vztahů, za nepřítele pokroku a tržních reforem. Stačilo 
jen obnovit jurisdikci Ruska nad jeho vlastním majetkem."
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USA pochopitelně nemohly připustit, aby se ve vedení ruské stát
nosti objevil člověk pracující pro zájmy Ruska, a ne pro USA. Na to byl 
přímo upozorněn p-rezident Ruska B. N. Jelcin a 24. ledna 1995 byl 
Polevanov po pouhých 70 dnech ve své funkci propuštěn!

Když byl krátce nato na jedné z tiskových konferencí Jelcin požá
dán, aby se vyjádřil k důvodům propuštění Polevanova, odpověděl: 
„Nepochopil úkoly týmu."

Úkolem týmu, který řídil Rusko bezprostředně po rozpadu SSSR, 
bylo vyloučení možnosti zajištění kompetencí k řízení ruského stá
tu, spadajících do vyšších priorit ZPR, silami vlastního obyvatelstva. 
Prováděl to totálně a systematicky, což se projevovalo nejen tak, že do 
vytvářené třídy velkovlastníků byli jako oligarchové jmenováni pou
ze ti lidé, kteří prošli přísným výběrem a byli pro toto elitní postavení 
schváleni zaměstnanci Ministerstva zahraničí USA. Zbavování ruské
ho státu souboru kompetencí spadajících do vyšších priorit ZPŘ bylo 
prováděno i jinými způsoby. Například hned poté, co se Rusko stalo 
suvenýrním státem, Gaidarova vláda oznámila, že kádry pro státní 
struktury států vytvořených z republik bývalého Sovětského svazu 
budou od nynějška školeny v ruských vzdělávacích institucích vý
hradně na komerčním základě, a to jak v občanské, tak i ve vojenské 
sféře. Ruská vláda se touto cestou dobrovolně vzdala příležitosti hájit 
své zájmy ve vztazích s nově vytvořenými státy a převedla je do sféry 
řízení UK/US, kde byli odborníci z nově vzniklých států školeni zdar
ma. Stejně tak se vláda postsovětského Ruska rozhodla odmítnout 
ochranu svých zájmů ve vztazích se zeměmi tzv. třetího světa, pro něž 
byli v SSSR školeni odborníci na státní správu, a po jejím rozpadu se 
začali školit v UK/US.

Postsovětské Rusko tak zůstalo bez kompetencí v oblasti zahranič
ní politiky a stalo se zcela závislé na zprostředkování pomocí UK/US 
ve vztazích nejen se
• státy vytvořenými v postsovětském prostoru;
• státy bývalého socialistického společenství, včetně států vzniklých 

zničením bývalého státu;
• státy třetího světa, dříve orientovanými na SSSR; ale také se
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• státy prvního světa, protože ztráta kompetencí Ruska v oblasti za
hraniční politiky prudce oslabila stabilitu zdrojů, respektive zvý
šila stabilitu zdrojů ve všech zemích, ve kterých bylo poskytování 
kompetencí ve všech oblastech souvisejících s nejvyššími priorita
mi ZPŘ prováděno na základě konfrontace se SSSR. A pokud se 
v běžné horké válce stanou vybavení a zbraně, ztracené během bo
jových operací, trofejí nepřítele, který je používá v souladu se svou 
strategií, taktikou a plány vedení války, pak ve studené informační 
válce se kompetence ztracené jedním státem, kdy je v důsledku této 
ztráty kompetencí oslabena stabilita jeho zdrojů, stávají trofejí jiné
ho státu a zvyšují jeho zdrojovou stabilitu.

To je přesně důvod všech problémů moderní ruské diplomacie, 
která usiluje o obnovení suverenity Ruska - je mnohem snazší zradit 
zemi a odevzdat její kompetence v oblasti zahraniční politiky nepří
teli, než je obnovit, zejména ve stavu vlastního oslabení a posílení ne
přítele, což v zásadě znemožňuje provádět politiku, která byla možná 
před ztrátou souboru kompetencí. Proto všelijaká impulzivně-hyste- 
rická zoufání si na téma Ach, to Sovětský svaz by za těchto okolností... 
(vložte podle situace na základě vlastního uvážení) charakterizují kvílející 
nicku - nekompetentní osobu, která ničemu v procesech řízení složi
tých sociálních supersystémů nerozumí.

* * *

15. článek, zavedený Kozyrevci do textu Ústavy RF, tak přímo opra
vuje koloniální status ruské státnosti. Proto má Rusko jaderné zbraně, 
jadernou energii, stavbu lodí a letadel, kosmický průmysl atd. atd. 
- záleží pouze na tom, že sama země poskytuje soubor kompeten
cí v oblasti nejvyšších priorit řízení. A hospodářské oživení Ruska 
počínající rokem 2000 i obnovení politické autority ruského státu ve 
světě byly možné pouze proto, že vedení země, zastoupené ruským 
panovníkem V. V. Putinem, stanovilo a trvale prosazuje úkol obnovení 
poskytování úplného souboru kompetencí v oblasti nejvyšších priorit 
ZPŘ výhradně obyvatelstvem země. A v tomto ohledu nemá článek 
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15 Ústavy RF z roku 1993 žádný význam, protože obnovení vlastnic
tví úplného souboru kompetencí v oblasti nejvyšších priorit řízení je 
možné pouze s využitím konceptuální moci.

Ale konceptuální moc je svou povahou autokratická a ignoruje 
všechny volební postupy a psané právo.

A ve vztahu k Rusku to přesně znamená, co měl na mysli ruský 
polní maršál Christofor Antonovič Minich, když řekl, že „Ruský stát 
... je řízen bezprostředně samotným Pánem Bohem".

A jméno hlavy státu nebo kdo je to osobně nehraje žádnou roli - 
zásadní je, aby to byl panovník a ne p-rezident.

VP
25. ledna 2019
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KOMU VADÍ RUSKO?
Podle jakého scénáře pracují 
účastníci shromáždění, která 

započala 10. prosince 2011



Událostem, které se od 10. prosince 2011 rozšířily po celé zemi, něco 
předcházelo. Formálně byly masové demonstrace reakcí na masová 
falšování, ke kterým mělo údajně dojít v průběhu voleb poslanců Stát
ní dumy konaných 4. prosince 2011. Za situace, kdy ani jedna z politic
kých stran, které se voleb zúčastnily, nenapadla výsledky u soudu, což 
signalizuje jejich spokojenost, nemá další rozebírání toho, zda byly 
zfalšovány, či nikoliv, žádnou cenu.

Ale pokud výsledky voleb všem politickým stranám vyhovovaly, 
tak o co tady jde? Proč tyto politické strany vyhánějí své davy, aby de
monstrace byly opravdu masové? I samotná vystoupení na nich svou 
povahou svědčí o tom, že k demonstracím by došlo při jakémkoliv 
výsledku voleb, a tudíž jejich cíl nespočívá v protestu proti volbám.

Vyznat se v tom všem není složité, pokud si odpovíme na otáz
ku cui prodest? - komu tyto události prospívají. K tomu je třeba se 
pozorně podívat, kdo vlastně tyto masové demonstrace organizuje. 
Jsou to všem známé osobnosti - B. Němcov, M. Kasjanov, V. Ryžkov, 
A. Navalnyj a další, kteří se ani netají tím, že svou činnost provádějí 
díky financování USA. Nikdo nikoho nefinancuje pro nic za nic. Pení
ze dostávají pouze ti, jejichž činnost je objektivně výhodná pro zájmy 
toho státu, který peníze poskytuje. Co se u všech všudy nelíbí USA na 
Rusku a co by chtěly změnit ve svůj prospěch, že kvůli tomu financují 
konkrétní síly v Rusku? Na tuto otázku si snadno odpovíme, pokud se 
začteme do amerického tisku. A ať píší v USA o čemkoliv, za všechno 
může Putin. Co tak děsí USA?

„Problém spočívá v tom, že ruský medvěd je zpátky. Vzkříšený z hrobu 
jako Drákula se teď důstojně prochází po světě, zatímco my jsme si mysleli, 
že už to má dávno za sebou a odpočívá pod zemí. A bezmocné činy preziden
ta Obamy na mezinárodní scéně poskytují ruskému autoritativnímu vedení 
unikátní příležitost rozšířit svůj vliv - a tím postupně zmenšovat ten náš." 
- A. Herman, Medvěd je zpět, New York Post 13.04.2010. http: / / www. 
inosmi.ru / usa/20100413 / 159271766.html.

USA jsou světovým četníkem, který si dělá zálusk na světovou vlá
du. A podle plánu Pax Američana je Rusku vyčleněno místo surovi
nového přívěsku Západu. Na Západě o tom bez uzardění psali a píší 
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ve svých analytických zprávách a něco z toho prosakuje do veřejného 
tisku. Co tedy píší o tomto procesu a o Putinově místě a roli v něm:

Britský deník Financial Times v článku Christophera Caldwella 
informuje: V 90. letech bylo Rusko surovinovou základnou. Řádili v něm 
oligarchové. Západ soustavně ponižoval Moskvu, z Borise Jelcina si dělal po
skoka. Západ se nemůže zbavit své viny, že připravil půdu pro Putinův ná
stup k moci. Evropa a USA jsou vinny Putinovým vzestupem... Prostředky, 
k nimž se Putin uchyloval při řešeni svých problémů, byly tvrdé. Oligarchy 
zlomil, když zavřel jednoho z nejzuřivějších a nejméně závislých - Michaila - 
Chodorkovského. Obnovil ruskou sféru vlivu, v Grozném nenechal kámen na 
kameni a vpadnouc do Gruzie... Západ může tyto věci odsuzovat, nicméně 
nemůže ignorovat reálie ruského pohledu. Dokonce mnozí z těch, komu se Pu
tin nelíbí, soudí, že stát zachránil před rozčtvrceným a nevolnictvím, které mu 
Západ chystal. — http:/ /inosmi.ru/russia/20111006/175634591.html

Článek Jacoba Heilbrunna v The National Interest (USA) přiznává 
pro Západ hořkou skutečnost: Kritici Putina se ve skutečnosti nikdy ne
doberou jména toho, kdo by ho měl vystřídat. Hlavní chybou Ruska je slabost 
jeho liberálního hnutí. V roce 1917 liberálové také selhali. Představují zlo
mek obyvatelstva. Načež přichází pro Západ hrozný závěr o Putinově 
činnosti: „Opravdovým Putinovým úspěchem bude obnova Ruska během 
příštích deseti let, vytvoření stabilního základu pro demokratický stát, tak, 
jak to proběhlo ve Španělsku po smrti Francisca Franka, http: / / inosmi.ru/ 
russia / 20111006 /175634591 .html

A předpoklady pro to rozhodně jsou.
„V lednu 2000, když se Putin ujímal výkonu prezidentských povinností, 

státní valutové rezervy čítaly pouhých 8,5 miliardy dolarů a zahraniční dluh 
země dosahoval 133 miliard. Z hlediska cíle, který si předsevzal - vrátit Rusku 
status plně suverénního státu - mělo splacení těchto dluhů pro Putina funda
mentální význam. Právě toto ponaučenísi odnesl z krachu SSSR. Přes všechny 
hloubkové nedostatky svého ekonomického modelu se SSSR nerozpadl v dů
sledku válečné prohry. Zhroutil se, protože ztratil reálnou politickou suverenitu 
díky plné ztrátěfinanční soběstačnosti. Stačilo, aby se Sovětský svaz dostal do 
závislosti na zahraničních půjčkách, zprvu bankovních, a později i státních, 
které si jednoduše vzal na platbu za dovoz potravin, aby se vyhnul hladu, a tím 
se připravil o možnost kontrolovat vlastní politický osud.
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Putin je toho soudu, že ruský stát se nikdy nesmí vzdávat vlastní sa
mostatnosti ve prospěch cizinců. Musí disponovat dostatečnými finančními 
rezervami, aby překonal jakoukoliv finanční krizi. Proto se prioritním úko
lem stalo zajištění finanční stability. Za pouhých několik let se mu podařilo 
naprosto zvrátit situaci. Ke konci roku 2007 se státní zahraniční dluh snížil 
na 37 miliard dolarů. Bodem zlomu byl leden 2005. Na konci tohoto měsíce 
Rusko, tři a půl roku před termínem, zcela a kompletně vyplatilo dluhy mezi
národnímu měnovému fondu (MMF). Ve stejném období stát prudce zvýšil 
tempo kumulace prostředků ve stabilizačním fondu, formovaném z ropných 
příjmů, a zlato-devizových rezerv. A od té doby se toto tempo jen zvyšu
je. V roce 2005 valutové rezervy vzrostly o 55 miliard dolarů, v roce 2006 
o 120 miliard, v roce 2007 o 170 miliard; v důsledku toho v polovině roku 
2008 dosáhly téměř 600 miliard dolarů. V tomto parametru Rusko zaostáva
lo pouze za Čínou a Japonskem. A vzhledem k tomu, že značnou část těchto 
prostředků Rusko investovalo do amerických státních obligací, stalo se spolu 
s uvedenými státy jedním z předních věřitelů deficitu bilance běžného účtu 
USA. Takže taková radikální změna proběhla za pouhých 10 let." - The Nati
onal Interest (USA) 19.1.2009 Třetí cesta Vladimíra Putina. http:/ / www. 
inosmi.ru/ russia/ 20090119/246782.html

Mnohé patrioty pobuřuje skutečnost, že peníze byly investovány 
do cenných papírů USA, jako že podporujeme světového hegemona. 
Přitom ale ty patrioty neznepokojuje, že tím svým pobouřením a pro
testními kroky prospívají a jdou na ruku zájmům světového zákulisí 
a USA. Nakonec, čím v podstatě jsou tyto vklady?

Není žádným tajemstvím, že prakticky všechny země, od nějaké 
slabé Ghany až po Čínu, schopnou zbožím vlastní produkce zasypat 
celý svět, mají stabilizační fondy, které se geograficky nalézají v USA 
a jsou nominovány v dolarech a státních cenných papírech USA. Děje 
se to proto, že tu máme světový úvěrový systém, který funguje na bázi 
dolaru, konkrétní měny, která se stala měnovou jednotkou nejen státu 
USA, ale i celého světa. Jinými slovy, všechny státy světa, které více či 
méně využívají dolar pro svá vypořádání, tím na svůj úkor vydržují 
USA.
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Tím se ovšem globální řízení dostává do pasti:
• na jednu stranu se v zájmu stabilizace světové ekonomiky a pod

pory dominantního postavení USA ve světě nemůže stabilizačních 
fondů vzdát;

• na druhou stranu, pokud se vláda jakékoliv země rozhodne své 
stabilizační fondy zpeněžit na trhu a tuto operaci provede ná
hle a naráz, potom globální řízení nestihne této operaci předejít 
a státnost USA se zhroutí se všemi důsledky pro svět, které z toho 
vyplývají.

Za těchto podmínek nemá globální řízení, zastoupené USA, jinou 
možnost než takovým věcem předcházet v samém zárodku. Proto jak
mile loutka USA - nejvyšší představitel Iráku Saddám Husajn82 po
žadoval, aby se část irácké ropy prodávané v rámci programu Ropa 
za potraviny prodávala za eura, v ten samý moment do Iráku vtrhla 
vojska mezinárodní koalice, Irák byl obsazen a Saddám Hussain po
praven. Stačilo, aby libyjský vůdce Muammar Kaddáfí, do té doby 
vůči Západu naprosto loajální83, vyzval arabské a africké země, aby 
ve vzájemném vypořádání přešly na zlaté dináry, a pronesl, že Libye 
má dost zlata na to, aby zajistila obsah zlata v dináru, v tom okamžiku 
v Libyi povstal lid a za rozsáhlé pomoci mezinárodního společenství 
v zemi triumfovala demokracie se všemi z toho plynoucími důsledky: 
Kaddáfí byl rozsápán vítězi a v zemi vypukla občanská válka... Tako
vých příkladů bychom nalezli spoustu, ale jak se to týká Ruska?

82 Je věrohodně dokázáno, že Irák vyvíjel vlastní jaderný program prováděný 
pod kuratelou USA, které pro program zajišťovaly nezbytné vybavení, napří
klad kalutrony vyráběné v USA.

83 Kdo o tom pochybuje, může si na internetu zjistit konkrétní fakta o spolupráci 
Kaddáfího s vůdci západních zemí, například s francouzským prezidentem Ni- 
colasem Sarkozym, který byl zvolen prezidentem za Kaddáfího peníze, anebo 
že poradcem Kaddáfího byl někdejší britský premiér Tony Blair, a další fakta.
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V současné době jsou největšími věřiteli84 USA, kterých je podle ná
zoru amerických analytiků radno se obávat, Čína, Japonsko a Rusko85 
(v pořadí podle objemu prostředků, vložených do ekonomiky USA). 
Každá z těchto zemí má více než pádné důvody k přezkoumání svých 
vztahů s USA. Všechny tyto země jsou pod faktickou okupací USA.

Japonsko se při vší zdánlivé nezávislosti a blahobytu stalo po dru
hé světové válce nepotopitelnou letadlovou lodí USA, což dělá z Japon
ska trvalé rukojmí USA.

Čína je fakticky nádeníkem USA. Posílá do Ameriky zboží, za které 
nic nedostává.

Rusko, majíc obrovský hospodářský a vojenský potenciál, jej nemů
že využít ve vlastním zájmu, protože budování demokratického Ruska 
probíhalo nejen podle receptu, ale za strukturální účasti USA. Je vše
obecně známo, že na Čubajsově úřadu pro privatizaci pracovalo na 
200 úředníků z Ministerstva zahraničí USA, kteří rozhodovali o tom, 
kdo bude vlastníkem toho kterého majetku v Rusku, kdo se stane rus
kým oligarchou, kdo novou elitou Ruska. Takže Zbigniew Brzezinski86

84 Rating největších věřitelských států ke květnu 2011 (v závorce procentní 
podíl na celkovém dluhu USA): Čína 1 159,8 miliard dolarů (25,69 %); Ja
ponsko 912,4 miliard dolarů (20,21 %); Velká Británie 346,5 miliard dolarů 
(7,68 %); OPEC 229,8 miliard dolarů (5,09 %); Brazílie 211,4 miliard dolarů 
(4,68 %); Tchaj-wan 153,4 miliard dolarů (3,4 %); Karibská bankovní střediska 
148,3 miliard dolarů (3,29 %); Hongkong 121,9 miliard dolarů (2,7 %); Rusko 
115,2 miliard dolarů (2,55 %).

85 Je vyvíjeno značné úsilí ke snížení podílu Ruska na dluhu USA. Měsíc za mě
sícem klesá. Jeho vývoj za rok 2011: http:/ / 

 data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt
www.treasury.gov/resource-cen- 

ter/
86 Zbigniew Kazimierz Brzezinski (28. března 1928, Varšava nebo Charkov) - 

americký politolog, sociolog, státník. Je jedním z předních ideologů zahraniční 
politiky USA. Zakladatel Trilaterální komise (1973), Komise pro mezinárodní 
vztahy, člen skupiny Bilderberg. Ideový inspirátor a strůjce plánů nezávislého 
statusu Ukrajiny, vstupu pobaltských států do NATO, největšího projektu rop
né infrastruktury na světě - ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan. Vedoucí Americ
kého výboru pro mír v Čečensku, člen představenstva Národního fondu na podporu 
demokracie, vůdce a předseda Americko-ukrajinského poradního výboru, atd. atd. 
Profesor na Škole současných mezinárodních studií Paula Nitzeho, konzultant Cen
tra pro strategická a mezinárodní studia. Poradce a člen správní rady Centra pro 
strategická a mezinárodní studia na Univerzitě Johna Hopkinse. Je proslulý 
svými rusofobními názory. Autor knihy Velká šachovnice: Americká dominance 
a íejígcostrategické imperativy.
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měl naprostou pravdu, když ruskému vedení vzkázal: „Udělejte si jas
no v tom, čí elita to je, zdali vaše nebo už naše". - http:/ /community. 
Iivejo12rnal.com / _politícs_J 636818D.html; G. Gudkov Síly odolávat má 
vláda tak na čtyři roky, Moskovskij komsomolec č. 25669 ze 17 června 2011 
- http: / / www.mk.ru / politics / interview / 2011 / 06 /16 / 597811-zapa- 
sa-prochnosti-u-vlastiostalos-goda-na-chetyire.html.

Bez ohledu na to, že investice Číny a Japonska dohromady nebo 
i zvlášťjsou mnohem větší než investice Ruska, USA z nich strach mít 
nemusí. Japonsko sice disponuje vyspělými technologiemi, je však na
prosto bez surovin, které získává ze zemí ovládaných USA. Z toho dů
vodu by prudké zhroucení světového finančního systému založeného 
na americkém dolaru znamenalo pro Japonsko smrt v pravém slova 
smyslu. Čína nějaké suroviny má a může je dostávat i ze třetích zemí, 
jenže nedisponuje moderními technologiemi, a proto by pro ni byly 
následky prudkého zhroucení světového finančního systému v mno
hém podobné těm v Japonsku. Čína a Japonsko se těžko dohodnou, 
mají příliš mnoho nevyřízených účtů. O to se světovláda postarala, 
když organizovala okupaci Číny Japonskem v první polovině XX. sto
letí. Nicméně jak Čína, tak Japonsko mohou kdykoliv podpořit kro
ky třetí země, schopné poskytnout jednomu technologie a druhému 
suroviny. Takovou zemí je Rusko, které disponuje dostatečným ob
jemem dolarových prostředků na to, aby dokázalo zhroutit světový 
finanční systém a přitom se samo nezhroutilo, poněvadž disponuje 
jak moderními technologiemi, tak i obrovskými rezervami přírodních 
zdrojů, za které bude vždy schopné získat to, čeho se mu nebude do
stávat. Z tohoto důvodu má Rusko reálnou možnost stát se novým 
centrem koncentrace řízení ve světě.

Proto světové zákulisí a USA nemohou ponechat vývoj v Rusku 
svému osudu. Není žádný, ani minimálně významný státní proces, 
který by se nepokusily zvrátit ve svůj prospěch. Zde je jeden příklad 
za všechny, který má bezprostřední vztah k plánovaným nepokojům 
v Rusku a dotýká se zájmů všech výše uvedených zemí87. Sledujte vý
voj událostí.

87 http://nstarikov.ru/blog/14468

149

Iivejo12rnal.com
http://www.mk.ru
http://nstarikov.ru/blog/14468


18. listopadu 2011 v Moskvě podepsali prezident Ruska D. A. Med- 
veděv, prezident Běloruska A. G. Lukašenko a vedoucí představitel Ka
zachstánu N. A. Nazarbajev dokumenty, zajišťující fungování Jednot
ného ekonomického prostoru (JEP) těchto zemí od prvního ledna 2012.

16. prosince 2011, v pátek, v den oslav 201etí nezávislosti repub
liky, proběhly v menším kazachstánském naftařském městě Žanao- 
zen v Magnistauské oblasti na západě republiky masové nepokoje, 
při nichž zahynuli lidé88.

Nepokoje byly rychle a tvrdě potlačeny pořádkovými silami re
publiky, která byla až do té doby považována za vzor sociální stabili
ty v rámci SNS89. Byly zaznamenány pokusy o destabilizaci v Rusku 
(demonstrace 10. prosince 2011) a v Bělorusku. Ale vychýlit situaci 
z normálu se nepodařilo nikde. Nicméně tyto události využívají země 
Západu k politickému tlaku na země JEP.

19. prosince 2011 proběhla bilaterální schůzka prezidenta Kazach
stánu N. A. Nazarbajeva a prezidenta Ruska D. A. Medveděva, během 
které Kazachstán potvrdil pevnost své pozice v integračních proce
sech s Ruskem jak v rámci Jednotného ekonomického prostoru, tak 
v rámci Celní unie. Rusko zase vyslovilo podporu Kazachstánu ve 
věci nastolení ústavního pořádku v zemi. Toto bylo odpovědí Rus
ka a Kazachstánu na pokusy bránit integračním procesům na území 
bývalého SSSR prostřednictvím nepokojů organizovaných světovým 
zákulisím.

26. prosince 2011 oblétlo svět sdělení Associated Press o tom, že 
Japonsko a Čína dospěly k rozhodnutí v obchodech mezi čínskými 
a japonskými společnostmi90 namísto dolaru podporovat využívání 
národních měn.

Bez ohledu na to, že obchodní výměna mezi Japonskem a Čínou 
není nijak velká a na světové hospodářství toto rozhodnutí nebude 
mít nijak významný vliv, je samo rozhodnutí velmi vážné. Jedná se 
o politické rozhodnutí - zprávu světovému zákulisí, kterou se dává ve

88 http:/ /www.interfax.ru/society/txt.asp?id=222355
89 http://nstarikov.ru/blog/14460
90  404http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml7/20111226003838.shtnil

http://www.profi-forex.org/news/entryl008099031 .html 
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známost, že Japonsko a Čína nehodlají být pouhými pozorovateli pro
cesů probíhajících v Rusku, procesů, které se odrážejí na budoucnosti 
všech zemí, včetně Japonska a Číny. Tyto země daly na srozuměnou, 
že jsou v zájmu vzdorování světovému zákulisí připraveny semk
nout se kolem Ruska. Ti, kterým byla tato zpráva určena, ji perfektně 
pochopili, takže o událostech v zemích JEP se informuje se stejnou 
hysterií, s jakou se informuje o Sýrii nebo Řecku. To znamená, že svě
tové zákulisí nemá zatím možnost strukturovaně ovlivňovat procesy 
v Rusku. Ale vůbec to neznamená, že by se takových plánů vzdalo. 
Vždyť jejich úspěch je založen na loajalitě91 a kompletní podřízenosti 
a závislosti na USA.

V podstatě, kdyby se Rusko zničehonic rozhodlo prodat tyto papí
ry na trhu, může tím v okamžiku zbořit státnost USA a udělat to tak 
rychle, že ani globální řízení, ani vedení USA nestihnou zareagovat, 
a Čína a Japonsko prakticky potvrdili svou ochotu v tom Rusko pod
pořit. S využitím těchto nátlakových prostředků lze přinutit globální 
řízení a USA Rusku ustupovat a konat v jeho zájmech. A tomu se říká 
velká politika. Svědčí o tom článek Třetí cesta Vladimíra Putina v The 
National Interest (USA):

Zdraví hospodářství nicméně není nezbytným předpokladem pro to, aby 
Rusko mohlo používat metody, kterým běžně říkáme „nátlakové" nebo „ag
resivní". Jediné, co bylo pro takové chování nezbytné, je politická suvereni
ta. Nyní svou makroekonomickou politikou Putin poprvé tuto suverenitu, 
ztracenou v druhé polovině osmdesátých let, obnovil. A už ji nikdy 
nepustí. - zvýrazněno při citování - VVP.

Ale i bez využití vkladů do cenných papírů USA jako politických 
zbraní tyto peníze už pracují ve prospěch Ruska. „V podstatě se ruský 
záchranný plán podobá plánům, které realizují Spojené státy americké i Ev
ropská Unie. Nicméně se svou rezervou 560 miliard dolarů se Moskva nalézá 
v lepší finanční situaci než západní země, což se zadostiučiněním prohlašují 
ruští činitelé. Ve skutečnosti je ruská finanční intervence v hodnotě likvid
ních prostředků převyšující 180 miliard dolarů v poměru dokonce větší, než 
americký balíček 700 miliard dolarů, protože ekonomika USA je sedmkrát 
větší než ruské hospodářství". - Přiznává britský The Financial Times ze

91 Saddám Husajn byl rovněž loajální.
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dne 16. října. 2008 v článku Záchrana Ruska, http:/ / www.inosmi.ru/ 
inrussia/20081016 / 244681.html

Ale kromě peněz investovaných Ruskem do západní ekonomiky 
tu jsou ještě plyn a ropa, z nichž Putin udělal mocnou nátlakovou 
páku na politiku Západu a jimiž získává pro Rusko preference. Ale 
než to bylo možné, musel Putin překonat překážky, považované za 
nepřekonatelné.

Ohlédneme-li se za nedávnou minulostí země, uvidíme, že v roce 
2000, kdy se Putin stal Jelcinovým následovníkem v úřadu preziden
ta, Rusko jako jednotný stát už prakticky neexistovalo. V zemi pro
bíhala občanská válka, nejintenzívnější a nacionalisticky podbarvená 
byla na Kavkaze. Jednotlivé regiony, které si na výzvu prezidenta 
Jelcina vzaly tolik suverenity, kolik unesly, už prováděly reálné akce 
k rozčtvrcení Ruska. Probíhaly kroky k založení Dálněvýchodní re
publiky s Nazdratěnkem v čele, Sibiřské republiky v čele s generá- 
lem-zrádcem Lebeděm, Uralské republiky vedené Rosselem, Kozácké 
republiky (Kubáň, Don) s atamanem Kondratěnkem, zbytek pak měl 
být sjednocen do jakéhosi carství, vedeného starostou Moskvy Lůžko
vém. Komponovaly se hymny, navrhovala se nová symbolika a Rossel 
dokonce ohlásil zahájení tisku vlastní měny. Je třeba si uvědomit, že 
SSSR se definitivně rozpadl v okamžiku, kdy jednotlivé republiky za
vedly vlastní měny. A když tento proces v Rusku vypukl, Jelcin ode
vzdává moc člověku v podstatě mimo systém, byť odchovanci petro
hradského Sobčakova klanu, s nímž Jelcin zápasil ne na život, ale na 
smrt. Motiv byl jednoduchý: vyhnout se rozpadu Ruska se nepodaří, 
proto bude zapotřebí do funkce prezidenta Ruska dosadit obětního 
beránka, kterého povstanuvší lid postaví ke zdi jako Nicolae Ceaucesca 
s jeho ženou Elenou v Rumunsku v roce 1989. V takové situaci je po
stavit svého nepřítele do rány, přehodit na něj odpovědnost za vlastní 
zločiny a přesměrovat na něj všelidový hněv pro klanové uskupení 
rodina kolem prezidenta Borise Jelcina to nejideálnější řešení. Jak řekli, 
tak i udělali, jmenovali nástupcem Rutina, a přísliby a kádrovou poli
tikou mu znemožnili jakékoliv manévrování.

Ukázalo se však, že Putin není prosťáček. Dokázal přimět své okolí, 
nepřátelské vůči němu i vůči Rusku, pracovat pro ruské zájmy. Využí
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val hamižné zájmy klanů, ale výsledek se dostavil - rozčtvrcení Ruska 
bylo odvráceno, země byla obnovena, legislativní základ separatismu 
byl zlikvidován, občanská válka zastavena.

Putin se současně zabýval i obnovou hospodářství státu. Když 
se ujal prezidentského úřadu, na surovinová naleziště se vztahovala 
Jelcinovská dohoda o dělbě produkce (DDP). Podle DDP měli těžbu 
všech přírodních zdrojů, například ropy, na starosti zahraniční spo
lečnosti. V rámci DDP bylo uzavřeno 260 dohod, podle nichž bylo 
262 nalezišť vyvedeno z ruské jurisdikce. To znamená, že od okamži
ku podpisu dohody již naleziště nepatřilo Rusku, pouze mu byla vy
plácena část zisku z těžby přírodních surovin. V Kazachstánu, kde byl 
zákon o DDP podepsán prakticky ve stejné době jako v Rusku, byl 
zisk dělen v poměru 50 % pro těžební společnost a 50 % pro Kazach
stán. To byly vůči Kazachstánu rozhodně loupeživé podmínky, pro
tože na celém světě platí princip, podle kterého veškerý zisk zůstává 
státu, jehož zdroje jsou těženy, a těžařská společnost dostává odměnu 
za svoji práci (zpravidla je její zisk odváděn prostřednictvím zvláštní 
daně). Pouze v koloniích těžařské společnosti nechávají státu nějaký 
díl zisku z prodeje tamních surovin. A zdaleka ne vždy je zisk dělen 
50 na 50. Například v Nigérii si těžařské společnosti braly 70 % a státu 
nechávaly 30 %. To bylo považováno za vrchol koloniálního rabování.

Ovšem v Rusku se zisk v rámci DDP dělil podle klíče 90 % pro 
těžaře a 10 % pro Rusko! A tento zákon byl přijat Státní dumou na 
návrh strany Jabloko a jejího předsedy G. A. Javlinského osobně. Ale 
tvorba zákonů nebylo to jediné, čím se tato strana vyznamenala. Stra
na Jabloko se zúčastnila i podpisu konkrétních smluv - právě strana 
Jabloko lobovala pro předání 251 nalezišť cizincům.

A jako by toho bylo málo, strana Jabloko se za svou činnost na kolo
nizaci Ruska před lidem vůbec nestyděla a prezentovala ji jako svou 
zásluhu. Jako zásluhu před svými zahraničními hospodáři. Můžeme se 
o tom přesvědčit, navštívíme-li oficiální stránku strany, kde nalezneme 
zvláštní sekci věnovanou DDP - http://www.yabloko.ru/Themes/ 
SRP/ 404. Byla o tom vydána i kniha Jabloko a DDP Moskva, Epicentr 
2003. Autoři knihy A. Michajlov a M. Subbotin jsou zároveň i navrho
vateli zákona o DDP - http: / / www.yabloko.ru / Publ / Book / SRP / 404.
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Jenže ani těch 10 centů z dolaru Rusko nedostávalo. Zahraniční 
společnosti těžily ruské přírodní zdroje takovým způsobem, že nikdy 
nedosahovaly zisku. Naopak, Rusko platilo zahraničním firmám za 
to, že si těžily ruskou ropu pro sebe. A protože stát neměl dostatek 
peněz, Jelcinova vláda si brala zahraniční úvěry, aby mohla těmto spo
lečnostem platit. Přitom zahraniční společnosti těžily ropu tím nejbar
barštějším způsobem, takže kolem vrtů a dopravních tras zůstávalo 
neobyvatelné prostředí. Putin dosáhl likvidace DDP92, a od té doby 
jsme si nejen přestali brát úvěry v zahraničí, ale zisk z těžby ruských 
přírodních zdrojů zamířil do ruského státního rozpočtu. V důsledku 
toho stouply rozpočtové příjmy čtyřnásobně! Jenže Putin se zaměřil 
na nastolení pořádku i v podnikání ruských společností, takže po vy
řešení záležitosti JUKOS výběr daní vyrostl 80násobně!

Ani zde se Putin nezastavil. Dále obnovuje stát pro lidi. Demo
grafická situace v Rusku je téměř katastrofální. Proto Putin vyhotovil 
a uvedl do chodu národní projekt k zachování národa. V jeho rámci 
bylo nejen zvýšeno porodné, ale byl rovněž zaveden tzv. mateřský ka
pitál, což výrazně ulehčilo možnost mít děti nemajetným, okradeným 
privatizací, tedy širokým vrstvám obyvatelstva Ruska. Jakmile byl ve 
státě zaveden alespoň minimální pořádek a ekonomická stabilita, po
rodnost se prudce zvýšila.

Je pochopitelné, že pro nepřátele Ruska, hodující na jeho troskách 
a obírající jeho lid, nebyla Putinova činnost vedoucí k obnově státnosti 
přijatelná.

Na Putina bylo po dobu výkonu funkce prezidenta Ruska spá
cháno přinejmenším 5 atentátů!93 Ale média, která dokáží týdny roz
mazávat atentát třeba na metaře nebo šířit špinavé výmysly na téma

92 O míře Putinova osobního rizika, vyplývajícího z jeho činnosti, vypovídá 
mezinárodní praxe. Například prezident Ekvádoru Jaime Roldos Aguilera 
(1940-1981) zastával úřad méně než 2 roky (10. srpna 1979 - 24. května 1981). 
Zahynul při letecké havárii, jakmile začal reorganizovat ropný a plynárenský 
průmysl v Ekvádoru, čímž ohrozil americké zájmy. Šetření ukázalo, že k havá
rii letadla došlo v důsledku diverze. O tom, že atentát na prezidenta Ekvádoru 
zorganizovaly USA, svědčí mnoho dokumentů. Byla o tom sepsána řada knih. 
Viz například John Perkins - Zpověď lovce ekonomik.

93 Atentáty na prezidenta (http: / / www.putinsite.ru/index2fc6.php?id=61 404) 
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osobního života V. V. Putina, téma atentátů na prezidenta Ruska zcela 
ignorují a informují o nich jako o něčem bezvýznamném, takže lidé 
takové zprávy přehlížejí. Jenže tento člověk riskoval a riskuje svůj ži
vot pro Rusko.

20. dubna 2010 ve vysílání TV stanice Fox News vyzval dopisovatel 
The New York Post Ralf Peters televizní diváky, aby si uvědomili hrůz
nost toho, že; Putinje nepředstavitelně nebezpečný pro USA, a svůj názor 
zdůvodnil takto:

„Tenhle mládenec... to je prostě k nevíře! Co udělal premiér Vladimír 
Putin: Vzal si na starost rozvrácenou zemi s totálně zničeným vojenským 
systémem, zformuloval jasnou politiku, a ať se vám to líbí, nebo ne, a mě se 
to vůbec nelíbí, opravdu neuvěřitelně Rusko pozdvihl. A jakkoliv mi je z toho 
smutno, musím říct, že v žádné z amerických politických stran nevidím tako
vého kandidáta na prezidenta, který by dokázal v diplomacii a strategii hrát 
na tak to vysoké úrovni". - http:/ /inotv.rt.com/2010-04-20/Ralf-Piters- 
-Putin-neveroyatnoopasen#  comment_1060 404

Z toho vyplývá, že Západ se v Rusku nechystá budovat žádnou 
demokracii: Ani americkou, ani španělskou, ani ruskou, ani žádnou 
jinou. Všechny řeči o demokratizaci Ruska tu jsou od toho, aby pod
stata jeho vztahu vůči Rusku a ruskému národu zůstala ruskému oby
vatelstvu skryta. Tuto podstatu vyjádřil ministerský předseda Velké 
Británie John Major94 více než jasně: „.. .po jejich prohře ve studené válce 
se úkolem Ruska stalo zajištění zdrojů pro úspěšné státy. A na to jim stačí 
pouhých 50-60 milionů lidí". - http: / / www.alfar.ru/smart/  4/1078/

Je přirozené, že s takovým přístupem nemůže Putina a jeho práci 
na obnově Ruska a zachování národa vůbec potřebovat, když mají 
Rusové ve jménu demokracie vymřít. Takže pokud Západ nemá po
litiky schopné v diplomacii a strategii hrát na tak vysoké úrovni jako Pu
tin, potom je zapotřebí, aby byl Putin zbaven vedení země. Nejlepší 
metodou, jak toho dosáhnout, jsou masové lidové demonstrace. Lidské 
zdroje pro tyto masové lidové demonstrace v Rusku jsou. Jsou to ruš
tí bojovníci za lidská práva, jejichž pohled na budoucnost Ruska se 
od pohledu západních demokratů nijak neliší. Například v polovině

94 John Major (29. března 1943, Londýn) - britský politik, premiér Velké Británie 
v letech 1990 až 1997.
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90 . let XX. století V. Novodvorskaja95, která byla coby expert vytrvale 
zvána do nejrůznějších televizních programů, opakovaně z televizní 
obrazovky vyzývala Západ demokratizovat Rusko způsobem, jakým 
USA demokratizovaly indiány. Připomeňme si, že před kolonizací 
bylo indiánů nejméně 100 milionů a žili na celém území vlastní země, 
které dnes říkáme USA. Demokratizaci jich k dnešnímu dni přežilo 
kolem 400 tisíc. Žijí v rezervacích, kde baví turisty svými lidovými 
tanci, včetně tance válečného.

Toto nebyly plané úvahy. Tento názor nalezl uplatnění ve státní 
politice. Tak například jeden z ruských liberastů A. Koch96, zastáva
jící funkci vicepremiéra vlády Ruské federace (1997), když před TV 
kamerami vysvětloval, proč vláda naplánovala Rusku tak malý roz
počet, odpověděl, že při vypracování státního rozpočtu vycházela 
z předpokladu, že obyvatel Ruska bude 40 milionů. Na námitku, že 
Rusko má téměř 150 milionů obyvatel, zabručel, že plánovat je třeba 
pouze pro 40 milionů.

Proto se z pohledu světového zákulisí a USA, který zastávají i ruští 
liberasté, Putin, pracující pro zájmy Ruska a jeho lidu, dopouští zlo
činu proti demokracii a musí být za to potrestán. Mají jej za veš, která 
zarvala - tak je nadepsán článek Maxe Buta v deníku Los Angeles Times 
(USA) ze dne 14. února 2007 - http:/ /www.latimes.com/news/opi- 
nion/Ia-oe-bootl4febl4,0,1863705.column?coll=la-opinion-rightrail. 
Uvedený článek se věnuje Putinově vystoupení na Mnichovské bez
pečnostní konferenci, věnované bezpečnosti a politickým otázkám,

95 Valeria Iljinična Novodvorskaja (17. května 1950, Baranoviči, BSSR, SSSR) - 
ruská politička, disidentka, aktivistka na poli lidských práv, novinářka, zakla
datelka liberální strany Demokratická unie (předsedkyně ÚV DU). Sloupkařka 
časopisu The New Times. Autorka knihy Moje Kartágo musí být zničeno. Ruská 
prokuratura proti ní několikrát zahájila trestní stíhání, viníc ji ze záměrných 
kroků směřujících k podněcování etnické nenávisti a z propagování občanské 
války. Ani jediné obvinění neskončilo u soudu.

96 Alfred Reingoldovič Koch (25. února 1961, Zyrjanovsk) - od srpna 1993 do 
roku 1995 místopředseda Státního výboru RF pro správu státního majetku. 
Byl kurátorem privatizace. 15. března 1995 se stal prvním místopředsedou 
Výboru pro státní majetek Ruska. 12. září 1996 - 13. srpna 1997 - předseda 
Výboru pro státní majetek Ruska. 17. března -13. srpna 1997 - místopředseda 
vlády Ruské federace. Další podrobnosti http: / /  
1320-kokh.html 404

www.informacia.ru/dosye/
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konané 10. února 2007. Ve své řeči Putin pronesl mimořádně důležité 
prohlášení: Rusko je země s více než tisíciletými dějinami a prakticky vždy 
využívalo privilegia provádět nezávislou zahraniční politiku. A ani dnes 
se nechystáme tuto tradici měnit. - http://archive.kremlin.ru/appe- 
ars / 2007 / 02 /10 / 1737_type63374type63376type63377type63381typ 
e82634_118097.shtml 404.

Ve světě jeho řeč vyvolala silnou reakci. Podstatu této reakce v de
mokratických zemích vystihuje název článku v americkém deníku. 
Všem politikům bylo zřejmé, že je třeba urychleně vyřešit problém 
obnovy demokracie v Rusku, v opačném případě Rusko obnoví vlastní 
suverenitu a přestane být surovinovým přívěskem západu. Aby bylo 
možné tento problém vyřešit, nejprve bude zapotřebí vyřešit problém 
s Putinem: „...náš příští prezident se bude muset nějak vypořádat s tím
to chytrým a nebezpečným člověkem. Bude k tomu potřebovat zkušenosti 
a umění angažovat každý prvek naší národní moci a vlivu. ... Náš prezi
dent bude muset být především schopen správně a přesně předvídat Patinový 
kroky, vystříhat se vydávání přání za realitu. Vypořádat se s putinovským 
Ruskem se může stát výzvou číslo jedna v oblasti naší bezpečnosti". - Proč 
se máme obávat Putina, USA Today (USA) ze 17. září 2008. - http:// 
inosmi.ru/world/20080917/244067.html. Na tomto obsažném citátu 
je důležité zejména to, že úkol zničení putinovského, tedy nezávislého, 
Ruska vznikl teprve poté, kdy už Putin nebyl prezidentem, ale zastá
val místo předsedy vlády.

„DokážíSpojené státy americké a Západ Vladimíra Putina potrestat?" - 
klade si otázku The Washington Times (USA) ze dne 8. září 2008 v člán
ku Potrestat Putina http://www.inosmi.ru/world/20080908/243856. 
html. Článek dochází k závěru, že: „Patinovým zranitelný místem je ze
jména ratingjeho popularity. Protože ale ovládá sdělovacíprostředky, pád jeho 
ratingu může způsobit jedině hospodářská katastrofa. V současné době nejsou 
ani Spojené státy, ani Evropa schopny dosáhnout potřebného výsledku".

Tento citát obsahuje dva velmi důležité prvky:
1. Prohlášení, že Putin ovládá sdělovací prostředky, je evidentní 

a drzá lež, protože takovou možnost nemá. Všechna média v Rus
ku jsou jasně prozápadně, proamericky laděna. Putinův rating se 
opírá o chápání významu a nezbytnosti Putinových kroků pro
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Rusko a pro lid nejširšími vrstvami obyvatelstva. Ať už média lžou, 
jak chtějí, ošálit lid a přimět jej k odklonu od Rutina nedokáží. A za 
těchto podmínek vyvstává před všemi protiruskými silami hlavní 
úkol

2. Zadělání na ekonomickou katastrofu v Rusku. A tím se potvrzu
je, že žádný trh ve smyslu organizujícího a řídícího nástroje eko
nomiky světa neexistuje. Vše je plánováno a prováděno direktiv- 
ně-adresným a tržním způsobem. A co to vlastně je ekonomická 
katastrofa? To je neštěstí a utrpení, předčasná smrt lidí zbavených 
existenčních prostředků. Takhle napřímo a jednoznačně se Západ 
vyjadřuje o tom, jak se chystá civilizovat Rusko a co má toto civili
zování přinést ruskému obyvatelstvu.

A všechno to probíhá za mediální masáže, že likvidace ruského 
obyvatelstva probíhá výhradně v zájmu samotného ruského obyva
telstva. Kdo si přečetl čmáranice oranžistů, poslechl si, co říkají, že je 
v Rusku zapotřebí udělat, ten se nemůže ubránit stalinské otázce: Jste 
hlupák nebo zrádce lidu?

Je evidentní a přirozené, že USA a globální řízení by chtěly Rus
ko zbavit mohutných pák politického vlivu a obrody Ruska, vytvo
řených Putinem. Prezident USA Barack Obama otevřeně prohlásil, že 
Putin není kompatibilní s demokracií (s americkou představou o ní) 
a že musí odejít. Jenže jak to zařídit? - Putin z národních zájmů ne
ustoupí, ruských peněz v hospodářství USA se vzdát také nelze a ve 
vedení (v elitě) USA není osobnost, která by se svou velikostí mohla 
s Putinem srovnat. Zůstává jediné řešení - zařídit to tak, aby Putin 
nemohl ovlivňovat politiku Ruska a do čela ruského státu postavit 
figuru loajální k USA - loutku. Kvůli tomu je v Rusku nezbytné zorga
nizovat barevnou revoluci. A na to jsou právě zapotřebí ruští liberoidi 
(spojení liberála a hemoroidu - pozn. překl.) a oranžisté. Lepší zámin
ku než prohlášení o zfalšování voleb vymyslet nelze. Dokazovat, že 
výsledky voleb jsou spravedlivé, lze donekonečna, ale demonstranti 
budou vždy prohlašovat, že zfalšovány byly i důkazy. A tak to potrvá 
do té doby, než se do čela dostane loutka uspokojivá pro USA. Tak to 
bylo i v případě pomarančové - oranžové - revoluce na Ukrajině, kdy 
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byl proti vůli lidu dosazen Juščenko. A stejně tak tomu bylo v případě 
všech barevných revolucí po celém světě.

Hlavním úkolem všech těch barevných bolotných nepokojů v Mo
skvě a po celé zemi není obnova spravedlnosti parlamentních voleb 
4. prosince 2011. Hlavním úkolem je v zájmu Ruska zabránit koná
ní prezidentských voleb v Rusku v březnu 2012, to přinejmenším. 
A v nejlepším případě zbavit všechny státní mocenské struktury 
v Rusku legitimity, což by posloužilo jako základ pro intervenci. V ka
ždém případě jde o změnu ruské státní politiky, a to jak vnější, tak i té 
vnitřní. Bezpochyby tyto změny neproběhnou okamžitě, bude potře
ba nějaký čas na změny v legislativě.

„V krátkodobém horizontu je to téměř všechno pravda. Volby v roce 2012 
nebudou mít náhlý ani významný vliv na situaci v ruském státě ani na jeho 
vztahy s okolním světem. Pokud se však podíváme z hlediska postupně hro
madících se změn během nadcházejícího prezidentského období (které díky 
úpravě ústavy už není čtyř, nýbrž šestileté), může být rozdíl velmi velký. 
ZnovuzvoleníMedveděva (i když Putin zůstane předsedou vlády) bude pří
ležitostí ke zrychlení procesu směrem k velké otevřenosti politického systé
mu, stimulaci osobní iniciativy a zlepšení vztahů s USA a s Evropou. Ná
vrat Putina by však přinesl jiné perspektivy - zúžení prostoru pro politické 
debaty, zvýšení role státu v hospodářském životě, ochlazení vztahů s USA 
a s Evropou. Takže Medveděv jako prezident (bez ohledu na to, zůstane-li 
tandem zachován či nikoliv) přivede stát jinam než Putin a jeho kroky budou 
s největší pravděpodobností z větší části odpovídat zájmům Ameriky". - The 
National Interest: Rusko a problém roku 2012 http: / /night.homegate. 
ru / group / politika-about / post /3842 404

„Putin nebyl na Západě nikdy populární. Je vnímán jako nelítostné mon
strum, bývalý agent KGB, hlavní viník odklonu Moskvy od demokracie ve 
prospěch tradiční autoritářské vlády. „Putin představuje stalinismus", - na
psalo nedávno vydání Times of London". — The National Interest http: / / 
inosmi.ru/ russia/ 20111006/ 175634591.html

USA opravdu upřednostňují Medveděva. „Celá Amerika je z vás 
nadšená, — prohlásil Zbigniew Brzezinski. — Zejména proto, že tak otevře
ně a přesvědčivě hovoříte o tom, že modernizace Ruska je nerozlučně spjata 
s demokratizací. Jedná se o dva procesy probíhající ruku v ruce, a právě to 
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vzalo Ameriku za srdce. Besedovat s mladým ruským prezidentem, který vy
tváří historické příležitosti, to mě vážně inspiruje".97 Takto strojeně Brze- 
zinski ocenil, že Medveděv po celé své prezidentské volební období 
cílevědomě ničil vše, co Putin stihl udělat v zájmu obnovy suverenity 
Ruska. Ale na Putinovu adresu přímo říká, že ten USA překáží, proto
že je patriotem Ruska. Podrobnosti viz řeč Zbygniewa Brzezinského 
14. října 2001 v Normandii u příležitosti přebírání ceny Alexise 
Tocquevilla. — http: / / sosizrygalov.livejournal.com/85780.html

Na mýtus o tandemu Putin - Medveděv věří jen ti, kteří si nedají tu 
práci porovnat, co Medveděv a Putin dělají, ti, kteří ignorují, jak se Pu
tin a Medveděv vyjadřují ke klíčovým otázkám státní politiky. Pokaž
dé mají diametrálně odlišné názory: Medveděv ve všem a bezvýhrad
ně podporuje záměry USA ve vztahu k Rusku, zatímco Putin vždy 
zastává zájmy Ruska. Nejnápadněji se to projevilo v případě Libye, 
což bylo široce diskutováno v tisku. Například Financial Times (Velká 
Británie) v článku Putin, Medveděv a Libye z 23. března 2011 se zadosti
učiněním píší: „ruský prezident pokáral svého premiéra, považujícího se za 
národního vůdce", - píší západní média... Putin zkritizoval „lehkost", s níž 
se Amerika odhodlala k vojenskému zásahu v Libyi, ale Medveděv se od jeho 
„prohlášení distancoval". - http://obozrevatel.com/media/financial- 
-times-putin-medvedev-i-liviya.htm K této události je možné si pře
číst i další komentáře, například agentura Rosbalt - Po Medveděvově 
vyjádření k Libyi televize „cenzurovala" Putina - http: / /www.rosbalt. 
ru / main / 2011 / 03 / 22 / 831195.html

Co se týče Putina, ten zůstává do značné míry tajemstvím pro ty, 
kteří se pokouší řídit anebo řídí Rusko strukturně. Dodnes zůstává 
aktuální otázka Who is Mister Putin? - Kdo to je ten Putin?

Minulo 12 let od okamžiku, kdy na politické nebe vyšla hvězda Vladimíra 
Putina. Jeho zjevení získalo přívlastek enigmální. Nikdo nedokázal pochopit, 
kým ve skutečnosti je. Ruský patriot a věrný syn tajných služeb skrývající 
se za maskou liberála, jen výjimečně odkrývající svou pravou tvář (přesněji 
- železnou masku)? Anebo naopak prozápadní liberál, maskovaný za ozbro-

97 Jelena Činkova - Známý kritik Ruska Zbigniew Brzezinski Dmitriji Medveděvovi:
Amerika je z vás nadšená, Komsomolskaja pravda 22. 10. 2010 - http: / /kp.ru/ 
daily/24579/750219/
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jence a vlastence, který ovšem v kritický okamžik uvolní napětí ve vztazích 
se Západem a vyšle signál: „Patřím k vámi" To nebylo jasné na začátku jeho 
vlády. A neprojasnilo se to ani během následujících dvanácti let.

Působí výmluvně, že moje první texty, které jsem psal o Putinovi před 
12 lety, působí i dnes svěže a aktuálně. Tehdy jsme analyzovali a tipovali, 
varovali jsme a měli jsme obavy. Analyzujeme a tipujeme i nyní, varujeme 
i obáváme se. Jako by se za celou tu dobu nic nestalo. Po 12 letech Putin zů
stává stejně nepochopitelný, protichůdný, tajemný. Tomu říkám výdrži" — 
Alexandr Dugin - Vladimír Putin: kritika shora - http: / / oko-planet.su/ 
fírst / 94422-aleksandr-duginchelovek-v-kremle.html

Pro elitu zůstává Putin stále nečitelný. Ta se proto ze všech sil snaží 
zjistit, kdo je Putin ve své podstatě. A opět obzvláště aktuální je to 
v předvečer nadcházejících prezidentských voleb v Rusku. Odpověd' 
na tuto otázku rozhodne, zda elita v těchto volbách Putina podpoří, 
nebo naopak bude ze všech sil bránit tomu, aby se Putin stal znovu 
prezidentem Ruska.

Největším a nejzajímavějším pokusem zjistit Who is Mister Putin 
se stal zvláštní program Rozhovor s Vladimírem Putinem. Pokračování, 
živě vysílaný 15. prosince 2011 na kanálech Rossija 1, Rossija 24, RTR, 
a RTR-Planeta, a na stanicích Majak, Věsti FM a Rádio Rossii. http: / / 
premier.gov.ru/events/news/17409/index.html 404. Během tohoto 
pořadu byl Putin všemožně provokován do konfliktu s nejrůznějšími 
klanovými uskupeními, aby vyšlo najevo, ke komu patří.

Kdybychom měli celkově zanalyzovat, co píší západní analytikové 
na téma budoucnosti Ruska a Putina, dostaneme plán na Putinovu 
likvidaci zhruba v následující podobě:

Živelná shromáždění mají vést přinejmenším k tomu, aby Putin 
volby nevyhrál v prvním kole. A v ideálním případě mají těmto vol
bám zabránit úplně. Za těchto podmínek by prezident Medveděv za
vedl výjimečný stav a zrušil volby. V té době by se měl Putin nachá
zet někde v zahraničí (ideálně v některé z mladých demokracií), třeba 
na Ukrajině. Jakmile se Putin promění v obyčejného občana RF, bude 
okamžitě zatčen a předán tribunálu v Haagu, kde za dva měsíce v ti
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chosti zemře ve vězení98. V úvahu přichází i varianta, že Medveděv 
odvolá Putinovu vládu, Putina sám zatkne a předá ho do Haagu.

Něco podobného se už odehrálo. V Srbsku.
V prezidentských volbách v Srbsku v roce 2000 podle prohlášení 

USA a demokratických sil zvítězil demokrat Vojislav Koštunica. Nic
méně srbská státní komise prohlásila, že nezískal absolutní většinu 
hlasů a že v souladu s legislativou musí být vyhlášeno druhé kolo. Srb
ský prezident Slobodan Miloševič, který kandidoval už třikrát, rovněž 
trval na provedení druhého kola hlasování. Místo toho se v zemi roz
běhly pouliční demonstrace demokratických sil podporovaných západ
ními státy a USA. V jejich důsledku byl 5. října 2000 Miloševič svržen. 
Prvního dubna 2001 byl Miloševič zatčen. 28. června téhož roku byl 
na příkaz předsedy vlády Zorana Djindjiče tajně předán Mezinárod
nímu tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii. Soudcům se 
přes veškerou snahu nepodařilo Miloševiče ze vznesených obvinění 
usvědčit a 11. března 2006 Miloševič skonal ve vězení tribunálu. Nut
no dodat, že Srbové, jejichž vinu se tribunálu nedaří prokázat, v tomto 
vězení hynou se záviděníhodnou důsledností. Jejich přibližný seznam 
je k dispozici na adrese http://www.slobodan-memoria.narod.ru/ 
process/haag4.htm. Co se týče Z. Djindjiče, ten byl, jak už jste se asi 
domysleli, 12. března 2003 zabit výstřelem neznámého snajpra přímo 
v hale budovy srbské vlády. Maur má hotovo, Maur může jít (pořeka
dlo - pozn. překl.). Přesněji řečeno, stopy musí být zameteny.

Pokud se Medveděv rozhodne pro tuto variantu, jeho životní drá
ha bude zpečetěna.

Ale na to, aby byl zaveden výjimečný stav, musí dojít k příslušným 
událostem. Jako spouštěcí mechanismus masových nepokojů může po
sloužit vražda Alexeje Navalného, jednoho z vůdců tohoto protestního 
hnutí. Kvůli větší publicitě by tato vražda měla být provedena v nějaký

98 O tom, že Západ plánuje zasáhnout proti Putinovi, informoval přímo a jedno
značně 21. října 2011 americký republikánský senátor John McCain, někdejší 
rival současného prezidenta USA Baracka Obamy v boji o prezidentský úřad. 
V rozhovoru pro britskou BBC uvedl, že Putina čeká osud libyjského vůdce 
Muammara Kaddáfího. - 

; http:/ / 
; http: / / ; 

http://www.newsru.com/world/21oct2011/prig- 
rozil.html korrespondent.net/russia/1290974-makkejn-predostereg- 
-putina-arabskaya-vesna-vse-blizhe video.sibnet.ru/video444932
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významný den v předvečer voleb, třeba 23. února, v Den obránců vlasti. 
Podlou vraždou pohoršená veřejnost" se sejde na nedovolené demonstra
ci, která bude rozstřílena neznámými snajpry, a všechna demokratická 
média světa prohlásí, že to byli snajpři MVD, FSB (Ministerstva vnit
ra, Federální bezpečnostní služby - pozn. překl.) a dalších ozbrojených 
složek Ruska100. Tak to proběhlo ve Vilniusu v rocel991 a stejně to nyní 
probíhá po celém světě, kde veřejnost sesazuje vlády, které nevoní USA. 
Zbývá jen, aby demokratická média lidem vysvětlila, proč všechny tyto 
vlády náhle hloupnou a začínají se chovat sebevražedně.

Nejprve je třeba si odpovědět na otázku: Proč snajpři střílí? 
Demokratická média odpovídají: aby zastavili/rozehnali dav. 
To je lživá odpovědí
Jde o to, že jednotlivé výstřely snajprů v městském ruchu zanik

nou, tím spíš na místech, kde se shromaždují lidé, kteří diskutují, křičí, 
skandují. V davu, obzvláště je-li dav v pohybu, si málokdo všimne, že 
někde vedle z nějakého důvodu upadl člověk. Vždyťmohlo jít o coko
liv, mohl zakopnout. Zato těl se střelnou ranou v srdci nebo na hlavě 
si všimnou demokratická média a ukáží je celému světu. Tím bude za
ručeno, že se lidé, pobouření podlým chováním moci, budou nadále 
účastnit akcí směřujících k destabilizaci země a svržení vlády.

K rozehnání davu se vždy a ve všech zemích světa používá odlišná 
metoda. Vojáci nastoupí v řad před davem a dostanou povel střílet 
nad hlavy. Nejsou-li zbraně automatické, je palba provedena salvou.

99 Všechny neziskové společenské organizace financované ze zahraničí, zejména 
z USA, cvičí své členy v rychlém shromažďování na smluvený signál. Tímto 
způsobem byl shromážděn prvotní dav pro pomarančovou (oranžovou) revoluci 
na Ukrajině v listopadu a prosinci 2004, kdy bylo v rozporu s ukrajinskou le
gislativou, pod tlakem davu, uspořádáno třetí kolo prezidentských voleb na 
Ukrajině, ve kterém nakonec zvítězil chráněnec USA V. Juščenko.

100 Odborná a analytická komunita a blogosféra již sebejistě naplno hovoří o tom, 
že demokratická shromáždění budou s jistotou rozstřílena mocí. Charakteri
stické jsou i osobnosti, které tuto jistotu společnosti vštěpují. Jedním z nich je 
A. Koch, viz jeho blog Co dělat-  836761-echo/. 
Je příznačné, že Koch hovoří o střelbě do demonstrantů z kulometů. Připomeň
me si, že z kulometů byla rozstřílena demonstrace v červenci roku 1917. Tímto 
aktem Prozatímní vláda definitivně pozbyla legitimity, protože bylo oznámeno, 
že demonstraci rozstřílela policie. Nicméně se později zjistilo, že z kulometů, 
které policie ve výzbroji neměla, na demonstranty stříleli finští žoldnéři.

http://echo.msk.ru/blog/kokh/
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Proč se střílí vysoko nad hlavy? To proto, že zvuk výstřelu je mnohem 
ostřejší a hlasitější po stranách střelce, zatímco před ním je tišší. Zved
nutím hlavní do výšky se docílí efektu, při kterém se dav ocitá jakoby 
bokem od střelců, což samo o sobě dělá zvuk výstřelu daleko silnější. 
Při střelbě salvou se dosahuje natolik silného zvukového efektu, že 
dav se instinktivně rozprchne nebo se přinejmenším zastaví. Rozprá
šení davu garantuje použití ostrých nábojů. Svist letících kulek má na 
člověka natolik skličující vliv, že hned chce prchnout, schovat se nebo 
se vecpat do jakékoliv skuliny.

Touto metodou rozháněly dav všechny vlády všech národů už od 
nepaměti. Tato metoda je takto specifikována ve všech v nejrůznějších 
řádech a příručkách. A o střelbě policajtů do vzduchu při zadržení 
zločince anebo stráže při napadení objektu slyšeli všichni.

Tak či onak, každému myslícímu člověku je jasné, že snajpři do davu 
střílí na rozkaz toho, kdo dav svolal. Aby jej podnítil, oslepil, namířil žá
daným směrem, aby z toho vyšly plánovaná show a informační odezva, 
na jejichž pozadí bude proveden státní převrat. Snajpři, podobně jako 
pikadoři, bodají do těla býka (davu), aby mu přivodili bolest, aby se 
stal agresivním a aby toreador pro radost diváků nakonec býka efektně 
zabil - aby nová vláda železnou rukou zavedla v zemi pořádek.

Potřebné informační pole pro tento řídící manévr je připraveno. 
Především byla vytvořena potřebná Navalného image. V listopa
du 2011 otiskl americký časopis Foreign Policy vlastní verzi Top 100 
globálních myslitelů současnosti. Na tomto seznamu Navalnyj obsadil 
24. pozici. (O své místo se podělil s pracovníkem WikiLeaks Danielem 
Domscheit-Bergem a tuniským blogerem Semi Ben Gcharbijem).

Přitom Paul Krugman (nositel Nobelovy ceny za ekonomiku) ob
sadil až 32. místo a německá kancléřka Angela Merkelová - 27. místo.

Prezident USA Barack Obama a zakladatel kultovní sociální sítě 
Facebook Mark Zuckerberg jsou v seznamu zapsáni na 11. a 17. místě. 
Miliardář z Microsoftu Bili Gates spolu se svou manželkou obsadili 
13. příčku. Mezi Obamou a Gatesem se umístili Dick Cheney a Condo- 
leezza Riceová.

http: / / www.mk.ru / politics / article / 2011 /11 / 29 / 648035-naval- 
nyiy-stal-globalnyim-myislitelem.html

http: / / www.polit.ru / news / 2011 /11 / 30 / foreignpolicy /
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Lidé na seznamu kolem Navalného se vyznamenali alespoň něja
kou myslitelskou činností. Ale čím se proslavil Navalnyj? Když se po- 
vrtáme v internetu, snadno se můžeme přesvědčit o tom, že Navalnyj 
a myslitelská činnost jsou dva neslučitelné pojmy Navalnyj je znám 
právě tím, že nikdy vlastní myšlenkou nedisponoval a má těžkosti 
zodpovědět jakýkoliv dotaz mimo okruh připravených témat.

http://nstarikov.ru/blog/10016; http://nstarikov.ru/blog/14446# 
more-14446; http: / / nstarikov.ru/blog/13249;

Navalnyj - je splachovací nádržka, prostřednictvím které jisté 
struktury vypouštěly kompromitující informace na své konkurenty. 
A to bezmezné hloupá splachovací nádržka. Vypouštění kompromi
tujících informací skrze nastrčené osoby je praxe zavedená na celém 
světě. Například A. J. Chinštejn se také dostal do role splachovací ná
držky, jenže je chytrý, takže dokázal svou funkční roli proměnit do 
společenského postavení - stal se poslancem Státní dumy. Navalnyj 
má rovněž přístup k exkluzivním informacím, jenže za celých těch 
10 let, co jako splachovací nádržka pracuje, nedokázal ničeho dosáh
nout, ať už byl protlačován jakkoliv. A když už je tak hloupý, potom se 
opravdu hodí jen pro krátkodobé dynamické operace.

Jinými slovy, tím, že Navalného vyznamenal titulem myslitel, jej 
jeho hospodář odsoudil k smrti. Ted' se lidé vrhnou do hledání, co 
moudrého Navalnyj u všech všudy vymyslel. A ukáže se, že nic. Zařa
zením takové nicky, jakou je Navalnyj, do hodnocení Foreign Policy si 
časopis zahrává s vlastní důvěryhodností. To znamená, že bude zapo
třebí podniknout kroky k záchraně reputace časopisu. Za těchto pod
mínek bude pro hospodáře optimální rychlá smrt Navalného. Z jeho 
smrti bude obviněna krvavá hydra, která navíc uchvátila a zničila se
psaná, ale dosud nepublikovaná filosofická Navalného veledíla.

Na popsaném scénáři destabilizace situace v zemi není nic zvlášt
ního, natož exkluzivního. Tento scénář byl do detailu vyladěn. S růz
nými variacemi byl mnohokrát realizován v různých zemích světa 
včetně Ruska. Exponovaného obránce lidských práv hospodáři likvi
dují ve chvíli, kdy vyčerpal svůj potenciál a světové zákulisí potřebuje 
novou oběť ve jménu demokracie. Vzpomeňte si třeba na vraždu novi
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nářky deníku Novaja gazeta A. S. Politkovské101, která byla za protirus- 
kou činnost zasypána cenami a tituly, bylo jí vytvořeno jméno, a když 
se ukázalo, že jejím lžím už beztak nikdo nevěří, byla zavražděna na 
Putinovy narozeniny 7. října 2006. Tenkrát se vyvolat nepokoje nepo
dařilo, ale její vražda je proti Rusku využívána dodnes. A pro posílení 
efektu bude připomínána i po vraždě Navalného.

V zájmu popisovaného scénáře na diskreditaci Putina a zničení 
Ruska pracují i všichni šéfové federálních subjektů a regionálních od
dělení strany Jedinaja Rossija, když svolávají alternativní demonstrace, 
na nichž si vynucují účast administrativními nařízeními. To dokáže 
lidi jenom rozzlobit a provokuje je to k naschválům.

Všechno výše uvedené nebylo sepsáno proto, abychom mohli ří
kat, až tento scénář proběhne, že jsme to věděli. Tato práce sleduje jiný 
cíl. Realizace tohoto scénáře škodí Rusku. Zveřejněním tohoto scénáře 
pracujeme proti jeho naplnění. Varován znamená vyzbrojen. Chceme, 
aby Navalnyj zůstal naživu. Nechce-li si zopakovat osud stejných 
ochránců lidských práv, jako např. S. Juščenkova102 nebo A. Politkov- 
ské, měl by se ukrýt před svými hospodáři, jako to udělal někdejší 
mluvčí Státní dumy I. P. Rybkin103, když kandidoval na prezidenta 
Ruska a jeho smrt znamenala zmaření volebního procesu. Jen ať Na
valnyj prchne svým hospodářům, jak to udělal někdejší předseda vlá-

101 Anna Stěpanovna Politkovskaja (roz. Mazepa, 30. srpna 1958 New York - 
7. října 2006 Moskva) - ruská novinářka, obhájkyně lidských práv. Zvláštní 
pozornost věnovala konfliktu v Čečensku.

102 (1950-2003) - poslanec Státní dumy. Jeden z vůdců strany Liberální Rusko. Za
bit 17. dubna 2003 bezprostředně před zahájením volební kampaně poslanců 
Státní dumy. Podle rozsudku Moskevského městského soudu vraždu zasno- 
val spolupředseda křídla loajálního Borisů Berezovskému Michail Kodaněv.

103 Večer 5. února 2004 I. P. Rybkin zmizel. 8. února Rybkinova žena ohlásila 
zmizení svého manžela na policejní stanici Arbat. Týž den zahájilo policejní 
oddělení v Moskvě vyšetřování jeho zmizení a 10. února večer se Rybkin na
šel, když ve 22:00 přiletěl do Moskvy. Podle Rybkinova prvního vysvětlení se 
5. února rozhodl odpočinout si od toho blázince, který se kolem něj rozpoutal, 
a odcestoval do Kyjeva. Hlavním sponzorem Rybkinovy volební kampaně byl 
oligarcha Boris Berezovskij. Podle demokratické verze byl Rybkin unesen Pu- 
tinem - http: / /  wiki/Pbi6KHH_PÍBaH_neTpoBnq.ru.wikipedia.org/
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dy Ruska J. T. Gajdar104, který měl být léčen v Londýně podobně jako 
jiný bojovník za lidská práva - A. Litviněnko105, ale rozhodl se prch
nout do Ruska. Jen aťNavalnyj žije, je to v zájmu Ruska. Jen ať svou 
duševní činností ukáže, jaké myšlenkové titány do svých žebříčků 
nominuje Foreign Policy globálního zákulisí - to vše je v zájmu Ruska.

VVP
10. ledna 2012

104 24. listopadu 2006 byl přijat do jedné z dublinských nemocnic se symptomy 
těžké otravy, kategoricky odmítl léčit se ve Velké Británii a doslova uprchl do 
Ruska. Jeho příbuzní se tak báli o jeho život, že odmítli poskytnout jakouko
liv informaci, na které klinice byl léčen: Nemůžeme prozradit místo hospitalizace, 
abychom neposkytli trumf jeho a našim nepřátelům, kteří by toho, nedej bože, mohli 
využít a pokus opakovat. Samotný Gajdar tvrdil, že za jeho otravou stál někdejší 
ruský oligarcha, londýnská náplava B. A. Berezovskij - 
http: / / txt.newsru.co.il / world / 13dec2006 / gaidar.html 404;
http: / / www.newsru.com/russia/30nov2006/ gaidar.html;
http: / / www.newsru.com/world/29nov2006/gaidar.html;

105 Alexandr Valterovič Litviněnko (4. prosince 1962, Voroněž - 23. listopadu 
2006, Londýn) - v letech 1988-1999 podplukovník KGB-FSB. Zapleten do ko
rupčních skandálů oligarchy Borise Berezovského. Poté, co proti němu bylo 
v roce 2000 zahájeno několik trestních řízem, uprchl se svou rodinou do Velké 
Británie. V Londýně pokračoval ve spolupráci s Berezovským. Stal se akti
vistou v oblasti lidských práv. Je spoluautorem knihy FSB vyhazuje Rusko do 
povětří a autorem knihy Zločinecká skupina z Lubjanky, v níž obviňuje ruské 
tajné služby z organizování bombových útoků na obytné budovy v Rusku 
v roce 1999 a z dalších teroristických útoků, jejichž účelem byl, podle jeho ná
zoru, nástup Vladimíra Putina k moci. Zemřel náhle 23. listopadu 2006. Podle 
britské verze byl otráven na příkaz V. V Putina. - http: / / nstarikov.ru/blog/ 
/12930#more-12930
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REVOLUCE JE 
NEVYHNUTELNÁ?

NEBO!



Vojensko-průmyslový komplex každé země je ukazatelem vědec
kotechnického rozvoje a potenciálu státu, a rovněž jeho sociálně-poli- 
tické odolnosti. K tomu, aby země byla vědecky a průmyslově rozvi
nutá, je nezbytné zapojit intelektuální potenciál lidových mas, a čím 
více je obyvatelstvo vzdělané a čím komplexněji státní řízení tento 
potenciál využívá ve vědě a v technice, tím se země stává rozvinutější 
a životaschopnější. A naopak, pokud státní řízení vědeckotechnický 
potenciál obyvatelstva nevyužívá a současně všemožně brání využí
vání úspěchů lidu pro dobro státu, a navíc dělá vše možné pro snížení 
úrovně vzdělání populace, potom je takový stát odsouzen k zániku. 
Zánik, během něhož v první řadě hyne právě ta elita, která pracovala 
na degradaci obyvatelstva. Budeme-li tímto prizmatem zkoumat Rus
ko na začátku XX. století, potom nevyhnutelně dospějeme k závěru, 
že revoluce byla nevyhnutelná.

Na jaké vědeckotechnické kádry se tehdejší elita orientovala, jaký 
měla vztah k rozvoji intelektuálního potenciálu, je patrné z toho, jak 
a čím byla vyzbrojena tehdejší armáda. Základem výzbroje carské 
armády v průběhu první světové války byly revolver Nagant, puška 
Mosin a kulomet Maxim.

Revolver Nagant byl vyvinut (na bázi předchozích modelů rodin
né firmy Fabrique ďarmes Emile et Léon Nagant bratří Nagantových)106

106 Firma Nagant vyrostla z rodinné dílny na výrobu kovových součástek, opra
vy nejrůznějšího průmyslové zařízení a střelných zbraní, založené v roce 
1859 ve městě Lutych v Belgii. Roku 1867 Nagant získal licenci na výrobu 
pušek Remington. Má se za to, že bratři udělali změny v konstrukci závěru 
a že toto vylepšení schválil sám Remington. Jenže z nějakého důvodu puš
ku se změněným závěrem vyráběli jen bratři Nagantovi a samotný Remin
gton takovou pušku nikdy nevyráběl. Pravděpodobnější bude, že změny 
byly zavedeny proto, aby se bud' nemusela platit licence, anebo aby se za 
ni platilo mnohem méně. K tomuto nijak zvlášť chytrému tahu se uchylují 
všichni, kteří kradou cizí nápady. Ať už to bylo, jak bylo, od roku 1870 ro
zeběhli výrobu vlastní lovecké pušky Remington-Nagant. Vedle oprav cizích 
revolverů (zejména holandských a belgických) se bratři rozhodli pustit se do 
konstrukce vlastních zbraní. Těžko říct, nakolik originální a vlastní byla řešení 
revolverů firmy Nagant. Nicméně jejich revolvery byly kromě Ruska vyzbro
jeny holandská policie, belgická armáda a armáda Lucemburska. Byly dodá
vány ozbrojeným složkám a armádám Norska, Argentiny, Srbska a Brazílie, 
přičemž ve Švédsku se revolver dokonce vyráběl. Konstruktéry, kteří kradli 
cizí řešení, šlo poznat snadno. Zpravidla měli pouze jedno úspěšné řešení, 
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belgickým konstruktérem Leonem Nagantem v roce 1895. Právě ten
to model byl vybrán do výzbroje ruské armády. Dlužno poznamenat, 
že revolver vyhrál ve výběrovém řízení poměrně zaslouženě, neboť 
svými takticko-technickými parametry předčil konkurenci. Nicméně 
komise poukázala na nedostatek, kterým bylo pomalé a nepohodl
né vytahování nábojnic a nabíjení revolveru.107 Tento nedostatek byl 
odstraněn na revolveru Nagant vzor 1910. Jeho předchůdcem byl vzor 
1895. Nový revolver dostal vpravo vyklápěný bubínek se současným 
vytlačením všech nábojnic pomocí extraktoru, umístěného v osičce bu
bínku. Nicméně tento revolver se do výzbroje ruské armády nedostal. 
Ba co více, ve výzbroji ruské armády byly 2 typy revolverů Nagant: 
důstojnický a pro vojsko. Z důstojnického šlo střílet jak po předběž
ném natažení kohoutku, tak i samonatažením (správněji česky: střelba 
promáčknutím - pozn. překl.). Do modelu pro vojsko byla speciálně 
doplněna součástka, která vylučovala střelbu se samonatažením. Bylo

po němž byli nuceni bud'nakupovat cizí modely, nebo zastavit činnost svého 
podniku. Nejslavnějším konstruktérem tohoto typu je Colt. Bratři Nagantovi 
byli také podezříváni z krádeže cizích nápadů, zejména z krádeže řešení obtu- 
race (brání průniku plynů do štěrbiny mezi bubínkem a hlavní) konstruktéra 
Henry Piepera z Liege. Nicméně největšího úspěchu bratři Nagantovi dosáhli 
plněním objednávky pro Rusko. Roku 1900, bezprostředně po smrti staršího 
z bratří Nagantových, Leona, padl na firmu soumrak. Mladší Emil se přestal 
firmě věnovat ještě předtím. Dědici se rozhodli zbrojní byznys opustit, nadále 
se soustředili na výrobu automobilů a do roku 1927 zbankrotovali. Společnost 
zanikla v roce 1930 nebo 1931. Historie společnosti je důležitá pro lepší pocho
pení událostí, protože dříve, v roce 1891, Nagant prohrál ve výběrovém řízení 
na pušku pro ruskou armádu.

107 Celkově komise zaznamenala následující nedostatky:
- zbytečně komplikovaný mechanismus přitlačující bubínek k hlavni, kte

rý nevyvážilo ani mírné zlepšení balistických vlastností zbraně, a naopak 
hrozil zpožděním - bubínek zůstával přichycen k hlavni. (Nicméně právě 
přítlak bubínku v budoucnu umožnil z celé velké rodiny revolverů pou
žívat pouze tento revolver jako tichou zbraň - poznámka při citování - 
VVP);

- těžká spoušť nepohodlná pro střelbu (Síla odporu spouště při střelbě sa
monatažením - 6,5 kg, při předběžném natažení - 1,5 kg. Pro porovnání, 
u moderních automatických pistolí jsou tyto hodnoty přibližně 4,5 kg, re
spektive 2 kg - poznámka při citování - VVP);

- malé množství nábojů v bubínku, protože bylo možné navrhnout bubínek 
na 8 nebo 9 nábojů;

- pomalé a nepohodlné vytahování nábojnic a nabíjení revolveru.
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to odůvodněno tak, že nízké vzdělání vojska brání efektivnímu vyu
žití nábojů a časové zpoždění potřebné na natažení kohoutku je bud' 
zklidní, nebo nastalá změněná situace již nebude vyžadovat střelbu. 
Že je konstrukce pistole pro vojáky složitější, z čehož vyplývá, že kla
de vyšší intelektuální nároky na držitele, to tehdejší elitu nenapadlo. 
Žila v přesvědčení, že ruský buran je tupec a sám není schopen nic 
vymyslet: křupan to nedokáže108. A to přesto, že život trvale dokazoval 
opak. Například se zmiňovaným revolverem Nagant.

Když se výroba revolveru rozjela v Rusku (Tula, 1898), byly to 
ruští zbrojaři, kteří vyvinuli současnou extrakci nábojnic z bubínku. 
Ale carští úředníci dali firmě Nagant carský dárek - řešení, na kterém 
bylo možné vydělat majlant, odevzdali zdarma. A vůbec to neudě
lali z hlouposti. Udělali to zcela cílevědomě a s velkou výhodou pro 
vlastní kapsu. Obrázek si můžete udělat například z osudu revolveru 
systému Smith & Wesson 111 vzor 1880, kterým byla ruská armáda vy
zbrojena před Nagantem. Když byla zahájena výroba v Rusku (Tula, 
1886), ruští mistři konstrukci revolveru vylepšili tolika změnami, že 
se mu oficiálně začalo říkat Rus. Přitom Rusko regulérně platilo firmě 
Smith & Wesson za licenci na výrobu ruského revolveru, a ta Rusku za 
její přínos na vylepšení zbraně neplatila nic, pomineme-li děkovnou 
malou domů ruským úředníkům, kteří firmě předali výkresy, aniž by 
řešili ruské autorské právo na revolver fakticky nové konstrukce.

Podobný příběh se udál i s puškou Berdan, kterou byla vyzbroje
na ruská armáda před puškou Mosin. Co vedlo vojenské úředníky 
k tomu, že do výzbroje ruské armády vybrali pušku konstrukce ame
rického plukovníka Hirama Berdana, není úplně jasné, ale fakt zůstá
vá faktem - získaná puška nebyla vojenskou zbraní. Ruští důstojníci 
plukovník A. P. Gorlov a poručík K. I. Gunius Berdanovu pušku pře
dělali do té míry, že fakticky vyvinuli novou zbraň, která si získala 
uznání na celém světě a jmenovala se ruská puška. Přitom za výrobu

108 Fráze z filmu N. S. Michálková Nedokončená divadelní hra pro mechanické piano 
(český název Nedokončená skladba - pozn. překl.). Je v něm epizoda: Chasníka 
posadí za automatické piano, rozezní se melodie a O. Tabakovovi v roli aristo- 
krata-povaleče úžasem vylézají oči z důlků. Když se ukáže, že klavír hraje sám 
od sebe, aristokrat rozradostněn, že měl pravdu, křičí: „Vždyť jsem to říkal: 
Křupan to nedokáže! Křupan to nedokáže!" 
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zbraně Rusko regulérně platilo Berdanovi, neboť úředníci se opět roz
hodli nelegalizovat ruský patent na výrobek a výkresy jednoduše pře
dali Američanovi.

Podle stejného scénáře proběhly události kolem kulometu Maxim 
americko-britského konstruktéra Hirama Stevense Maxima, vyvinu
tého v roce 1873 a následně trvale zdokonalovaného. Do Ruska se 
dostal v provedení roku 1888. Rusko zakoupilo dodávku těchto kulo
metů: nejdříve 2 kusy na zkoušku u námořnictva, po jejímž ukončení 
bylo v období 1897 až 1904 do Ruska dodáno 291 kulometů. Maxi
mem vyvinutý kulomet vážil 250 kg, převážen byl koňským spřeže
ním a obsluhovalo jej 5 až 7 lidí. Bojové zkoušky si prodělal v průběhu 
Rusko-japonské války v letech 1904-1905.

Maximův kulomet ve své původní kráse.
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Maximův kulomet v boji.

Výroba Maxima v Rusku byla zahájena počátkem roku 1904 v Tul- 
ské zbrojovce. Tulské kulomety byly lacinější, výrobně jednodušší 
a spolehlivější než zahraniční. Jejich závěry byly vzájemně nahraditel
né, čehož se anglickým a německým výrobcům nedařilo dosáhnout. 
Modernizací kulometu se zabýval plukovník P. P. Tretjakov za pomoci 
staršího odborného mistra I. A. Pastuchova. Ruští mistři neustále pra
covali na modernizaci kulometu: bylo provedeno na 200 konstrukč
ních vylepšení - ve skutečnosti byl vyvinut nový kulomet. Ted' už 
dohromady vážil 60 kg: 20 kg (tělo kulometu bez vody, před moderni
zací to bylo 28,25 kg) + 4 kg (voda) + 43 kg (opakovači mechanismus 
se štítem o velikosti 505x400x6,5 mm a váze 8,0 kg (se špulkou pro 
vedení pásu - 8,8 kg). Nyní obsluha předpokládala 3 osoby a rozebra
ný kulomet mohli přenášet pochodující vojáci. Nejtěžší byl opakovači 
mechanismus, ale jeho konstrukce plukovníka A. A. Sokolova, kterou 
vyvinul s přispěním mistra petrohradské dělostřelecké továrny Plata- 
nova, byla taková, že dobře seděl člověku na ramenou a dal se snadno 
přenášet. Od roku 1915 byl v Maximu použit lehčí a na výrobu jedno
dušší opakovači mechanismus mistra I. N. Kolesnikova.
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Právě našimi mistry vyvinutý kulomet Maxim vzor 1910 byl tím 
Maximem, kterým byly vyzbrojeny prakticky všechny země světa. 
V každé zemi měl Maxim své technologické nuance a také své jméno, 
ale za licenci na jeho výrobu šly peníze H. S. Maximu, zatímco práce 
ruských mistrů, kteří z kulometu Maxim udělali kulomet, zůstala ne- 
oceněna, a to nejen materiálně.

Proč se tyto věci děly, to se dá pochopit na příkladu výběru pušky 
Mosin do výzbroje. V roce 1890 bylo provedeno výběrové řízení na 
pušku pro ruskou armádu. Do finále se dostaly dva systémy pušek se 
zásobníkem - jedna domácí, vyvinutá kapitánem S. I. Mosinem, a bel
gická, dílo Leona Naganta109. Konkurenční vzorky Mosinovy pušky 
byly vyrobeny v manufakturních podmínkách pilotní výroby, faktic
ky to byly běžné zkušební vzorky zbraní ve velmi rané fázi vývoje 
a vzhledově vypadaly hůř, než pušky Nagant vyrobené v továrně. Ale 
už během zkoušek byly výhody ruské pušky natolik ohromné a zřej
mé, že na základě výsledku testů z roku 1891 byla do výzbroje vybrá
na právě Mosinova puška, pojmenovaná Ruská tříčárková puška vzor 
1891 (tříčárková - je označení pro kalibr, čárka je ruský výraz pro 1/10 
palce, tedy 2,54 mm, 3 čárky jsou 3/10 palce, tedy 7,62 mm - pozn. 
překl.). Jednalo se o první případ, kdy zbraň nebyla pojmenována 
podle svého tvůrce. Přitom slovo ruská v názvu původně nebylo, car 
Alexandr III. osobně toto slovo vyškrtl při zařazení do výzbroje. Tak 
moc se car a jeho úředníci styděli, že taková skvělá zbraň najednou 
není plodem zahraničního umu.

Typické je i to, že když v březnu 1891 výběrová komise rozhodova
la, čí pušku schválí do výzbroje, pro Mosina hlasovalo 10 členů a pro 
Naganta 14, přitom dva z nich prohlásili, že výroba Mosinovy puš
ky bude jednodušší a lacinější. Hlas předsedy rozhodl ve prospěch 
Mosina. Svou autoritou jej podporoval i známý zbrojař V. L. Čebyšev. 
Upozornil na to, že u pušky Nagant došlo na střelbách k 557 zaseknu-

109 Zajímavým faktem je, že se Nagant soutěže zúčastnil za jedinečných podmínek: 
Za pouhou účast v soutěži mu podle smlouvy příslušelo 75 000 rublů. Přitom 
v té době byl Nagant jedním z mnoha zbrojních konstruktérů zbraní a jeho puš
ky nebyly ve výzbroji ani jedné země na světě. Slavný revolver Nagant nebyl teh
dy ještě ani na papíře. Za co jen ho carští úředníci tak upřednostnili? 

175



tím zbraně, zatímco u Mosinovy pušky k pouhým 217110, a uznal její 
obrovské výhody proti systému Nagant. Tyto výhody spočívaly v tom, že 
Mosin při konstruování pušky dokázal najít jednoduchá, ale smys
luplná řešení složitých technických úkolů, což se perfektně projevilo 
na konstrukci závěru, který se obešel bez šroubů a rozebíral se bez 
šroubováku, a taktéž na pružině vyhazovače, zabezpečující spolehlivé 
podávání nábojů. Už jen tím Mosinova puška evidentně překonávala 
všechny zahraniční pušky té doby.

V cizině to pochopili hned. Ještě téhož jara 1891 vojenský přiděle- 
nec USA Mosina požádal o poskytnutí vzorku pušky s tím, že na sebe 
bere veškeré výdaje a že to bude pro oba výhodné. Mosin nechal dopis bez 
odpovědi. A to nebyl první případ, kdy cizinci uznali talent a prven
ství ruského zbrojaře. V osmdesátých letech XIX. století do zahraničí 
pronikly zprávy, že Mosin pracuje na dokončení verze pušky Berdan 
se zásobníkem. Firma Richter v Paříži mu nabídla 600 tisíc franků za 
právo na použití jeho zásobníku ve francouzské pušce. Tak se poprvé, 
a nikoliv naposledy, mistrovství ruského konstruktéra dostalo uznání 
na osvíceném Západě. Mosin nabídku odmítl. Být patriotem Ruska pro 
něj znamenalo víc než jakékoliv peníze.

Ale jaký patriot byl car Alexandr III., který při odměňování účast
níků výběrového řízení vyplatil Mosinovi 30 000 rublů jako kompen
zaci osobních výdajů na vývoj pušky111. Přitom Nagantovi, který po-

110 Mimochodem, se zasekáváním při střelbě nastala zvláštní situace. Zkoušky se 
nevyvíjely ve prospěch Naganta - náboje se v jeho pušce soustavně zasekáva
ly, nebyl tam žádný vyhazovač s pružinou. Ale poté, co ministr války, generál 
Vannovskij, několikrát demonstrativně projevil známky pozornosti Naganto
vi, oznámil, že mu bude vyplaceno 200 tisíc rublů, pokud bude jeho puška 
přijata do výzbroje, zasekávání při střelbě se začalo projevovat i u Mosinovy 
pušky.

111 Někteří badatelé se pletou, když tvrdí, že 30 000 rublů byla Velká Michajlovská 
prémie, přiznaná Mosinovi 15. listopadu 1891 za jím vyvíjený model tříčárkové 
pušky se zásobníkem. Velká Michjalovská prémie ve výši 6 444 rublů byla zříze
na v roce 1845 z prostředků sbírky odchovanců Michajlovského dělostřelec
kého učiliště. Procenta z této částky byla formou prémie vyplácena každých 
5 let. Od roku 1858 byla rozdělena na dvě části: peněžní ve výši přibližně 1500 
rublů a zlatou medaili v hodnotě 100 rublů. Byla udělována dělostřeleckým 
výborem při ústředním velení dělostřelectva. Právo na udělení prémie měli 
jen absolventi Michajlovské dělostřelecké akademie nebo stejnojmenného uči- 
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dle podmínek řízení neměl nárok vůbec na nic, zaplatil 200 000 rublů 
za pouhou účast, řka, že je vůči cizině nevhodné, že Rus se ukázal 
chytřejší112. Právě tímto pocitem diskomfortu vůči cizině se vysvětluje 
to, že namísto Mosinem vyvíjeného zásobníku s nábojovým páskem 
se komise rozhodla použít krabicový zásobník Nagantova systému. 
Přitom Mosin vyvinul zásobník s nábojovým páskem o 8 let dříve než 
Mauser, který si patentoval tento vynález, jenž nahradil krabicový zá
sobník po celém světě.

Proč docházelo k takovým věcem? Protože vše bylo předurčeno 
světonázorem ruského, resp. carského úředníka. Úředníkem se stá
vali v naprosté většině lidé po službě v gardě. Ruská garda po roce 
1825 (povstání děkabristů), a to je unikátní, nebojovala113. Garda byla

liště za nejlepší výtvory nebo vynálezy v oboru dělostřelectva. Mosin byl ab
solventem uvedeného učiliště i akademie.

112 šlo o malou domů, takže všechno bylo perfektně zorganizováno - od Naganta 
byl zakoupen patent na výrobu pušky. Příznivci tohoto řešení v Rusku (a ta
koví se najdou dodnes!) to zpětně vysvětlují nezbytností realizovat výrobu 
pušky ve Francii, kde měl Nagant patenty a privilegia. A tak mu prý za na
bytí jeho pušky vyplatil kompenzaci, aby nemusel platit ještě více za výrobu 
Mosinovy pušky ve Francii. Ale co s tím mají společného nějaké Nagantovy 
patenty a privilegia, když Mosinova puška je vlastnictvím Ruska a od Francie 
byla požadována pouze práce? A proč vůbec měla být puška nutně vyráběna 
ve Francii, a ne v Rusku? Vždyť i kdyby se Rusku z nějakého důvodu nedo
stávalo výrobních kapacit, tak lacinějším, rychlejším a kvalitnějším řešením by 
bylo objednat výrobu Mosinovy pušky v Německu, které mělo, na rozdíl od 
Francie, mnohem výkonnější a technologicky dokonalejší výrobu, a činy, nejen 
slovy, dokazovalo svůj přátelský vztah k Rusku a celkově tou dobou ke spoje
nectví s Ruskem směřovalo. A už vůbec není jasné, čím přemýšlí ti, kteří tvrdí, 
že Rusko pořízením nepotřebné pušky Nagant učinilo chytrý krok, protože 
kdyby bylo nutné Mosinovu pušku stáhnout z výzbroje (přesněji řečeno, kdyby 
se to podařilo, protože takové pokusy byly), byla by to náhradní puška pro 
vyzbrojení armády vyráběná pravděpodobně opět ve Franci. Proč ale pořádat 
výběrové řízení, vybírat nejlepší pušku, jsi-li předem odhodlán vyrábět horší? 
A dokladem toho, že je horší, je to, že ji do své výzbroje nezařadila ani jedna 
armáda na světě. Kdyby puška v soutěži opravdu vyhrála, jak tvrdí zastánci 
Nagantu, potom by se jiné státy snažily nakupovat ji, a ne pušku Mosin. Když 
tu pušku Nagant prodal Rusku, co by mu bránilo prodávat i někomu další
mu? Nikdo mu přece nebránil model zdokonalit nebo prostě jen přidat nějaké 
ozdoby, aby nepodléhala smlouvě s Ruskem, a prodat ji jako úplně jinou puš
ku. Koneckonců, s puškou Remington přece udělal to samé.

113 Aby se petrohradský dvorní gardový rotmistr (kapitán), budoucí maršál Fin
ska, K. G. E. Mannerheim mohl zapojit do bojů na frontě Rusko-japonské vál- 
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líhní řídících kádrů, kde se formovaly praktické návyky v řízení státu, 
kde dospíval světonázor příštích státních úředníků. A ten byl skuteč
ně elitami a je dobře popsán v dílech klasiků, například Lva Tolstého. 
Okruh zájmů gardových důstojníků měl jasné kontury: statut, póza, 
koně, sport, bály, ženy (od urozených až po prostitutky), karty a víno. 
Podle svědectví I. Bobela, spolupracovníka budoucího maršála Finska 
K. G. E. Mannerheima, jízdní kavalerie těch dob vnímala život jako květ
novou louku, po které se toulaly ženy a koně...

Hrabě Alexej Voronskij z Anny Kareniny je typický příklad gardis- 
ty. Jako člověk může vyvolávat sympatie, ale copak to je řídicí kádr? 
Čemu se v gardě naučil?114 Je to literární hrdina, přitom ne nejhorší. 
Ale jsou zadokumentována svědectví o mravech vládnoucích v gardě.

V roce 1912 byla v Berlíně vydána kniha V. P. Obinského Poslední 
samovládce. Přehled života a vlády ruského cara Nikolaje II. (znovu vydá
no v RF v 1992). Kniha nabízí první - ještě za jeho života - analýzu 
osobnosti, rodinného okolí a samovládné vlády Nikolaje II. Vedle toho 
se dotýká aktuálních otázek vnitřní i vnější politiky Ruska v období 
vlády Nikolaje II. v letech 1894-1911. Obsahuje i tento úryvek: Koli
krát pili po celé dny, k večeru se dopili k halucinacím. Pro některé už to bylo 
zvykem, a tak se obsluha důstojnického klubu podivnému chování panstva 
začala přizpůsobovat. Nezřídka se velikému knížeti a husarům, kteří mu 
dělali společnost, začalo zdát, že nejsou lidmi, ale vlky. Všichni se svlékli 
donaha a vybíhali ven na ulici, která byla v Carském Sele v noci obyčejně 
prázdná. Tam si sedali na zadní nohy (přední nohy nahradily ruce), zvedali 
k nebi své opilé hlavy a pouštěli se do hlasitého vytí. Starý bufetář už věděl, 
co je potřeba udělat. Vynášel bočním vchodem velký kbelík, naplněný vodkou 
nebo šampaňským, a ta smečka běžela po čtyřech k lavoru, chlemtala jazyky 
víno, ječela a kousala se navzájem. Podobné scénky se dostaly do místních 
pověstí- v malém posádkovém městě se nic neutají - ale nikdo se zbytečně

ky v letech 1904—05, byl nucen opustit gardu. Tento vlastenecký čin ruského 
důstojníka vyvolal mezi gardisty rozsáhlé odsouzení. Je třeba říci, že při pře
chodu k normální jednotce byl okamžitě povýšen na podplukovníka.

114 Plukovník carské gardy V. A. Těljakovskij nabyl v souladu s vědomostmi a do
vednostmi, které si osvojil po dobu služby v gardě, solidní řídící kompetence 
pro sféru, která mu byla svěřena - v letech 1901 až 1917 se stal šéfem Ředitel
ství carských divadel.
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nepohoršoval, protože mravy carské palácové společnosti se jen málo lišily od 
husarské úrovně.

Proč by se také měly lišit, když občanští hodnostáři ve své větši
ně vycházeli z gardových důstojníků. Podle svědectví sovětského ge
nerála, někdejšího gardového kavaleristy, A. A. Ignatěva (Padesát let 
u útvaru, OGIZ Státní vydavatelství literatury M. 1948, str. 92): Schop
nost vypít 10 sklenek šampaňského v důstojnickém klubu bylo povinností 
gardového kavaleristy. Byla to nepsaná zkouška mladých. Bylo třeba pít 
sklenky na povel a do dna, a zůstat v naprostém pořádku.

Jak dokládá životopisec Nikolaje II., historik Grunwald, který své
ho času v této gardě sloužil, rozdíl mezi Preobraženským plukem a ji
nými slavnými pluky spočíval v tom, že preobraženci byli méně známí 
pijatikami, ale o to více se nechávali unášet koňmi a ženami. Byli vel
kými odborníky na statut služby a vynikali perfektním držení těla na 
přehlídkách.

Takže s takovými znalostmi a mravností někdejší gardoví důstoj
níci, a později carští úředníci, řídili stát. Výsledkem jejich řízení bylo 
to, že carské Rusko, nehledě na obrovské zásoby paliva a nejbohatší 
vodní zdroje, zaujímalo jedno z posledních míst ve výrobě elektrické 
energie na světě. V roce 1913 se v Rusku vyrábělo 2,5x méně elektřiny 
než v Německu a 15 x méně než v Americe. Průmyslová výroba bez 
elektřiny není možná. V důsledku toho v Rusku chyběla celá výrobní 
odvětví. Chyběl například chemický průmysl, nebyla výroba minerál
ních hnojiv. Neexistovala výroba strojů a obráběcích strojů, všechno 
muselo být dováženo ze zahraničí. Neexistovala ani žádná vlastní vý
roba motorů, v důsledku čehož nebyl žádný automobilový průmysl 
ani letecký průmysl, ani výroba traktorů. Ojedinělé snahy jednotli
vých nadšenců nebyly státem nijak podporovány. Tato odvětví byla 
prezentována pouze jako exotické směry činnosti nějaké rezortní vý
roby. V důsledku toho Rusko zaostávalo za dalšími kapitalistickými 
zeměmi také ve výrobě zbraní (dělostřelectvo, námořnictvo, letectvo).

Poukazujíc na nízkou spotřebu kovů v Rusku jako na známku jeho 
zaostalosti Lenin psal: Za půlstoletí od zrušení nevolnictví spotřeba železa 
v Rusku stoupla pětkrát, a přesto Rusko zůstává neuvěřitelně a bezprecedent
ně zaostalou zemí, chudou a napůl divokou, moderními výrobními nástroji 
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vybavenou čtyřikrát hůř než Anglie, pětkrát hůř než Německo a desetkrát 
hůř než Amerika. (V. I. Lenin, Spisy, svazek XVI, str. 543).

Podíl Ruska na světové průmyslové výrobě v roce 1903 dělal pou
hých 2,5 % ve srovnání s 38,2 % USA, 12,1 % Anglie a 13,3 % Německa 
(ještě na přelomu XIX. - XX. století). Ve výrobě všech druhů průmys
lové produkce na jednoho obyvatele Rusko zaostávalo za USA llkrát, 
v produktivitě práce 1 Okřát. Přitom závislost Ruska na dovozu prů
myslových zařízení byla v roce 1913 na úrovni 63,8 %, takže o nějaké 
technicko-ekonomické samostatnosti nemohla být žádná řeč.

Mýtus o bouřlivém rozvoji výroby v Rusku se zakládá na tom, 
že po zemědělské reformě roku 1861 v Rusku, jak se také očekávalo, 
došlo k průmyslovému rozvoji s vysokým tempem hospodářského 
růstu. Podstatou tohoto pokroku byl masový přechod od ruční prá
ce k práci strojní, tovární. Jenže to byl konec nikoliv osmnáctého, ale 
devatenáctého století. A to, co bylo mohutným průlomem do budouc
nosti ve druhé polovině XVIII. století, v období průmyslové revoluce 
v Anglii, bylo sto let nato jen doháněním toho, co už měly přední bur- 
žoazní státy dávno za sebou. Všechny růstové rekordy, které si Rusko 
připisuje v poreformním období, přísluší ve své většině odvětvím, jako 
jsou například těžba ropy (která do té doby prakticky neexistovala), 
těžba uhlí a rud, tavba litiny a oceli, rozvoj parních (tj. mechanických) 
strojů atd. Jenže například v USA a Německu v týchž desetiletích už 
průmysl přecházel na pohonnou základnu parních a hydraulických 
turbín, elektromotorů, motorů s vnitřním spalováním, dieselových 
motorů, což doširoka otevíralo cestu rozvoji automobilové a letecké 
výroby, elektrotechniky, zpracování hliníku, chemického průmyslu. 
Ve všech těchto oborech Rusko prakticky nebylo schopno konkurovat 
předním kapitalistickým zemím.

Průmyslový rozvoj měl navíc zjevně zvrácený trend. Tak například 
Obuchovova slévárna (OSZ) v Petrohradu byla jednou z nejvýkonněj
ších v Evropě. Když v roce 1912 spustili ultrasilný lis, revelská obser
vatoř (ve 380 km vzdáleném Tallinnu, Estonsko - pozn. překl.) zazna
menala středně velké zemětřesení z okolí Petrohradu. Tato továrna 
vyráběla děla. V roce 1916 zahájila OSZ výrobu lópalcových (406 mm) 
děl pro plánované bitevní lodě. Tato děla byla nejmohutnější na světě.
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Samotná děla jsou však jen hromada kovového šrotu. Ale dálkoměry 
a jiná zařízení pro vedení střelby byly objednávány v Anglii, Fran
cii, Německu; elektrické pohony k mechanismům děla - ve Francii 
nebo Německu; Williams-Jenney spojky (přístroje pro plynulé cílení) - 
v USA; ložiskové koule115, na nichž se dělostřelecký systém otáčel - ve 
Švédsku, Německu atd. atd.

Jenže vojenské zboží se prodává pouze spojencům nebo zemím, 
jejichž moci se stát-prodejce nebojí. To znamená, že dokud se Rusko 
řídilo linií zahraniční politiky cizího státu, pak tento stát prodával vo
jenské zboží Rusku, a pokud ne, pak ne. Proto se Rusko, aby mohlo 
vyrábět alespoň děla, muselo vzdát své vlastní zahraniční (a v důsled
ku toho i domácí) politiky a lavírovat mezi zájmy cizích států. A pokud 
se nějaký stát z jakéhokoliv důvodu rozhodne vojenské zboží Rusku 
neprodávat, výroba, v tomto případě děl, se stává nemožná, což staví 
Rusko do zranitelné pozice a činí ho ještě více závislým na politice 
cizích států. To vše je důsledkem absence domácí výroby. A tak tomu 
bylo všude ve všech odvětvích průmyslové výroby, jak ve vojenské, 
tak i civilní. Zde je jeden příklad takového ekonomického vývoje. Na 
začátku roku 1917 bylo v Německu více než 10 000 osobních automo
bilů a více než 55 000 nákladních vozidel - téměř všechny jejich vlastní 
produkce. V Rusku bylo v téže době přibližně 2 700 osobních a asi 7 
000 nákladních vozidel, všechno zahraniční produkce.

Jinými slovy, Rusko se úspěšně a dynamicky rozvíjelo v podobě 
surovinového přívěsku Západu. Vymoženosti pokroku nevyužívali 
ruští úředníci nejlepším způsobem. „Od roku 1890 se v plucích začali 
objevovat cyklisté - nejprve 2, později 7. Pěchota byla vybavena koly firmy 
Swift, která byla těžká a nepohodlná." jeden z důstojníků si vzpomněl na 
událost, ke které došlo během manévrů gardy na začátku XX. století: „VNa- 
rvě (estonské pohraniční město na trase Tallinn - Petěrburg - pozn. 
překl.) jsem viděl na ulici cyklistu gardového Izmailovského pluku, opírají
cího se v zoufalé póze o svůj stroj, koupajícího se ve vlastním potu a funícího 
jako parní lokomotiva." „Copak, povídám, těžký je to?"

115 To znamená, že výroba si žádala poněkud pokročilejší technologii než prosté 
kování.
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„Ach vaše blahorodt, jen kdybych tu mohl ten prokletý stroj pohodit, dáv
no bych tu obálku doručil pěšky" -A. A. Ignaťjev Padesát let u útvaru.

Elita byla orientována na Západ, ruský důvtip a vynalézavost nemě
ly šanci. Například v Rusku bylo vytvořeno první těžké vícemotorové 
letadlo na světě. Nejprve 1.1. Sikorskij navrhl Russkij viťaz, poté pokroči
lejší letoun Ilja Muromec. Tehdy na světě nic podobného nebylo.

Skutečností ovšem je, že pokud byl Ilja Muromec v roce 1913 po
krokovým dílem, v roce 1915 už byl zastaralý. Navíc, po úspěšném 
použití Ilji Muromce na frontě všechny do války zapojené země začaly 
vyvíjet těžké bombardéry, jakož i prostředky pro boj s nimi - stíhačky. 
Proto byl Ilja Muromec neustále modernizován, byla posilována ku
lometná výzbroj, mechanizováno shazování bomb atd. Jenže chabá 
technologická základna a nedostatek státní podpory způsobily, že 
v důsledku těchto modernizací poslední série Ilji Muromce, produko
vaná ve válečných letech (série G-2 až G-4), unesla pouze 170-190 kg 
bomb, což byla úroveň jednomotorových bombardérů.

Rada zemí začala stavět vícemotorová letadla. Je pravda, že se vět
šinou omezily na instalaci 2 motorů. Přitom však v žádném případě 
nebyly horší a některá dokonce Ilju Muromce předčily. Podívejme se 
například na srovnávací tabulku parametrů německého bombardéru 
Gotha G.IV a Ilji Muromce.

Gotha G.IV Ilja Muromec

počet motorů x výkon, k.s. 2x260 2x220+2+150

nosnost bomb 500 kg 500 kg

rychlost 148 km/h 135 km/h

dostup 4100m 3 400m

doba letu 6 hodin 4,5 hodiny

členů posádky 3 6 (běžně 8)

Mnohé těžké bombardéry světa unesly stejně nebo i více bomb, než 
Ilja Muromec. Například Ilja Muromec s maximálním odlehčením na úkor 
výzbroje a členů posádky unesl 680 kg, zatímco anglický dvoumotorák 
(2x360 k.s.) Handley Page 0/400 ve standardním režimu unesl 820 kg.
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Tak žalostný výsledek modernizace Ilji Muromce je důsledkem 
toho, že v Rusku neexistovalo motorářské odvětví. Proto ani Ilja Muro- 
mec nedostal to, co by potřeboval, ale to, co bylo k dispozici a co si ví
ceméně poradilo jen s úkolem dostat těžký stroj do vzduchu. K tomu 
bylo zapotřebí kombinovat motory o různých výkonech, i když je 
zřejmé, že 4 motory po 220 k.s. by letounu poskytly mnohem lepší 
letové vlastnosti než kombinace 2x220 k.s. + 2x150 k.s. Zpočátku byl 
Ilja Muromec vybaven německým motorem Argus, po vypuknutí prv
ní světové války francouzskými motory Salmson a Renault, a taktéž 
anglickým Sunbeem. Sluší se poznamenat, že Ilja Muromec létal i s do
mácími motory značky Russobalt. V roce 1915 v letecké divizi továrny 
Russo-Balt v Petrohradu konstruktér V. V. Kirjejev navrhl letecký mo
tor R-BVZ (RBVZ-6)116, který se stal prvním ruským leteckým moto
rem. Motor vycházel z konstrukce německého benzínového motoru 
Benz o výkonu 150 koní, ale nebyl přesnou kopií prototypu, nýbrž byl 
přizpůsoben materiálům a zařízením dostupným v Rusku. Celkem 
bylo vyrobeno asi 45 motorů. Motor však část výkonu spotřebovává 
na vyzdvižení své vlastní hmotnosti do vzduchu, ale výkonné a lehké 
motory spojenci do Ruska nedodávali.

Horší technické parametry - to je nejen ztráta v taktickém a stra
tegickém nasazení techniky, ale také dodatečné zatížení materiálu za 
provozu, které omezuje vlastní použití. Kolik benzínu je potřeba pro 
2 motory a kolik pro 4? A pokud jsou ještě k tomu tyto motory méně 
výkonné, těžší a hladovější? Jak správně létat, pokud k provozu leta
dla ve vzduchu potřebujete 6 osob a k dispozici máte pouze 3? Pokud 
letecká škola vyškolila 30 vojenských pilotů, kolik letadel je možné 
obsadit posádkou, pokud se posádka skládá ze 3 osob a pokud ze 6? 
Atd. atd.

A to se Gotha G IV začal vyrábět až v únoru 1917, ale do konce 
roku bylo vyrobeno 230 kusů. V roce 1916 bylo vyrobeno 160 letadel 
G II a G III — dřívější verze Gothy. Gotha se stal pojmem pro dvoumo- 
torová letadla v Německu. Přitom Německo mělo od roku 1915 dal
ší neméně vynikající letadlo AEG G IV, které při rychlosti 176 km/h 
neslo 600 kg bombovou zátěž (zbývající vlastnosti jsou podobné jako 

116 Jak vidíme, do roku 1915 bylo v Rusku zkonstruováno celých 6 typů motorů! 
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u Gotha). Letounů AEG G IV bylo vyrobeno 542. Německo však mělo 
i další letadla, a k tomu ještě vzducholodě.

Za celou dobu, kdy se letadlo Ilja Muromec vyrábělo (1913-1918), jich 
bylo podle různých zdrojů vyrobeno 79 až 83 kusů. To je důsledek absen
ce leteckého průmyslu. Ilja Muromec nebyl vyráběn v rezortním závodě, 
nýbrž Rusko-baltskou vagónkou, spadající do rezortu podle svého ná
zvu. Kromě výroby vagónů měla tato továrna také lodní, automobilovou 
a leteckou divizi. Jak výkonná byla letecká divize, lze posoudit podle vý
roby letadel Ilja Muromec. Výroba automobilů byla vůbec kusová.

Závod RBVZ se nacházel v Rize. Automobilové oddělení bylo za
loženo v roce 1908 a letecká dílna v roce 1911. Téhož roku byla letec
ká dílna přesunuta do Petrohradu. V roce 1912 dosáhl celkový počet 
zaměstnanců RBVZ produkujících vagóny, letadla, automobily a lodě 
až 4 tisíc lidí. Pro srovnání: v téže době pracovalo 6 000 lidí v továrně 
Ford, která ročně vyráběla přibližně 12 000 automobilů.

Kromě Ilji Muromce Rusko nemělo žádné jiné letadlo, které by bylo 
možné srovnat s německými bombardéry. Většinou se v Rusku vyrá
běly aeroplány zahraniční konstrukce (v sériové výrobě bylo 16 za
hraničních modelů a 12 domácích), zastaralé modely, jejichž výroba 
byla na Západě ukončena. Přitom vynálezy talentovaných ruských 
konstruktérů Sikorského, Stenglaua, Gakkela a dalších nikdy nebyly 
uvedeny do sériové výroby. Úplně stejná situace byla s tehdy nejmo
dernějšími přístroji pro letecké snímkování S. A. Uljanina a V. F. Po- 
tteho. Zmíněný Uljanin v roce 1914 navrhl Ministerstvu války první 
projekt přístroje pro dálkové ovládání letadla na světě, který prošel 
úspěšně testy řízení vojenského námořnictva. Když se talentovanému 
ruskému inženýru nedostalo podpory od domácích byrokratů, odešel 
do Londýna, jen tam mohl pokračovat ve své práci.

Protože výrobní kapacity leteckého průmyslu v Rusku byly teprve 
v zárodku, o zabezpečení vlastními letadly nemohla být ani řeč. Ne
dostatečnou výrobu letadel se Rusko pokusilo kompenzovat nákupy 
v zahraničí. Toto opatření však nepřineslo očekávaný výsledek. Ne
jenže dodávky nebyly plynulé, ale po bitvách u Verdunu, kde spoje
necké letectvo utrpělo těžké ztráty, prudce poklesly. Dodávaná tech
nika byla velmi často nekvalitní a vyžadovala dokončení na místě.
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Jinými slovy, spojenci jednali podle principu: nechávat si to nemá 
cenu a vyhodit to by byla škoda. Přitom peníze požadovali jako za 
kvalitní výrobky a platbu vždy předem. Celkem bylo před 1. listo
padem 1916 ze zahraničí získáno 883 letadel a 2 326 motorů. Z toho 
65 % letadel a 90 % motorů bylo zakoupeno ve Francii, 10 % v Anglii 
a 25 % letadel v Itálii. Rusko samotné během celé války vyrobilo pouze 
511 leteckých motorů.

K 1. srpnu 1914 měla ruská armáda pouze 263 letadel, která byla 
rozdělena mezi šest rot a 39 letek. Německo mělo ke stejnému datu 
232 aeroplánů ve 34 jednotkách, Francie - 138 ve 25, Anglie - 56 leta
del první linie (celkem 113), Rakousko-Uhersko - asi 30 strojů.

Absence jednotného vedení, chabý průmysl a opravárenství a ne
dostatek kvalifikovaného personálu v okamžiku vypuknutí války 
okamžitě uvrhly ruské letectvo do mimořádně obtížné situace, z níž 
se po celou válku nedokázalo dostat. Proto Rusko ukončilo válku 
s 383 letadly v provozu, zatímco Francie měla 4500 kusů, Velká Britá
nie 3 300 kusů, Německo 2 390, Itálie - 1 200 a USA - 740.

Počty vyrobených letadel v období první světové války podle zemí:117 
Německo - 48 537 kusů
Rakousko-Uhersko - 5 431 kusů
Itálie - 20 000 kusů
USA-15 000 kusů
Velká Británie - 58 144 kusů
Francie - 67 987 kusů
Rusko - 4 700 kusů118

Další aspekt se týkal personálu. Piloti jsou lidé speciálně škole
ní. Na začátku války vycházeli v průměru 2 piloti na každé letadlo. 
Celkem bylo připraveno asi 300 pilotů; téměř polovina z nich (133)

117 Počet letadel se podle různých zdrojů liší, ale ne o moc.
118 Otázka, kolik letadel Rusko skutečně vyrobilo, zůstává do značné míry ote

vřená. Tolerance je značná, od 5 600 kusů až po 1 893. Nicméně situace kolem 
leteckých motorů je poměrně jasná: 2 326 motorů bylo získáno ze zahraničí, 
511 leteckých motorů jsme si vyrobili sami. K dispozici bylo tedy pouze 2 837 
motorů, kterými mohl být osazen stejný počet jednomotorových letadel. Jenže 
stavěla se i čtyřmotorová letadla Ilja Muromec.
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studovala na dvou největších školách - Gatčinské (s pobočkou ve 
Varšavě) a v Sevastopolské. V letech 1913-1915 byly založeny další 
letecké školy: v Moskvě (na bázi Moskevské vzduchoplavecké spo
lečnosti), v Oděse (za prostředky bankéře A. A. Anatry), v Petrohradě 
(při Všeruském aeroklubu; později sloučena s Gatčinskou) a Kyjevská 
škola pozorovatelů. Přitom neexistovaly žádné rezervy vyškolených 
pilotů a Rusko se stalo jedinou z bojujících zemí, která neměla plány 
na mobilizaci civilních pilotů. Velké ztráty mezi letci přinutily hlavní 
velení k přijetí rozhodných opatření: všechny soukromé školy byly 
podřízeny vojenské správě, byly rozšířeny školy Gatčinská a Sevasto
polská a nové byly založeny ve Feodosii a v Tiflisu.

Jenže tempo výuky zůstávalo nízké. V roce 1915 bylo vyškoleno 
pouze 190 pilotů. Při každoroční potřebě asi 1 000 letců jich všechny 
ruské školy dohromady nedokázaly vyškolit více než 500. Roku 1916 
byla uzavřena dohoda o výcviku ruských pilotů ve Francii a Anglii. 
Největší byly školy v Cazau (zde bylo vycvičeno slavné eso Jevgraf Kru- 
teň) a v Saint Maxenu u Lyonu, kde v roce 1916 bylo 58 Rusů, a také brit
ská škola v Croydonu. Celkem bylo mimo Rusko vyškoleno 250 pilotů. 
Navíc se zdaleka ne všichni ruští piloti vrátili domů. V roce 1916 byly 
z Rusů vytvořeny dvě nezávislé eskadry, které byly zapojeny do expe
dičního sboru maršála Francie ďEsprit, vyslaného na Soluňskou fron
tu. Ruští letci působili v Řecku až do března 1917 a poté byli přesunuti 
do jižního Srbska. Kromě toho na Západní frontě bojoval ruský expe
diční sbor119 zformovaný v Rusku na pomoc spojencům. Ti jej používali 
výhradně na nejobtížnějších částech fronty. Jinými slovy, spojenci pou
žívali ruské vojáky a piloty jako kanónenfutr, aby šetřili svoje lidi. Osud 
ruského expedičního sboru ve Francii je toho jasným důkazem.

Někdo se může divit, nač taková spousta údajů a podrobností? 
Všechno to sem patří, aby čtenář pochopil, že se nejednalo o nějakou 
nešťastnou náhodu, nýbrž o systém, bránící Rusku v rozvoji do podo
by průmyslově rozvinuté mocnosti. Po zhroucení Německa v letech 
1918 a 1945 a SSSR v roce 1991 se zachovala spousta projektů nejnověj
ších zbraňových systémů, které reálně vystačily celému světu na dobu

119 Čtyři samostatné brigády (každá se dvěma pluky) o celkovém počtu 750 dů
stojníků a 45 tisíc vojáků
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nejméně dvaceti let. Po rozpadu Ruského impéria nezůstalo SSSR ja
kožto jeho právnímu nástupci VŮBEC NIC. Naprosto vše bez výjim
ky - motory, tanky, letadla, děla120, kulomety, lodě, ponorky, střelné 
zbraně121 - bylo nutné vytvářet prakticky od nuly.

120 Určitou výjimku tvoří dělostřelecké kanóny. Některé z nich byly modernizo
vány v roce 1930, ale ani tato modernizace je nedostala na úroveň moderních 
zbraní Západu. Ruské dělostřelectvo bylo obecně horší než západní. Dosa
ženo toho bylo v důsledku řízení. Například Obuchovská továrna od roku 
1895 vyráběla nejlepší kanón ráže 305/45 mm na světě, který dokázal vystřelit 
starý projektil krátkého dosahu na 25 km. Na cvičeních carští admirálové pre
ferovali střelbu na vzdálenost 4 km. Navíc byl podle jejich pokynů výškový 
úhel děl omezen na 15 %. Vyřešila to až revoluce, po níž bolševici zvedli hlav
ně děl na 45 %, čímž dosáhli dostřelu 25 km, a zavedením aerodynamického 
projektilu (model 1928) - 30 km. Mimochodem, během slavné bitvy o Jutsko 
18. května 1916 na sebe Němci a Britové stříleli ze vzdálenosti 13-14 km. Tj. 
ruská flotila by byla potopena dříve, než by se vůbec přiblížila na dostřel. 
Carští admirálové se z bitvy u Cušimy ve dnech 14. - 15. května 1905, která 
byla vedena na vzdálenost 4-7 km, nijak nepoučili.
Carští úředníci nejenže úmyslně zhoršovali parametry děl, ale současně usi
lovali o vyzbrojování nejhoršími modely. Ve všech výběrových řízeních tak 
vítězila francouzská firma Schneider, jejíž zbraně byly VŽDY horší než zbraně 
firmy Krupp. Když z důvodu nepozornosti carské rodiny soutěž vyhrála fir
ma Krupp, řízení se opakovalo a pak už vyhrál ten správný - firma Schneider. 
Současně byly zbraně Krupp, o řád lepší než Schneider, stahovány z výroby. Na
příklad na základě výsledků soutěže z roku 1907 byla ruská armáda vyzbrojena 
Kruppovými 122 mm houfnicemi vzor 1909. A poté, bez soutěže, se vyzbrojovalo 
Schneiderovými 122 mm houfnicemi vzor. 1910. Bylo to tak proto, že s kým se 
bude spolupracovat v oblasti dělostřelectva se rozhodovalo v posteli baletky 
Matildy Kšesinské, která byla současně milenkou velkovévodů Sergeje Michaj- 
loviče (generálního inspektora dělostřelectva) a Andreje Vladimíroviče, a taktéž 
cara Nikolaje II. V důsledku toho na počátku první světové války, která byla 
poziční bez kanónů velkého kalibru, nebylo nutné uvažovat o průlomu dlouho
dobých opevněných obranných linií nepřítele. Ruská armáda měla na počátku 
války 7 088 děl, z toho 240 (3 %) těžkých, a na konci války jich měla 12 299, 
z toho 1 430 (12 %) těžkých. Německá armáda měla na počátku války 8 404 děl, 
z toho 2 066 (34 %) těžkých, a na konci války jich bylo již 18 019, z toho 6 819 
(38 %) těžkých. Je třeba poznamenat, že od vypuknutí války začali ruští vojenští 
agenti (jak se v té době říkalo vojenským atašé) doslova jako psi po smetištích shánět 
těžké zbraně z celého světa, které se beztak hodily jen do dělostřeleckého muzea. Tak bylo 
zakoupeno velké množství francouzských děl ráže 120 mm a 155 mm vzor 1878. Japonci 
se u nás s radostí zbavili celé své zastaralé a opotřebované obléhací výzbroje ráže 150 až 
280 mm, atd. -A. B. širokorad Génius sovětského dělostřelectva M. 2002 AST. str. 32 

121 Modernizace revolveru Nagant a pušky Mosin v roce 1930 nepočítám, protože 
se v zásadě týkala pouze některých technologických vlastností, které umožni
ly zjednodušit jejich výrobu.

187



Proč si tedy Rusko muselo prodělat hlubokou vědeckou, technolo
gickou, průmyslovou a personální krizi? Protože vygradovala sociál
ní krize ve společnosti. Každý proces má svou příčinu. Příčina krize 
ve všech výše uvedených oblastech tkví v nesouladu obecné úrovně 
vzdělání obyvatelstva, státního vzdělávacího systému a kvality vyu
žití intelektuálního potenciálu mas řídící vrstvou - elitou.

V předrevolučních letech byla situace v oblasti veřejného vzdělá
vání a výchovy dětí jednoduše katastrofální:

„Z výroční zprávy za rok 1912: „Z řad zkoumaných rolnických dětí téměř 
každé desáté vykazuje různé známky mentálního postižení. Tato postižení 
však nejsou jen přirozená. Značná část z nich pramení ze skutečnosti, že rodi
če jsou zaměstnáni prací a nemají čas ani na minimální mentální a motorický 
rozvoj dítěte, který by odpovídal jeho věku. Nemohou s ním ani dostatečně 
mluvit a povzbuzovat ho, aby se dítě naučilo včas mluvit, chodit atd." K pří- 
pisu carskou rukou: „To je jedno" je připojen nejvyšší podpis.

Úplně stejná poznámka je pod řádky o tom, že „průměrná délka živo
ta obyvatel Ruska je 30,8 roku". Podle tehdejších zákonů se do statistiky 
dostali pouze ti, kteří měli smuteční obřad v pravoslavných kostelech. 
Žádné doklady o počtu mrtvých cizorodců, starověrců nebo ateistů ne
existují. Statistiky také nezahrnovaly úmrtnost dětí do 1 roku.

Skutečnost, že život lidí nebyl pro církví kanonizovaného cara 
Nikolaje II. důležitý, není žádným překvapením. Byl v tomto duchu 
vychován. Právě za vlády jeho otce Alexandra III. byl vydán Oběžník 
o kuchařčiných dětech.

Oběžník o kuchařčiných dětech - byl zveřejněn 1. července 1887 mini
strem školství Ruského impéria hrabětem I. D. Děljanovem a nařizo
val, aby byly při přijímání na gymnázium vyřazeny děti kočích, lokajů, 
kuchařů, pradlen, drobných obchodníků a podobných lidí, jejichž děti, vy
jma snad těch obdařených mimořádnými schopnostmi, není žádoucí vyvádět 
z prostředí, do kterého patří.

Oběžník se opíral o názory Alexandra III. (Alexandru patří odpo- 
věd na svědectví rolnice M. A. Ananiné, že její syn chce studovat na 
gymnáziu: „To je hrozné, mužik, ale také se cpe na gymnázium!") a K. P. 
Pobědonosceva o nutnosti ochladit ruskou společnost omezením po
hybu z neurozených vrstev populace mezi lidi s postavením a studenty, 
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hlavní hnací silu revolučního vzestupu minulých let. Z gymnázií byli 
vyloučeni zástupci nižších vrstev společnosti, kteří byli schopni pla
tit za vzdělávání svých dětí. Konkrétně z gymnázia v Oděse byl vy
loučen Nikolaj Kornejčukov (K. Čukovskij). (Speciálně pro hanobitele 
Země sovětů. Deník K bariéře!, někdejší Duel — č. 33 (63) 17. srpna 2010: 
http:-/ / www.duel.ru / 201033 / ?33_6_2 404, http: / / www.krasnoetv. 
ru/node/5847).

Schválením výnosu O kuchařčiných dětech Alexander III. na konci 
19. století předurčil nevyhnutelnost revoluce a smrt carské rodiny 
ve víru krvavých událostí v Rusku na začátku 20. století tím, že sobě 
a svým dědicům uzavřel možnost vytvořit schopný kádrový sbor.

Příroda je už taková, že inteligentních a aktivních lidí se rodí stejně 
jak v elitních rodinách, tak mezi obyčejnými lidmi. Jen obyčejným li
dem se jich rodí více, protože jich je více než elit. A tak zatímco car tyto 
lidi zbavil možnosti vzdělání, nezbavil je jejich přirozené inteligence 
a činorodosti. Pouze jejich aktivitu a veškerou intelektuální činnost 
namířil proti sobě a stávajícímu systému, bránícímu rozvoji genetic
kého potenciálu lidí.

Lidé viděli zkaženost a neschopnost carských úředníků, jejichž 
sbor byl formován výhradně z elit, a to navzdory skutečnosti, že mezi 
lidmi bylo mnoho inteligentních a talentovaných, kteří ale neměli žád
nou budoucnost, protože nebyli zástupci elity. I v elitě se našli morální 
jednotlivci s vůlí pracovat v zájmech země. Některé příklady z nich 
byly uvedeny výše. Znemožnění přístupu mezi řídící vrstvu přinutila 
inteligentní a talentované lidi, aby našli uplatnění pro svůj talent v ji
ných oblastech, a to především v oblasti změny státního uspořádání 
jako prostředku k zajištění potřeby intelektuálního potenciálu všech 
lidí bez výjimky.

Do provádění kulturní revoluce a odstraňování negramotnosti bol
ševici současně zařadili sociální výtahy. Sociální (kádrový) výtah je 
systém pro povýšení člověka na takovou úroveň ve společnosti, ve 
které jsou jeho znalosti a dovednosti nejlépe využity pro dobro země. 
Poskytnutím sociálních výtahů všem lidem bez ohledu na jejich pů
vod bolševici vytvořili podmínky pro industrializaci založenou na 
lidovém nadšení a kreativitě. V důsledku toho byl každoroční růst 
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hrubého domácího produktu více než 30 %, což bylo více, než japonský 
zázrak s jeho 8-12 % nebo dnešní čínský zázrak s 10 %. „... v tempu růstu 
hospodářského výkonu je SSSR před jakoukoliv zemí. Navíc je míra růstu 
v SSSR 2-3krát vyšší než v USA." -National business, USA, 1953. Takové 
uznání země, vykrmené dvěma světovými válkami, je obzvlášť cenné.

Rusko se ze zaostalé agrární země rychle proměnilo v mocnou prů
myslovou a vědeckou mocnost č. 1 na světě. Již ve druhé světové válce 
SSSR-Rusko vytvořilo a vyrobilo takové vyspělé a vysoce technolo
gické zbraně, které ani nejpokročilejší země, jako například USA, ne
dokázaly vytvořit až do samého konce války. Týká se to téměř celého 
spektra zbraní: děla včetně letadlových, tanky, útočné pušky - měly 
mnohem horší, než byly sovětské. A pušky ABC-36/38 a SVT-38/40 
byly vůbec pro celý svět objevem.

Na bázi sociálního výtahu a trvale zvyšující se úrovně vzdělání 
celé populace se dvěma válkami zdevastovanému SSSR-Rusku po
dařilo v závodech ve zbrojení nejen dohnat USA, které se na těchto 
válkách obohatily, shromáždily veškerou vědeckou elitu světa a vy
tvořily atomovou bombu, ale vyrobením vodíkové bomby je dokonce 
předehnat. Právě SSSR-Rusko uskutečnil první kosmický let a jako 
jediný prováděl reálný výzkum Měsíce. Americký průzkum Měsíce 
s přistáním astronautů je pouhou PR kampaní, filmovou show pouze 
pro ty, kteří se ve škole špatně učili a nezvládli základní kurz školní 
fyziky. Všeobecné společenské přesvědčení o tom, že Američané byli 
na Měsíci, vychází z toho, že se drtivá většina lidí nikdy nesnažila tyto 
informace pochopit a jednoduše jim uvěřila. O úrovni vývoje americ
ké astronautiky svědčí skutečnost, že v době, kdy sovětští kosmonauti 
žili na oběžné dráze rok nebo i déle, američtí astronauté tam dokáza
li vydržet okolo jednoho týdne, protože americká věda nedokázala 
vyvinout mnoho prostředků pro podporu života člověka ve vesmíru. 
Aby se tato potíž vyřešila, USA zlikvidovaly ruskou kosmickou stani
cí Mir, místo které byla postavena Mezinárodní kosmická stanice. Stejně 
to nepomohlo a po skončení programu Shuttle je Rusko opět jedinou 
zemí na světě, která dokáže realizovat plnohodnotný program piloto
vaných kosmických letů.122

122 Čína podniká pouze první kroky tímto směrem a nemá vesmírnou stanici.
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Jak vůdci demokratického Ruska naložili se svým dědictvím, jak 
vládnou a v jaké kvalitě?

Hodně můžeme mluvit o současné zoufalé situaci prakticky ve 
všech oblastech: ve vědě, vzdělávání, lékařství atd., ale je lepší to po
soudit na konkrétním příkladu, konkrétním odvětví. Nicméně skuteč
né hodnocení kvality zbraní nabízí jedině válka a moderní high-tech 
typy zbraní nemají, díky Bohu, široké uplatnění. Proto posuzovat 
zbraně lze z větší části pouze na základě názorů odborníků a ty ne 
vždy odpovídají realitě, protože mohou podléhat zájmům ideologické 
propagandy, komerční reklamy atd.

Vzhledem ke všemu shora uvedenému, a také proto, že moderní 
vojensko-průmyslový komplex ovlivňuje i civilní odvětví, rozebere
me situaci na příkladu konverze výroby v leteckém průmyslu. Civilní 
letectví je odvětví, jehož úspěchy a nezdary okamžitě vnímají široké 
masy lidí.

Sovětský svaz zanechal současným demokratickým vládcům mo
hutný letecký průmysl a široké světové trhy s produkty tohoto odvět
ví. Jak tedy využili toto úžasné dědictví?

Od počátku perestrojky v SSSR začal útlum výroby špičkových 
technologií a během reforem se produkce prakticky zastavila. Továrny 
začaly hledat východisko z této situace každá samostatně.

V roce 1999 se novým generálním ředitelem vojensko-průmyslové- 
ho komplexu MAPO (nyní RLK MiG) stal N. F. Nikitin (RLK - Ruská 
letecká korporace - pozn. překl.).

Rozhodl se diverzifikovat výrobu a kromě vojenských letadel vy
rábět ještě i civilní letadlo. Do výroby byl vybrán Tu-334. Vývoj tohoto 
letounu začal v roce 1988 a 8. února 1999 uskutečnil svůj první let. 
Ve stejném roce byl certifikován na shodu s mezinárodními požadav
ky na dopravní letadla. Je třeba poznamenat, že Tu-334, dokonce už 
ve své první základní verzi Tu-334-100, je na úrovni svých západních 
protějšků, a v některých parametrech ji dokonce mírně překračuje. 
Tu-334 je jediné letadlo, které poskytuje cestujícím na regionálních lin
kách stejný komfort, jaký je k dispozici jen na dálkových letadlech. 
Má odhlučněnou kabinu. Může být provozován na všech ruských 
letištích, která mají různé přistávací plochy co do povrchu a roviny.
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Tu-334 je v první desítce letadel světa z hlediska palivové hospodár
nosti. Práce na jeho vývoji a zdokonalování trvá dodnes.

Tehdejší první místopředseda vlády (poslední šéf Státní plánova
cí komise SSSR) Jurij Masljukov vyčlenil finanční prostředky a Nikitin 
zainvestoval výrobní závod v Lukovicích. Stroj zaujal Írán, s nímž byla 
podepsána smlouva na výrobu stovky Tu-334 za 1,6 miliardy dolarů. 
Írán obecně preferuje stroje Tu, Tu-154 tam dosud létají. Jejich poměr tahu 
a hmotnosti je vynikající - lepší než u západních letounů, byťhospodár- 
nost mají horší. Ale ve vysokohorském a horkém Íránu, kde je vzduch 
díky vysoké teplotě a nadmořské výšce řídký a tekutý, létají letouny zá
padní výroby většinou v noci. Letadla Tu létají v Íránu i ve dne. Dokon
ce i pro takovou zemi, jako je Írán, je provozování letecké dopravy pou
ze v noci obrovský problém, jak finanční, tak funkční. Původní modely 
Tu jsou staré a jsou vyřazovány z provozu. Musí být nahrazeny letadly 
nové generace, ale na Západě nelze najít stroje schopné provozu i ve 
dne. A tady je moderní stroj, který dokáže létat ve dne, a je hospodár
ný a funkční, jako ty západní. Íránci se nadchli pro Tu-334. Na podobné 
obchody v každé zemi dohlíží vláda. Prezidenti a premiéři lobují i za 
mnohem méně významné smlouvy, protože nejde jen peníze a obsazení 
trhu. Je to také velká politika. Jenže u nás byly vytvořeny všechny pod
mínky k tomu, aby z kontraktu sešlo. V prosinci 2003 byl Nikitin propuš
těn a nové vedení RLKMiG od plánů na výrobu Tu-334 upustilo.

Pouhá podpora íránské smlouvy by umožnila rozjet hromadnou 
výrobu prakticky zdarma a Tu-334 už mohlo sedm let létat na Výcho
dě i v Rusku. Kromě toho, sto dopravních letadel je desetkrát více, než 
kolik bylo vyrobeno v Rusku v roce 2008.123

123 Pro přehled.
V roce 1992 letecký průmysl RF vyrobil 77 dopravních letadel.
V roce 1993 - 68, v roce 1994 - 27, v roce 1995 -19,
v roce 1996 (Hlasuj za Jelcina, nebo prohraješ!) - 4,
v roce 1997 - 5, v roce 1998 - 9, v roce 1999 - 7,
v roce 2000 - 4. v roce 2001 - 8, v roce 2002 - 5.
V roce 2004 -13 letadel: 3x 11-96-300; lx Tu-214; lx II-62M; 2x An-38; 2x An-124 
Ruslan; lx An-74; 2x Be-200.
V roce 2005 -11 (8) dopravních letadel: 4x Tu-204; lx 11-96-300; 3x Tu-214
V roce 2006 - 9 dálkových letadel: lx Tu-154; lx An-140; 2x Tu-214; 2x 11-96-300; 
3x - Tu-204.
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Korporace Tupolev za vývoj utratila zhruba 100 milionů dolarů. Je
jich vlastních, bez zapojení státních financí. Pro srovnání: Firmy Em- 
braer a Bombardier utratily za vývoj podobných strojů asi 600 milionů 
dolarů.

Proč bylo zapotřebí zničit výrobu Tu? Jde o to, že ve světě není 
nedostatek nabídky, ale trhů. Tu-334 představoval skutečné nebezpečí 
pro konkurenční západní stroje. A bylo by naivní si myslet, že západní 
korporace si nedají tu práci konkurenta eliminovat.

A tak bylo v roce 2000 v Rusku přijato rozhodnutí o vytvoření mo
derního osobního letadla pro středně dlouhé trasy. O účast ve výběro
vém řízení projevili zájem dvě firmy, Sucho] s tehdy ještě ani na papíře 
neexistujícím letounem SSJ-100, a MiG s létajícím, otestovaným a cer- 
tifikovaným Tu-334 (Tupolev nabízel rovněž projektovaný Tu-414). Na 
financování projektu Tu bylo zapotřebí 100 milionů dolarů.124 Korpo
race Suchoj slibovala realizaci projektu bez investic. Volba pochopitel
ně padla na SSJ-100. K červnu 2010 už na jeho vývoj padly 4 miliardy 
dolarů ze státních prostředků.125

V roce 2007 - 5: 5x Tu-204
V roce 2008 - 10 (11) dopravních letadel: 6x Tu-204; Ix Tu-214; 2x 11-96-400; 
Ix Be-200.
V roce 2009 bylo vyrobeno 14 dopravních letadel: 4x 11-96; 5x Tu-204; 3x Tu-214 
a 2x An-148.
Pro srovnání: V témže roce dodaly svým zákazníkům společnosti Airbus (EU) 
498 letadel; Boeing (USA) - 481; Embraer (Brazílie) - 244; Bombardier (Kanada) 
- 214 (za 3. čtvrtletí).
V roce 2010 bylo vyrobeno 7 civilních letadel: 4x An-148; 3x Tu-204. Pro srovná
ní: V roce 2010 dodala společnost Airbus zákazníkům 510 dopravních letadel 
Boeing-462.

124 A i když byl v listopadu 2006 v KÁPO (Kazaňská letecká asociace - pozn. pře
kl.) už představen zkušebníTu-334, prezident společnosti Tupolev Igor Ševčuk uvedl: 
„Na zahájení sériové výroby potřebujeme zhruba 100 milionů dolarů. 30 na samotné 
letadlo, 70 na modernizaci KÁPO". - http://www.business-gazeta.ru/artic- 
le/42566/17/

125 Do poloviny roku 2011 byla na projekt Tu-334 vynaložena přibližně 1 miliar
da dolarů - nedostatek finančních prostředků vede k prodloužení termínů, 
a v důsledku k prodražení. Vylepšování letadla a udržování výrobní základny 
navíc vyžadují další finanční investice. Podstatné je, že v tomto obrovském 
množství vynaložených prostředků není jediná kopejka ze státních prostřed
ků. A tato částka je mnohem menší, než částka vynaložená na SSJ-100.
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Že stát do vývoje nebude muset investovat, byla očividná lež. Jenže 
v případě Tu nebylo co ukrást, zatímco při realizaci projektu SSJ-1OO 
se defraudantům státního rozpočtu otevřely dveře dokořán. Možná ty 
investice stály za to, aby bylo vytvořeno moderní a spolehlivé letadlo, 
protože generálním partnerem při vývoji SSJ-1OO je společnost Boeing, 
která má své vlastní letadlo téže třídy a která se bude muset na trhu 
uskromnit, pokud se objeví konkurent? Jenže konkurent nevznikl ani 
Boeingu, ani žádnému jinému západnímu letadlu. Bylo vytvořeno na
prosto nepoužitelné letadlo. Stačí si uvědomit, že motory tohoto zá
zračného stroje jsou ve výšce pouhých 42 cm od země. Proto aby se při 
vzletu nebo při přistání nic nedostalo do pracujících motorů a nedošlo 
ke katastrofě, je vždy nutné dráhu důkladně zamést a spláchnout. Ta
kové podmínky pro provoz letadla nemůže zajistit žádné letiště na 
světě. K tomu má spoustu dalších nedostatků. Jen několik příkladů 
pro srovnání. Jak ukazují dlouhodobé lety, je palivová efektivita Tu- 
334 22,85 gramu na cestujícího a kilometr. SSJ-100 má 24,3 (jak uvá
dí specifikace). Kabina Tu-334 je pohodlnější (3,8 krát 4,1 metru proti 
3,4 krát 3,6 metru u SSJ). Tu-334 je z 80 % unifikovaný s Tu-204 a jeho 
sériová výroba bude stát 22-25 milionů dolarů, zatímco pro SSJ-100 se 
bude muset připravit vše od nuly a cena jednoho letadla bude v lep
ším případě 43^6 milionů dolarů. Naše letecké společnosti již mají 
zkušenosti s údržbou letadel unifikovaných s Tu-334 (Tu-204 a Tu-214), 
zatímco SSJ-100 je pro ně naprosto neznámý. Výroba prvních 7 strojů 
SSJ-100 byla plánována na konec roku 2007. Sériová výroba měla být 
podle plánu zahájena v lednu 2008 a Suchoj měl každoročně vyrábět 
60 letadel pro středně dlouhé trasy. Ale k polovině roku 2011 bylo vy
robeno pouhých 6 testovacích a 3 sériová letadla.

Proto není divu, že se žádná letecká společnost na světě nesnaží ta
kový zázrak techniky získat. Aby byly náklady na stavbu tohoto leta
dla alespoň nějak ospravedlněny před veřejností, Gazprom se uchyluje 
ke švindlu. Při podpisu smlouvy na dodávky plynu s kteroukoliv zemí 
vnucuje SSJ-100 za velmi rozumnou cenu nebo rovnou jako dárek. 
Jenže i takové dary plynařští partneři všemožně odmítají. Například 
koncem roku 2010 svět obletěla zpráva, že italská letecká společnost 
Alitalia odmítla dohodu s koncernem Suchoj ohledně nákupu letadel
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Suchoj SuperJet-100: Naděje ruského leteckého průmyslu
Ruské dopravní letadlo pro regionální linky vyvinuté firmou 
„Civilní letadla Suchoje” ve spolupráci s řadou zahraničních společností

Technické údaje Rozmístění zákazníků

MUHOOOCTM0 2010 www.rian.ru

SSJ-1OO ve prospěch brazilského výrobce Embraer. Dopravce se rozho
dl koupit 20 letadel Embraer místo 24 SSJ-100. Rozhodnutí komentoval 
šéf italského leteckého dopravce Rocco Sabelli tak, že hlavní problém 
je to, že SSJ-100 dosud nelétá, a navíc není známo, kdy ruské dopravní 
letadlo získá evropskou certifikaci. Mimochodem, Itálie má k výrobě 
SSJ-100 bezprostřední vztah, protože je partnerem pro sdílení rizik. 
Itálie tím, že odmítla nakoupit SSJ-100 pro sebe, fakticky odmítá nést 
jakákoli rizika spojená s výrobou, prodejem a provozem SSJ-100.

Ale kromě finančního je tu ještě aspekt výsostné politický. Podíl 
dovozových dílů v Tu-334 činí pouhých 5 % a jejich výroba může být 
zřízena v Rusku. Naopak SSJ-100 je prakticky ze 100 % složen z kom
ponentů vyráběných v zahraničí a v Rusku je jen montován.126 Při
tom sériovou výrobou Tu-334 v Gorbunově KÁPO si země zachovává

126 To nám umožňuje říci, že zahraniční komponenty tvoří v SSJ-100 pouze 80 %.
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schopnost oprav dálkových raketových nosičů/bombardérů Tu-160 
a Tu-22M3. Bez Tu-334 stát přichází o své strategické letectvo.

Zběžně jsme se seznámili se situací kolem letadla Tu, jenže v naší 
zemi máme i další letadla: například nejspolehlivější letadlo na světě 
11-86, letadlo, které nemělo ani jednu nehodu způsobenou technickou 
závadou. K polovině roku 2011 už 11-86 na pravidelných linkách ne- 
létá, 66 ze 106 vyrobených letadel již bylo rozřezáno na kovový šrot, 
36 jich bylo zakonzervováno. A to navzdory skutečnosti, že i Tu-154 
a Tu-134 je předčasné odepisovat. Po modernizaci budou schopna dál 
létat pro dobro naší země a lidí. Ale existuje také například Tu-204 - 
jedno z nejlepších letadel na světě, které nemělo nikdy nehodu, která 
by vedla ke smrti cestujících. Je to jediné letadlo této třídy, které může 
přistát zcela bez motorů!

V tomto článku jsme se ještě vůbec nedotkli tématu leteckých mo
torů - srdce letadla. Bez domácí výroby leteckých motorů nebudeme 
mít ani žádný domácí letecký průmysl. V současné době probíhá roz
sáhlý pogrom výroby domácích leteckých motorů. Ale i tady Rusko 
dosud zůstává před ostatními. 23. června 2009 tedy noviny Izvestija 
(a další média) s odvoláním na ITAR-TASS uvedly: „Motory NK-33 vy
tvořené pro sovětský lunární program budou použity v americké nosné raketě 
Taurus-2.“ - http: / / www.izvestia.ru / news / 453313.
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Dopravní letadlo Tu-204
Dopravní letadlo pro střední vzdálenosti, vyvinuté 
na konci 80. a počátku 90. let minulého století

Technické parametry 
(provedení Tu-204-100)

O Projektant - kancelář A. N. Tupoleva 
O První tet - r. 1989

RUHOaOCTM 02010

O Uvedeni do provozu - r. 1995
O V sériové výrobé od r. 1990 

do současnosti

O Celkem vyrobeno přes 60 letadel v nižných provedeních 
O V provozu v RF, Egyptě, čině, KLDR a na Kubě

Takto v současné době vypadají výrobní prostory továrny, která ještě před 
nedávném vyráběla letadla „Tu".

Pro dopravní letadla máme vynikající motor PS90, který také 
v NAŠICH letadlech používáme. Tento motor, který pochází ze so
větského vývoje, se v letech 1996 až 2001 nevyráběl, tzn. že jeho pro
dukce byla obnovena až díky Putinově programu obrody výroby do
mácích letadel a leteckých motorů. Nicméně, jeho výroba se dosud 
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nerozeběhla naplno, protože produkce letadel, do nichž je montován, 
je kusová. A tohle znamená, že práce na jeho modernizaci a vylep
šování není z čeho financovat, takže motor pomalu, ale jistě stárne. 
Navíc malosériová výroba znamená také vysokou cenu a to vše do
hromady směruje národní letecký průmysl k levnějším západním mo
torům. Ve vzniklé situaci hrají velkou úlohu zahraniční společnosti. 
Například společnost Pratt & Whitney (USA) drží ve svých rukou 25 % 
akcií Permských motorů. Američané slíbili investovat své know-how do 
vytvoření mnohem vyspělejšího PS-90A2 do roku 2003. V důsledku 
spolupráce byl program zbrzděn natolik, že tento motor nespatřil 
světlo světa dodnes.127

Existují také vynikající nové modely, například kompletně otesto
vaný motor NK-93, který nemá na světě obdoby128. Nicméně bylo roz
hodnuto proces jeho certifikace zastavit a pustit se do vývoje motoru 
typu PD-14 (perspektivní motor) od nuly, ale se stejnými výslednými 
parametry, jaké už má NK-93, včetně palivové účinnosti. Na což má 
být podle výpočtů Sjednocené motorové korporace a její odnože Obran- 
ně-průmyslového komplexu Oboronprom vyčleněna astronomická částka 
80 miliard rublů. Pro srovnání: uvedení NK-93 do sériové výroby si 
nežádá více než 1,5 miliardy rublů. S NK-93 se vůbec dějí neuvěřitelné 
věci. Z letecké výstavy MAKS-2009 (18.8.2009 - 23.8.2009), kterou na
vštívil předseda vlády V. V. Putin, byl NK-93 stažen na poslední chvíli 
před zahájením. Není na tom nic divného, vždyť ministr průmyslu 
a obchodu V. B. Christěnko a generální ředitel Obranně-průmyslového

127 Severoameričtí partneři jsou pro ruské výrobce letadel těmi nejkomplikova
nějšími partnery. S potěšením nakupují titan a hliník, ale sdílet technologie 
a vytvářet si konkurenty na trzích třetích zemí nechtějí. Například pro vrtul
ník Mi-38, korunního prince slavného Mi-8, společnost Pratt & Whitney Canada 
vyvinula motory PW127TS. A najednou kanadská společnost bez jakéhokoliv 
srozumitelného vysvětlení projekt opouští a maří program certifikace vrtul
níků. Pro vysvětlení odkazuje na Ministerstvo zahraničí USA. A tam mají na 
všechny otázky stejnou odpověď - tento vrtulník může být vyroben ve vojen
ské transportní úpravě. V důsledku toho se termín uvedení nového ruského 
stroje do sériové výroby, nyní již s tuzemskými motory, posouvá na rok 2014. 
Kde tou dobou budou Christenkové a Reusové? Nejspíš někde daleko, určitě ne 
v jimi zničených továrnách a konstrukčních kancelářích. - http: / / argumenti. 
ru/toptheme/ n205 /41818

128 Podrobnosti viz http: / / www.argumenti.ru / toptheme /n69 /34787 
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komplexu Oboronprom A. G. Reus si jsou dobře vědomi toho, že V. V. 
Putin se ze všech sil snaží rozvíjet domácí letecký průmysl a stavbu 
motorů, a že dokonce vydal zvláštní výnos o vývoji vysoce účinného 
motoru nové generace NK-93. Jenže podle prohlášení šéfa Samařského 
vědecko-technického komplexu N. D. Kuzněcova N. F. Nikitina (dříve šéfa 
RLK MiG), byť je NK-93 perspektivní a veskrze povedený motor, jak 
dokládají výsledky testů, nebudou do něj investovat miliony, protože 
na něj nemají žádné objednávky. A prostředky, které V. V. Putin vyčle
nil na testování, rozhodně zamýšlený účel nesplnily.

Za to byl na této výstavě MAKS-2009 představen motor LEAR-X, 
vzor pro celé západní letecké motorářství, vyvinutý francouzskou 
společností Snecma společně s kanadskou společností General Electric. 
Tento motor se podezřele podobá našemu NK-93, jehož konstrukce 
začala v roce 1990. Přesto je tu jedna zvláštní věc. Ani po prošlapané 
cestičce není Západ schopen dosáhnout technických parametrů srov
natelných s NK-93. To, co my máme již z kovu a otestováno, je pro 
pokročilý Západ stále ještě budoucnost. Přitom je známo, že západní 
konstruktéři pečlivě studovali NK-93, zkušenosti z jeho provozu, a na 
zkopírování NK-93, chápej na práci na leteckém motoru budoucnosti, 
angažovali asi 200 našich inženýrů.129

Pokud jde o SSJ-100, ten zabíjí nejen konkurenty firmy Suchoj. No
vosibirská letecká výrobní asociace V. P. Čkalova (NAPO) je součástí hol
dingu Suchoj. Na její výrobní lince byl postaven 27místný regionální

129 Podobný příběh se udál na přelomu století kolem původně rusko-ukrajinské- 
ho vojenského transportního letadla An-70. Tehdy se okolo prakticky hoto
vého stroje začali točit Francouzi s ujišťováním, že jej pro své letectvo budou 
nakupovat země NATO. Ukrajinští politici a výrobce letadla se na to chytili 
a začali letoun přizpůsobovat standardům NATO. Dopadlo to tak, že Fran
couzi pobrali zkušenosti, vzali si všechny výkresy za účelem analýzy a zmi
zeli z dohledu. A o pár let později představili světu svůj transportní letoun 
A-400M, velice podobný An-70 i v detailech. Pouze An-70 uskutečnil svůj 
první let v roce 1994, zatímco evropský A-400M má ještě vše před sebou. Cíl 
Evropy byl prostý - ušetřit pemze při vývoji vlastního stroje. A ačkoliv se 
na Ukrajině objevilo na tucet nových milionářů, ukrajinský letecký průmysl 
byl již nadobro zničen. Takže je zase řada na nás. - http://argumenti.ru/ 
toptheme / n205/41818
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An-38. Špičkové vzletové a přistávací schopnosti umožňují provoz 
An-38 na malých letištích, včetně těch nezpevněných, ledových a po
krytých sněhem. Byl provozován několika leteckými společnostmi. 
Rýsovaly se vyhlídky na jeho vývoz. Před deseti lety společnost NAPO 
plánovala dodat do roku 2010 na ruský a zahraniční trh 170 nových 
víceúčelových letadel An-38-100. Nicméně z důvodu vývoje SSJ-100 
byla výroba An-38 zastavena.

Výroba letadel si žádá finanční investice. A peníze na letectví ve
dení země přiděluje. Aby byla výroba letadel rentabilní, je nezbytné 
zajistit výrobu nejméně 50 letadel ročně. V SSSR-Rusku bylo vyráběno 
650 letadel ročně (bez malých a sportovních letadel), v současné době 
se jich v Rusku nevyrobí více než 9. To znamená, že sériová výroba 
prostě neexistuje. Proto je každý nový letoun produktem kusové vý
roby, což v důsledku znamená obrovské režijní náklady a ztráty. Na
příklad 11-96 přináší ztrátu až 10 milionů dolarů.

V roce 2008 Airbus odhadl potřeby ruského leteckého trhu v násle
dujících 20 letech na 921 letadel v celkové hodnotě 79 miliard dola
rů. Nyní má Sjednocená letecká stavební korporace Ruska objednávku na 
stavbu 495 civilních letadel. Pro srovnání, jen v roce 2010 společnost- 
Boeing získala zakázky na 530 letadel, čímž její celkový objem objed
návek stoupl na 3,4 tisíc letadel.

Jak vidíme, opatření k záchraně leteckého průmyslu v Rusku jsou 
naléhavá a nutná. Prezident RF D. A. Medveděv, který ve volbách do 
Státní dumy v roce 2011 vedl volební kandidátku strany Jednotné Rus
ko, to nemůže nechápat. V létě 2010 odletěl do USA, kde se s preziden
tem Barackem Obamou dohodl na koupi 50 letadel Boeing s úzkým 
trupem a podepsal opci na dalších 15 letadel Boeing v odhadované 
hodnotě 4,2 miliardy dolarů. Prezident USA Obama ve svém proje
vu poděkoval ruskému prezidentovi za to, že smlouva Americe zajistí 
44 tisíc pracovních míst. Pro Rusko je to přímá ztráta přínosu v podobě 
400 regionálních letadel vlastní výroby: ztráta vytížení podniků, pracov
ních míst a celkově - náhrobek obnově domácího leteckého průmyslu.

Jak se říká, tady jsou jakékoliv komentáře zbytečné.
Prezident Medveděv dokazuje svou starost o ruský letecký průmysl 

svými skutky. Třeba ruský prezident V. V. Putin létal letadlem 11-96.
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Letoun č. 1 je současně pracovní kanceláří i mobilním střediskem pro 
řízení státu - létající rezidencí prezidenta. Létat v ní znamená pracovat. 
Kromě toho, létání v takovém letadle bylo principiální věcí. Letadla 
11-96 ohromí každého svou velikostí a vznešeností. Když z něj vychází 
vůdce Ruska a sestupuje po dlouhých schodech, každému je jasné, 
že takového nádherného obra dokáže vyrobit pouze velká mocnost. 
11-96 má na světě pouze jediného konkurenta - Boeing-747 - letoun 
č.l prezidenta USA. Kromě toho lety hlavy státu v letadle jsou velmi 
účinnou reklamou na letadlo samotné a na zemi, ve které bylo vyrobe
no, neformální, ale účinnou zárukou kvality pro potenciálního kupce 
nebo jiného partnera.

Prezident Medveděv usoudil, že 11-96 je pro jeho stát příliš drahý, 
a tak na své lety v roce 2010 zakoupil 2 francouzské letouny business 
třídy Dassault Falcon X7, za 50 milionů dolarů každý.130 Falcon X7 je 
oblíbeným dopravním prostředkem ruských miliardářů, arabských 
ropných šejků, jalových boháčů a vejtahů. Letadlo je napěchované lu
xusem pro sultány, můžete si v něm odpočinout nebo se pobavit, ale 
pracovat v něm nelze - konstrukční zvláštnosti vám nedovolí usadit 
ani malý tým konzultantů, asistentů atd. K letadlu tohoto typu nepatří 
ani červený koberec, ani čestná garda, které podle statusu prezidentu 
RF patří. Takže hlava největší země světa z něj vystupuje skromně po 
sklápěcích schůdkách.

Když v roce 1959 prvním letem Tu-114 do Washingtonu přiletě
la sovětská delegace s Nikitou Chruščovem v čele, na letišti nebyly 
k mání dostatečně dlouhé schody, aby delegace mohla vystoupit z le
tadla. Bylo to silné znamení nejen pro Američany, ale pro všechny, že 
než žertovat se zemí, která vyrábí taková letadla, bude lepší se s Rus
kem přátelit. A pro všechny občany Ruska bylo takové letadlo zdro
jem hrdosti na svou vlast.

Na co je asi hrdý prezident RF Medveděv, že Rusko veřejně poni
žuje a dává všem znamení, aby ruská letadla nekupovali?

Samozřejmě lze namítnout, že francouzský prezident Sarkozy létá 
Falconem X7. Ale to je záležitostí Francie a to letadlo je francouzské.

130 Hodnota 11-96-300 v základní konfiguraci je 55-60 milionů dolarů.
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Ať už je to jakkoliv, Medveděv je ve svém vztahu k domácímu le
tectví důsledný.

Když V. V. Putin v roce 2008 opouštěl úřad prezidenta Ruska, za
nechal Medveděvovi solidní dědictví, ve kterém byl celý balík dohod 
s Íránem, které byly pro Rusko objektivně výhodné. Na základě těchto 
dohod se Írán v roce 2008 obrátil na Rusko s poptávkou na nákup 
130 letadel Tu-204/214 a Tu-334. Jenomže prezidentu RF Medveděvo
vi, který nahradil Putina, se kontrakt, který mohl oživit ruský letec
ký průmysl, zdál zbytečný. A aby Írán stále nedorážel se svými pro 
ruskou ekonomiku prospěšnými poptávkami, prezident Medveděv 
se ze smyšlených důvodů připojil k sankcím OSN vůči Íránu a svým 
výnosem ze dne 22. září 2010 s ním zastavil prakticky veškerou spo
lupráci. Díky tomu se dnes i cena plynu, který těžíme v Rusku, stano
vuje ve Washingtonu.

A v dubnu 2011 zakoupila Administrativa záležitostí prezidenta RF 
dva francouzsko-německé letouny Airbus 319 a dva evropské vrtulní
ky Augusta pro lety nej vyšších státních činitelů. Vše ve VIP provedení, 
pochopitelně. To znamená luxus pro sultány a za odpovídající cenu. 
Ukazuje se tedy, že domácí 11-96 (výroba, věda, pracovní místa) je pro 
prezidenta RF Medveděva drahý, ale na západní letadla, na blaho zá
padních obyvatel, mu není líto žádných peněz. Ano, ani domácí vrtul
níky, stále ještě nejlepší na světě, Medveděv také nepotřebuje, a dává 
znamení, že ani obor výroby vrtulníků v Rusku podporovat nehodlá.

Přitom v současné době v zemi platí taková pravidla, že provoz 
použitých Boeingů a Airbusů je 3 až 4krát výhodnější než využití na
šich nových letadel. A prostoje domácích leteckých továren, to jsou 
akumulované ztráty, dluhy, pokuty, penále, nesplacené půjčky. A jako 
by to nestačilo:... letecký „secondhand"... je ze zahraničí dovážen za podmí
nek, mírně řečeno, ne zcela srozumitelných. V důsledku přichází rozhodnutí, 
kdy se dovozní cla snižují nebo ruší úplně. - dokládá generálplukovník 
Anatolij Sitnov, někdejší náčelník výzbroje Ozbrojených sil RF, součas
ný prezident a předseda představenstva Motory „Vladimír Klimov - 
Motor Sich" - http:/ /www.aex.ru/docs/3/2010/8/17/1125/

Tato epizoda velmi dobře ukazuje, na čem troskotají plány bývalé
ho ruského prezidenta Putina na obrodu ruského leteckého průmyslu.
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V roce 2004 byla tedy pod záštitou prezidenta uzavřena dohoda, po
dle níž měli ruští letečtí dopravci nakoupit 145 letadel Tu-204/214 
a Tu-334. Spolu s íránskou objednávkou na 130 letadel to bylo již cel
kem 275, což poskytovalo solidní základ pro obnovu domácího letec
kého průmyslu. Nicméně úředníci tyto kroky ruského prezidenta sa
botovali, a když se funkce ujal prezident Medveděv, byl tento projekt 
jednoduše zapomenut. Koneckonců se na něm stejně nedalo napakovat. 
Pro elity je osobní zisk jakoukoliv cestou to nejdůležitější.

Právě proto mnoho dnešních elitářů sní o zákoně O kuchařčiných 
dětech, proto se v Rusku zavádí placené vzdělávání a podstatná část 
výuky je kopírována ze vzdělávacího systému USA, před kterými 
stojí velmi ambiciózní úkol, který nejsou schopny splnit. Prezident 
Clinton v rámci vzdělávacího systému schválil národní projekt, podle 
kterého by měl každý americký školák v 10 letech umět číst. Program 
grandiózně propadl. Proto jeho nástupce prezident Bush program 
upravil, a věk dětí, ve kterém mají umět číst, změnil na 12 let. Ale ani 
dvě funkční období Bushovi nestačily ke splnění tohoto úkolu. Prezi
dent Obama se už o takových výšinách všeobecného vzdělávání radši 
ani nezmiňoval. Proto mi dovolte připomenout, že díky stalinskému 
vzdělávacímu systému umí v Rusku číst a psát většina dětí ve věku 
6 let. To samosebou platilo, dokud modernizace vzdělávacího sys
tému, kterou zavedl prezident Jelcin a nyní v ní pokračují prezident 
Medveděv a ministr školství Fursenko, nezačala přinášet své ovoce. 
Nenechte se zmást - zavedení placeného vzdělávání při současných 
platech a masové nezaměstnanosti je rovnocenné přijetí Oběžníku o ku
chařčiných dětech.

Hlavní cíl elity v oblasti vzdělávání lidu nespočívá v tom, jak naučit 
hladového rybařit, ale jak jej naučit způsobně pojídat ryby, které mu ja
koby chce někdo dát pro nic za nic. Přímo a jednoznačně to v roce 2007 
formuloval sám ministr školství Fursenko slovy: Nedostatek sovětského 
vzdělávacího systému spočíval v tom, že usiloval o formování člověka jako tvůr
ce, zatímco dnešním úkolem je vychovat kvalifikovaného spotřebitele.

Jenže spotřebitele, který sám nic nevytváří, nikdo podporovat ani 
živit nebude - není důvod. Koneckonců, i otrok byl krmen jen proto, 
že svému pánovi přinášel nějakou výhodu. Ale kdo a kde kdy viděl, 
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aby někdo někoho vydržoval jen tak? I rybky v akváriu, ptáčci, malá 
zvířátka jsou doma chována za nějakým konkrétním účelem.

Bylo by naivní věřit, že k ničení výrobního potenciálu země do
chází proto, že nějací jednotliví zkorumpovaní úředníci prahnou po 
okamžitém zisku za to, že odstraní domácího výrobce z místního trhu, 
aby jej poskytli dodavateli zahraničního secondhandu. Jistě, ziskuch
tivost jednotlivce tu je, ale jedná se především o strategický cíl. Cílem 
je cestou zničení výroby v Rusku připravit obyvatelstvo země o jeho 
živobytí, aby si lidé nemohli dovolit platit za vzdělání svých dětí ve 
školách, a tím spíš na univerzitách. To zase povede k prudkému sní
žení kádrové základny pro všechna odvětví hospodářství, takže země 
se už nebude reálně schopna stát prosperující ekonomickou velmocí. 
Tehdy se Rusko stane zemí obývanou spotřebiteli. To je ten účel, pro 
který zavádíme západní (americké) vzdělávací standardy.

Nicméně západní vzdělání, jak dokládají staleté dějiny, neodpoví
dá úkolům rozvoje lidstva, ani nedokáže vyvést Západ z biologické 
a mravně-etické slepé uličky spoťřebiděvství131’132, které se děje na úkor 
domorodců zemí třetího světa. Toto spotřebiděvství je založeno na po- 
klonkování národních elit okrádaných zemí před Západem.

131 Jedna z knih o životním stylu současné civilizace se nazývá Konzum (David 
Wann, John De Graaf, Thomas Naylor, SPOTŘEBYDĚVSTVÍ: Nemoc ohrožující 
svět, překlad z angličtiny N. Makarovové, nakladatelství Ultra, 2004, 392 s.; 
v originále Affluenza: The All-Consuming Epidemie, Affluenza - hra slov založená 
na souznění affluence - dostatek, hojnost, bohatství; příval, shromáždění; pří
tok, nakupení, a influenza - chřipka: v ruštině se tomu říká šílení z tuku):
„Co je to konzumerismus - životní styl nebo nakažlivé onemocnění? Proč lidé kupují 
věci: protože je potřebují, nebo proto, že je potřebuje mikrob konzumu, který je sžírá? 
Skupina amerických novinářů vytvořila televizní show, ve které studovala chování 
svých krajanů - nejvíce smyslů zbavených a nespoutaných spotřebitelů naší doby. Na 
základě tohoto cyklu programů vznikla kniha, pojednávající o mechanismech, které 
společnost ženou do spirály nespoutané spotřebitelské vášně, uspokojované na úkor 
zbytku lidstva" (z upoutávky na vydání knihy v ruštině).
Jakkoliv hru slov v originálním názvu knihy nelze přeložit do ruštiny, je její 
ruský název ve smyslu opovržlivých asociací a emocí, které odsuzují spotřeby- 
děvství a vystihují jej jako zlo, ještě výstižnější.

132 Omlouvám se čtenářům za násilný překlad TIOTPEEASITCTBO jako SPOTŘE
BYDĚVSTVÍ. Část ruského slova nompeĎASinib = konzumovat souzní se slovem 
óxxdb = kurva, pročež z „potebljaťstva" vyvěrá odsudek konzumu jako líhně 
závislosti, zaprodanosti.
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Celá ta lopota s reformou vzdělávání byla vymyšlena jen proto, 
aby bylo Rusko zahnáno do doby kamenné, aby negramotná popu
lace Ruska nedokázala vládnout zemi ve svých vlastních zájmech, 
neuměla samostatně produkovat žádné předměty, které jsou nezbyt
né v technosféře, v níž lidstvo žije. V souladu s těmito cíli je veškerá 
vysoce technologická výroba v Rusku nyní ničena, a aby bylo zajiš
těno fungování ekonomiky v zájmu Západu, je naše země zavážena 
secondhandem. Lidé jsou učeni, jak používat ojetiny a ještě být na to 
hrdí, po vzoru toho, jak se tímtéž pyšní minulá i dnešní elita. Proto má 
E I. Tutčev se svým hodnocením ruské elity pravdu:

Zbytečná práce! Ne, k rozumu je nepřivedeš:
Čím liberálnější, tím vulgárnější jsou;
Civilizace je pro ně fetiš,
Ale myšlení jim je nedostupné.

Hrbte se, jak chcete, panstvo,
Uznání od Evropy se nedočkáte:
V jejích očích navždy zůstanete,
Ne služebníky osvícení, ale nevolníky

Ruskou elitou, která zničila vzdělávací systém širokých mas a vý
robní potenciál země, bude Západ pohrdat a zacházet s ní jako s po
sledními naprosto neschopnými otroky, kteří si ani neuvědomují, že 
vlastníma rukama zničili to, co jim mohlo ve vztazích se Západem 
zajistit alespoň zdání parity, iluzi úcty ze strany Západu, jak je tomu 
v současnosti. A nejde o prázdné spekulace, jedná se o konstatování 
historické skutečnosti.

Carská elita se rovněž opájela úplnou svobodou konání a nezodpo
vědnosti, když všemožným bráněním zvyšování úrovně vzdělání po
pulace přivedla zemi do občanské války. Poté, co ji lid z Ruska vyhnal, 
rychle projedla vyvezený kapitál. Potom urozené dvořanky, ty mladší 
a hezčí, vyšly na chodník, aby prodaly sebe, a ostatní žebraly od domu 
k domu. Bývalí brilantní kavaleristé se v nejlepším případě uchytili 
jako taxikáři, a v horším jako portýři v levných hotelích.
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Když se bolševici rozhodli vytvořit mocný stát, posadili lidi do la
vic - studovat. Protože jedině vzdělaní lidé mohou vytvářet moderní 
výrobu, prosazovat vědu, a tudíž být svobodní. Chudobu a devastaci 
státu lze překonat pouze cestou zvyšování úrovně vzdělání celé po
pulace. Omezování vzdělávacích programů nemůže být omlouváno 
problémy v hospodářství, protože jakékoliv omezení tyto problémy 
jen zhoršuje. Omezování vzdělávacích programů má jediný cíl, a to 
zamezit konkurenci dětem elity ze strany obyčejných lidí v oblasti ří
zení státu a hospodářství. Elitáři o vědu zájem nemají, sami o sobě 
se učit nic nechtějí, pohodlí absolutní svobody konání upřednostňu
jí před učením. Nyní, když probíhá sovětský program vzdělání pro 
všechny, zavedení fakticky feudálního systému výběru personálu do 
vedoucích pozic vyvolává u všech lidí podráždění a nespokojenost, 
protože v zemi je mnoho talentovaných lidí, kterým je sféra řízení stá
tu uzavřena jen proto, že se narodili v nesprávných rodinách.

Dějiny potvrzují, že drtivá většina organizátorů života společnosti, 
kteří ji vyvedli z krizových situací, pocházela z prostých lidí, a právě 
kvůli jejich nízkému sociálnímu původu byli pro své současné elity 
coby organizátoři života nepřijatelní. Důvod je prostý: elitářské sebe
vědomí předpokládá, že umouněnec nemůže dělat nic jiného, než dřít 
na čistokrevnou elitu chytrých, která jako by měla právo každého učit, 
jak má žít.

Jenomže rodiny elity jsou podřízeny stejným obecným biologickým 
statistickým zákonitostem, které odrážejí pravděpodobnost předurče
ní stejně jako všechno ostatní. Proto na tisíc děcek schopných vědomě 
zvládnout znalosti jich v rodinách dědičné elity není více, než v jiných 
sociálních skupinách, jenže svobodu konání a elitářské ambice absor
bují bezmyšlenkovitě a snadno. Důsledkem toho je, že v průběhu his
torického procesu není elita schopna udržet společensky nezbytnou 
početnost řídícího sboru, jehož kvalifikace umožňuje zaručit společen
sky uznávanou vysokou kvalitu řízení. A proces rozšiřování sociální 
základny v oblasti řízení pokračuje v rozporu s elitářskými ambicemi 
a názorem, že umouněnec nemůže to či ono... Ilja Muromec, M. V. Lo- 
monosov, M. V. Frunze, I. V. Stalin a další rodáci ze špíny po celou his
torii systematicky dokazují: dokážou to, a lépe než dědičná kastovní 
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elita. Generální štáb porevolučního Ruska, který sestával hlavně (díky 
včasným čistkám 1937-1941) z někdejších dětí rolnického původu, bě
hem druhé světové války na hlavu porazil pruský elitářský generální 
štáb nacistického Německa.

Proces rozšiřování sociální základny řídící sféry je přirozený histo
rický proces. Nelze jej zrušit, ani zakázat. Kádrový sbor, který nedo
káže zajistit společensky uznávanou vysokou kvalitu řízení, bude roz
hodně odmítnut. Elita se hluboce a tragicky pro ni samotnou (pokud 
v tom ustrne) mýlí, myslí-li si, že je nenahraditelná, protože umouněnec 
nemůže. Jedinou otázkou je míra nákladů spojená s procesem výměny 
nezpůsobilé elity, ten může proběhnout přirozeně bez společenských 
konfliktů, nebo cestou zničení předchozího systému řízení, jak tomu 
bylo například během revoluce v roce 1917.

Nejmoudřejší a nejodpovědnější hlavy státu chápou, že dnešní elita 
vede po příkladu elity carského Ruska společnost ke katastrofě. Aby 
zastavili vývoj situace podle takto tragického scénáře, usilují o kont
rolované a bezkonfliktní rozšíření sociální základny pro sféru řízení.

Proto na svém vystoupení ve Volgogradu 6. května 2011 na kon
ferenci strany Jednotné Rusko její vůdce V. V. Putin navrhl vytvoření 
Lidové fronty. Političtí analytici tuto iniciativu označili za předvo
lební PR. A pozici a opozici se podařilo zamluvit významový náboj 
Putinova návrhu. Jenže on přímo upozornil na katastrofální situaci 
v oblasti výběru kádrů, kdy jsou do pozic jmenováni sví, a nikoliv 
ti, kteří se do těchto pozic hodí kvůli jejich profesionálním kvalitám: 
„... špatně pracují mechanismy tak zvaných sociálních „výtahů". Mladší ge
nerace čelí tomu, čemu se u nás i v mnoha dalších zemích říká „místa jsou 
obsazena".

... zapojení čerstvých sil nám nejen umožní upravit politiku v některých 
oblastech-průmyslovou i sociální politiku, ale bude také povoláno oživit naši 
personální práci. Dovolte mi zdůraznit, že podpora nových lidí v podnikání, 
ve státní službě, v politice, nemůže být vedena byrokratickými zákony a pro
cedurami.

... je pro nás nesmírně důležité, aby byl spuštěn tak zvaný „kádrový vý
tah" pro mladé lidi, pro každého člověka, který má potenciál a touhu pracovat 
pro zemi.
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Po volbách poslanců do Státní dumy se 6. prosince 2011 V. V. Putin 
setkal se šéfy veřejných regionálních kanceláří předsedy strany Jed
notné Rusko, (http://premier.gov.ru/events/news/17321/ 404) Na 
tomto setkání byla znovu probírána otázka kádrů a Putin opakovaně 
prohlásil, že „zásadní obnova kádrů je nezbytná, to je zřejmé".

Na tomto setkání se udál živý příklad toho, nakolik žalostná je 
v zemi situace s kádry, jejich mravností a cílevědomostí. Například 
A. P. Suchov (vedoucí veřejné kanceláře ve Sverdlovské oblasti) vy
užil osobního setkání s předsedou vlády, aby mu sdělil, že oligarcha 
Deripaska uzavírá Bogoslovskou hliníkárnu a vyhazuje lidi na ulici. 
Uzavření závodu povede k uzavření souvisejících výrob. Obyčejní 
lidé se přitom neobávají jen toho, že sami přijdou o práci a možnost 
vydělat si na živobytí, ale zajímají se i o otázky státního významu - 
například kam půjdou bauxity, protože jejich těžba nekončí?

Taková formulace otázky svědčí o tom, že mravnost elity a lidu se 
zásadním způsobem liší - elitě jsou jako vždy Rusko a jeho lid lhostej
né, vidí v nich jen prostředek k dosažení určitého osobního postavení 
na Západě výlučně pro sebe, a pro toto osobní postavení nebude elita 
váhat zničit zemi i lid. Lid ovšem, dokonce i v ohrožení smrtí hladem, 
chladem nebo válkou, přemýšlí o své zemi, o tom, co zůstane dětem. 
Tento lidový světonázor vyjadřují ruské přísloví Chystáš-li se zemřít, 
zasej žito a píseň ze sovětské éry Nejprve přemýšlej o své vlasti, a potom 
o sobě.

A. P. Suchov rovněž uvedl, že zrušení rozhodnutí o uzavření to
várny se pokoušeli vyřešit na všech úrovních mocenské hierarchie. 
Ale jak se ukázalo, V. V. Putin nebyl s tímto problémem celonárod
ního významu obeznámen, což bylo zřejmé jednak z jeho reakce, tak 
i z otázek, které položil k meritu věci.

Jinými slovy, stav struktury státní správy je takový, že se k před
sedovi vlády nedostávají manažersky důležité informace státního vý
znamu, což svědčí o tom, že úřad předsedy vlády i úřad prezidenta 
neplní úkoly, které jsou jim ve struktuře řízení státu svěřeny.

Aparát jakéhokoliv šéfa na jakékoliv úrovni (vlastní úřad jeho císař
ského majestátu, aparát hlavy státu atd.) je nezbytný především k tomu, 
aby hlouposti a podružnosti, s nimiž se mnoho obyčejných lidí obrací 
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na nejvyšší jméno, oddělil od manažersky významné informace celo
státního významu, která z nejrůznějších důvodů neprochází oficiální
mi informačními kanály, které se ve státě vyvinuly a které spadají do 
pravomoci byrokratických a mediálních společností, jejichž zájmy se 
zdaleka ne vždy shodují se zájmy celonárodními. Proto jsou lidé nu
ceni obracet se přímo na hlavu státu, obcházejíce oficiální procedury 
nejrůznějších veřejných institucí.

Uzavření továrny, to není žádná drobnost. A vzhledem k tomu, 
že její uzavření je s největší pravděpodobností známkou omezování 
výroby - rozsáhlejšího a pro stát ještě významnějšího procesu, musí 
být taková skutečnost hlášena předsedovi vlády neprodleně. Vedou
cí veřejné kanceláře však má zjevně informace, kterak funguje vlastní 
úřad jeho císařského majestátu, a proto neodeslal dokumenty úřední ces
tou a využil příležitosti předložit problém předsedovi vlády osobně. 
O skutečnosti, že situace ve vlastním úřadu jeho císařského majestátu není 
vůbec dobrá, nepřímo svědčí to, že všechny záležitosti projednávané 
na zasedání lze rozdělit do tří skupin:
• konkrétní otázky ohledně zvládnutí krize v nějakém konkrétním 

případě;
• VJho is Mister Putin? - Kdo to je ten Putin?133
• pochlebování předsedovi vlády a vedení konkrétního regionu, kte

ré předložil ten který šéf veřejné kanceláře.

Již z pouhé televizní reportáže z tohoto setkání můžeme s jistotou 
dojít k závěru, že Putin pracuje na zefektivnění vlastního úřadu jeho cí
sařského majestátu a dělá to veřejně, aby všem lidem oznámil pracovní 
pravidla, jejichž dodržování od svých spolupracovníků vyžaduje. Mi
mochodem, jeho schůzky, zasedání vlády atd. před televizními kamera
mi se podobají krokům Petra L, který výnosem ze dne 4. října 1703 naří
dil: Přikazuji pánům senátorům na shromážděních a v mé přítomnosti mluvit 
pouze z patra, a ne číst sepsané, aby všem na odiv předvedli svou blbost. Petr.

133 Pro elitu zůstává Putin stále nečitelný. Ta se proto ze všech sil snaží zjistit, kdo 
je Putin ve své podstatě. A opět obzvláště aktuální je to v předvečer nových 
prezidentských voleb v Rusku. Odpověd' na tuto otázku rozhodne, zda elita 
v těchto volbách Putina podpoří, nebo naopak bude ze všech sil bránit tomu, 
aby se Putin stal znovu prezidentem Ruska.
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Tímto výnosem Petr I. vytvořil situaci, ve které urozená, ale hloupá 
šlechta (byť i v bojarské hodnosti) - elita oné doby - aby si zachovala 
vlastní tvář, považovala pro sebe za přijatelnější Petrovi I. alespoň ne
bránit na řídicí místa ve státě prosazovat neurozené, ale inteligentní 
lidi, kteří později dostali označení ptáčata Petrova hnízda a kteří svou 
usilovnou prací při řízení státu zajišťovali modernizaci Ruska té doby.

V současné době byl obnoven feudální systém jmenování do ve
doucích funkcí výlučně podle principu narození ve správné rodině. 
Děti ruské elity, jak se ukazuje, jsou bez výjimky ty jediné talento
vané, přičemž z nějakého důvodu je většina z nich ve finanční sféře 
a ostatní dělají raketovou kariéru ve státních korporacích. A pokaždé 
je jejich životní úspěch náhodně spojen s profesionální činností rodi
čů, s jejich pracovním zařazením. Na internetu je možné najít spoustu 
příkladů toho, jak jsou děti úspěšné v odvětvích závislých na jejich 
rodičích. Některé informace na toto téma viz například http: / / acha- 
didi.livejournal.com/ 103362.html; http: / / russianforum.wordpress. 
com / 2011 / 04 /13 / daxerarxi /

Nemáme v úmyslu je všechny vyjmenovat, natož ukazovat na ně
koho prstem. Koneckonců, ne všichni z elit jsou marní, dozajista se na
jde alespoň jeden, který odpovídá jím obsazené pozici. Celkově však 
máme v zemi systém, který zástupcům z řad lidu brání v povýšení do 
vedoucích pozic a tyto rezervuje výhradně a pouze pro zástupce elity.

V současnosti, stejně jako v dobách Petra L, je zapotřebí opět uká
zat celé společnosti intelektuální bezmoc elity naší doby, která bude 
za současných podmínek a za účelem udržení svého dominantního 
postavení ve společnosti nucena nebránit postupu talentovaných lidí 
z národa na vedoucí pozice ve státě. To je pro elitu den ode dne důle
žitější, protože jak nic neumí, v podmínkách globalizace stále rychleji 
ztrácí své jmění, nabyté v důsledku privatizace (rozhodně ne vlastním 
rozumem).

To, jak by neměl pracovat vlastní úřad jeho císařského majestátu a jaké 
důsledky má jeho špatná práce pro stát, je v literární podobě dobře 
popsáno v příběhu N. S. Lesková Levák (1881):

„... když dorazil Martyn-Solskij, levák už umíral, protože temeno měl na 
půlky (převzato z citovaného textu) rozštěpeno, takže mohl pronést pouze toto:
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- Řekněte panovníkovi, že Angličané své zbraně cihlami nečistí: ať je ani 
my tak nečistíme, jinak, chraň bůh války, nebudou pro střelbu vhodné.

Nato se věrný levák pokřižoval a skonal. Martyn-Solskij se okamžitě rozjel 
ohlásit to hraběti Černyševovi, aby informoval panovníka, jenže hrabě Čer- 
nyšev na něj zařval:

- Věnuj se, - povídá, - svým blitkům a projímání, a nevrtej se do cizích 
záležitostí: na to máme v Rusku generály.

A tak se to panovníkovi nikdy nedoneslo a čistění pokračovalo až do sa
motné Krymské války. Když tehdy začali nabíjet pušky, kulky se v nich vikla- 
ly, protože hlavně byly vyčištěny cihlami.

Tu Martyn-Solskij Černyševovi leváka připomněl, na což hrabě Černyšev 
říká:

- Jdi k čertu klystýrová trubko, nevrtej se do cizích věcí,
sice odhalím, že jsem o tom od tebe nikdy neslyšel, - a sám to schytáš.
Martyn-Solskij si pomyslel: „Opravdu to může říci", a tak raději mlčel.
Kdyby byla slova levákova včas panovníkovi donesena, na Krymu ve 

válce s nepřítelem došlo by k úplně jinému obratu. (N. S. Leskov, Levák: 
http: / / az.lib.ru /1 / leskow_n_s / text_0246.shtml).

Pochopitelně toto není skutečná příčina ruské porážky v Krymské 
válce v letech 1853-1856, ale N. S. Leskov s mimořádnou přesností 
poukázal na její skutečný sociálně-psychologický důvod. Levák sko
nal, aniž by byl schopen se probít přes byrokracii a hlavě státu doručit 
myšlenku, kterou vcelku nebylo těžké pochopit: Vyřiďte panovníkovi, 
že Angličané své zbraně cihlami nečistí: ať je tak ani my nečistíme, jinak, 
chraň bůh války, nebudou pro střelbu vhodné...

Ze setkání s vedoucími veřejných kanceláří jasně vyplývá, že Putin 
usiluje o to, aby jeho aparát pracoval tak, aby společensky důležité 
návrhy občanů byly státními řídícími strukturami vyslyšeny a uvede
ny do života. Ve věci uzavření továrny byla Putinova reakce okamžitá 
-již 8. prosince 2011 byla na všech televizních kanálech odvysílána 
zpráva o tom, jak Putin docela rozumně a účelně vyřešil problém v zá
jmu Ruska a lidí tak, aby majitel neměl žádný důvod uzavřít továrny 
nebo omezit výrobu v Rusku.

Jenže problém je rozsáhlejší, než by se mohlo podle tohoto příkladu 
zdát. Nejde o to bleskurychle reagovat na krizové situace ve státním 
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hospodářství a politice, které aparát nehlásil. Jde o to zorganizovat 
to tak, aby lidé, kteří vidí a ví o situaci v zemi více než nějaký aparát, 
mohli předkládat své návrhy na uspořádání toho či onoho procesu, tj. 
kterak na základě lidové moudrosti a lidové iniciativy pracovat tak, 
aby ke krizovým situacím nedocházelo. Právě v zájmu navázání ži
vého spojení s nejširšími vrstvami obyvatelstva uspořádal V. V. Putin 
toto setkání se šéfy svých veřejných kanceláří, na kterém jim vysvětlil, 
jaké chování považuje za efektivní pro to, aby hlas lidu byl vyslyšen.

V. V. Putin se snaží překonat informační blokádu organizováním 
zpětné vazby prostřednictvím svých veřejných kanceláří. Na tomto 
setkání opakovaně vedl své zástupce k tomu, aby s lidmi pracovali ne 
formálně, ale skutečně:

„... je tu ještě jedna úvaha... Víte, že na půdě Všeruské lidové fronty ... se 
zrodil jakýsi program lidových pokynů.... Toto je samozřejmě takový základ
ní program, ve skutečnosti jde o sebraná a zpracovaná přání našich občanů 
prakticky ve všech sférách, ve všech oblastech činnosti. Aby se stal 
základem činnosti budoucí vlády, prezidenta, je samozřejmě nutné jej řádně 
zpracovat na expertní úrovni. To je jasné, ale přesto je to velmi silný, dobrý 
a správný ukazatel. V této souvislosti se mi zdá, že by bylo vhodné vy
užít vaše možnosti k tomu, abyste, zaprvé, mluvili s občany o těchto 
ukazatelích, a zadruhé, je to přeci živý nástroj. Pokud lidé přijdou 
s dalšími návrhy ohledně podstaty, cílů, úkolů a metod dosažení těch
to cílů, potom bych vám byl vděčný, pokud bychom to dokázali aku
mulovat v zájmu dalšího rozvoje tohoto programu". - zvýrazněno při 
citování - VVP.

Putin opakovaně zdůrazňoval, že sociální kádrový výtah by měl být 
dostupný pro všechny - bez ohledu na jejich původ a věk, pro mladé, 
a nejen pro ně. Na tom, zda tento výtah bude fungovat, či nikoliv, 
závisí existence naší země. V zájmu spuštění kádrového výtahu Pu
tin navrhl vytvořit Lidovou frontu. Aby k tomu nedošlo, byla založe
na bezobsažná Lidová domobrana, která lidem nenabízí nic jiného než 
opozici vůči mocenské struktuře, tj. uzavření kádrového výtahu pro 
všechny její účastníky.
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Budou-li do vedoucích pozic jmenováni lidé s odpovídající odbor
nou kvalifikací, místo pro přestárlé žvanily z elitních rodin zanikne. 
To je ten důvod, proč ruská elita tak tvrdošíjně provádí reformu vzdě
lávání - reforma připravuje o vzdělání široké vrstvy populace, které 
se reálně stanou rukojmími elity a jejího řízení, protože vlastní kádry, 
schopné vypořádat se s touto prací, lid už mít nebude.

Jenže kádry, které si současná elita připravuje jako svou náhradu, 
však vůbec nejsou schopné řídit stát. Televizní kanál NTV už několi
krát vysílal své novinářské šetření o dětech vrcholných státních úřed
níků - Profese reportér: Zlatá VlP-mládež (2003) (k dispozici na inter
netu, například - http:/ /video.online.ua/23736 / 404). Veškerý život 
úřednických výhonků se soustředí na mejdany a hýření. Vyhýbají se 
jakékoliv práci (vyjma modelingu a provozu restaurací)134 i profesio
nální přípravě. Účelem jejich existence je užít si život. Nechtějí se nic 
učit, protože, jak jeden z těchto přerostlých puberťáků uvedl v reklam
ním klipu, - oni se nic učit nemusí - oni už všechno vědí a umí díky 
svému původu, ale tráví čas na flámech a nejrůznějších zábavách, pro
tože si potřebují nejdříve dobře odpočinout, než se pustí do řízení stá
tu. Film rovněž ukazuje způsob jejich studia: jako studenti prestižních 
univerzit přijíždí až na poslední vyučovací hodinu - zřejmě to k získá
ní diplomu prestižní univerzity stačí. S tímto názorem souhlasí posla
nec Státní dumy RF z frakce LDPR Mitrofanov, který prohlásil, že tato 
mládež, která tráví čas radovánkami, je myslící třídou Ruska.135 Móresy

134 Ale i těch je drtivá menšina. Mezi nimi vyniká Xenija Sobčaková, prostě ne
únavná údernice včelka Mája, byť se věnuje protinárodní činnosti, parodii na 
opravdovou práci. To mimochodem vysvětluje její negativní popularitu. Ale
spoň něco dělá, pracuje, čímž se výrazně liší od celého svého okolí, které jí 
pohrdá za to, že se ve svém životě věnuje kromě zábavy ještě něčemu jinému. 
Za to jí prostřednictvím jím ovládaných médií vytváří nevzhlednou image, 
posilovanou veřejností, když lidé vedeni svědomím hodnotí její aktivity.

135 Jak se tato myslící třída učí, lze posoudit podle příkladu Borise Jelcina mladšího. 
Vnuk bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina před pokračováním ve 
studiu na Vyšší škole byznysu při Moskevské státní univerzitě nejprve 
studoval v Anglii a v USA. Po absolvování londýnské elitní Westminster 
College, kde je školné 22 tisíc liber za semestr, odešel do USA na Brown 
University v Providence. Jeho studia však nevyšla a Boris se nejprve vrátil 
na MGIMO (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě - pozn. překl.), 
na který se dostal souběžně s americkou univerzitou. Ale ani zde Boris Jelcin 
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současné elity a úroveň jejího vzdělání překvapivě přesně odpovídají 
mravům a úrovni vzdělanosti ruské elity z počátku XX. století.

Přitom i v carském Rusku s jeho absolutně negramotnou populací 
taková politika špiček způsobila revoluci. Pravda, tehdy se z rozhod
nutí otce Alexandra III. zpovídal jeho syn Nikolaj II. Dnes, když se 
pro široké vrstvy obyvatelstva vysokoškolské vzdělání stalo téměř 
normou, snažit se jej lidem znemožnit znamená přivolávat neštěstí na 
svou hlavu. Takový je zákon času.

„Historie není učitelka, ale dozorkyně, magistra vitae (učitelka živo
ta): neučí nic, jen trestá za neznalost lekcí" - V. O. Ključevskij.

Současná elita si lekce z historie neosvojila. Na řadě je trest. A může 
se stát, že její osud bude mnohem tragičtější než osud elity z počátku 
XX. století. Ruskou elitu nikdo na Západě nepotřebuje, a to ani v pří
padě, že se jí podaří naplnit záměr Západu Rusko zničit, a tím spíš, 
pokud se to nepovede. Naděje, že kdyby něco, tak unikne na Západ 
a tam se dobře zařídí, je iluze. Osud emigrace, zejména té první (ta 
také měla peníze), je toho dobrým příkladem.

Ještě před volbami poslanců Státní dumy, konaných 4. prosince 
2011, jsme uvedli, že pro stávající elitu je krajně nerozumné za každou 
cenu usilovat o přesvědčivé (65-70 %) vítězství strany Jednotné Rusko. 
Jak jsme uváděli, z blbosti136 lze dosáhnout i 200 %, demokratické vo
lební proceDURY (autor patrně myslí „důry" ve smyslu „blbosti" - pozn. 
překl.) to umožňují. Bylo by moudřejší se omezit na zhruba 40 % hlasů 
a nebránit komunistické straně, aby získala svých legitimních 40-45 %

mladší neuspěl a přešel na Vyšší školu byznysu při MGU (Moskevská státní 
univerzita - pozn. překl.).

136 Jak vyšlo najevo již při shrnutí výsledků voleb, vedoucí představitelé regionů 
s takovou úrovní inteligence se přeci jen vyznamenali. 5. prosince 2011 tele
vizní kanál RTR Vesti-24 vysílal živě shrnutí výsledků hlasování, a podle toho, 
jak probíhalo zpracování údajů v regionech, byl vždy vyhlašován konečný 
výsledek pro konkrétní region. A tak se celý svět dozvěděl, že v Rostovském 
regionu hlasovalo 146,47 % ze 100 % oprávněných voličů; ve Sverdlovském 
- 115,35 %; ve Voroněžském - 128,96 %. Video můžete shlédnout na adrese 
http: / /  article841.html 404. Přitom skutečný počet voličů by měl 
být ještě vyšší, protože musely být i zkažené, neplatné hlasovací lístky. Proto 
nám bylo doporučeno přijmout, že 100 % voličů se rovná přibližně 150 % jejich 
hlasů. - poznámka z 5. prosince 2011.

www.cfa.su/
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hlasů. Zaprvé proto, že brzy v celé své slávě dozrají plody 201eté vlá
dy současné elity a veškerá odpovědnost padne na bedra Jednotného 
Ruska. Takže by bylo moudřejší nejen sdílet odpovědnost s někým ji
ným, ale také se pokusit situaci napravit. A zadruhé, katastrofální plo
dy předchozí vlády přinesou hoře a utrpení nejen obyčejným lidem, 
ale i samotné elitě. Vražda Saši a Máši - byla jen první vlaštovkou z této 
oblasti.137

Ale jak ukázaly následující události, náš hlas nebyl dostatečně 
vyslyšen a posouzen. Co se týče procentního zisku Jednotného Ruska, 
výsledek v zásadě korespondoval s doporučením pro většinu regio
nů, pro Spojené Rusko hlasovalo asi 34-37 % a celkový výsledek byl 
49,32 %. Ale zabránit KPRF (Komunistická strana RF - pozn. překl.), 
aby získala svých 4CM5 %, se elita neodhodlala. V důsledku infor
mačního útoku v posledním týdnu před volbami voliči KPRF zavá
hali a významná část z nich hlasovala pro jiné strany. Celkem přihráli 
Spravedlivému Rusku 13,24 % a Liberálně demokratické straně 11,67 %, 
čímž přispěli k vysokým výsledkům těchto stran a snížili výsledek ko
munistické strany na 19,19 %. Je třeba poznamenat, že samotné vedení 
KPRF se postaralo o to, aby výsledek byl co nejskromnější. Například 
v Altajské oblasti první tajemník oblastního výboru KPRF M. Zapolev 
vydal brožuru Ptali jste se? Odpovídáme. Brožura byla určena Na pomoc 
agitátorům a propagandistům KPRF. Brožura je plná perel, které nelze 
všechny v této práci publikovat, a tak uvádíme alespoň jeden stručný 
příklad za všechny:

137 V noci z 28. na 29. prosince 2001 byl na moskevském okruhu v offroadu Lexus 
zabit mladý pár: Alexandr Panakov a Maria Dobrenkova, studenti, snoubenci, 
kteří měli k radosti svých příbuzných právě před svatbou. Okolnostem této 
události byl věnován článek Dědicové Solnceva v Izvestija z 28. ledna 2002. Toto 
je jedna z mnoha vražd, k nimž v Rusku dochází. Pozornost veřejnosti si tato 
vražda vysloužila tím, že oběti byly dětmi lidí na vysokých postech v současné 
společenské elitě Ruska. Otec Máši je profesor Vladimír Ivanovič Dobreňkov, 
děkan Fakulty sociologie Moskevské státní univerzity. Sašův děda je Valerij 
Isaakovič Grajfer, předseda představenstva Lukoil, bývalý náměstek ministra 
petrochemického průmyslu SSSR. Ukázalo se, že vrahové jsou ti, kteří se ne
dokázali stát lidmi pod tlakem ekonomiky řízené grejfery, vycházejícími ze so
ciologie dobreňků. Podrobnosti: článek Vražda Saši a Máši-záminka profašizaci 
Ruska ? - http: / /  /2002 / 02 /16 / 20020216_ubiystvo_sashi_i_rnashi /dotu.ru
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53. Proč přišli s civilním manželstvím (soužitím partnerů) a juve- 
nilními soudy (právo malých dětí žalovat své rodiče)?

Proto, aby byl zničen prazáklad společnosti - ruská rodina. KPRF tako
vou nehoráznost uskutečňuje. - zvýrazněno při citování - VVP. Jeden 
by řekl, že se jedná o nepříjemný překlep, ale bohužel odpovědi na 
otázky, které si Zapoljev sám klade, jsou všechny ve stejném duchu. 
A takových otázek je 84.

Kroky směřujícími k získání co nejmenšího počtu hlasů se vedení 
KPRF chtělo před lidem vyhnout odpovědnosti za své činy. Typická 
pozice elity. Jinými slovy, elitě jakékoliv strany jsou zájmy lidí napros
to lhostejné.

Je tedy namístě otázka, proč jsme potom vyzývali volit KPRF? Jde 
o to, že masivním hlasováním pro KPRF by se v zemi vytvořilo in
formační pole, které by znemožnilo vedení KPRF nadále předstírat 
a vykládat, že nemohou pracovat v zájmu lidu, neboť na to nemají 
mocenské páky. Vznikl by tím nástroj, který by korigoval činnost od
borového svazu úředníků strany jednotné Rusko.

Chtěli jsme minimalizovat krizi ve společnosti. Ale vše se stalo tak, 
jak se stalo. Ale všechno probíhá nejlepším možným způsobem, v sou
ladu se skutečnou mravností a etikou všech účastníků procesu.

A proto zůstává stále aktuální moudrost:
Nezměníme-li svou cestu, riskujeme, že se dostaneme tam, kam 

máme namířeno. Je revoluce nevyhnutelná? Nebo přece jen zvítězí 
rozum?

VVP
7. -14. listopadu 2011
23., 24. listopadu 2011

9. prosince 2011
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INTERVENCE 
aneb co je cílem demonstrací, 

které se rozšířily 10. prosince 2011



16. leden 2012 se stal mezníkem. V tento den se uskutečnily 2 udá
losti, které přímo souvisejí s budoucností Ruska, s cestou, po které 
bude ruská státnost směřovat se všemi důsledky pro lid.

16. ledna 2012 předseda vlády Ruska a kandidát na prezidenta Rus
ka V. V. Putin zveřejnil svůj programový článek Rusko se soustřeďuje - 
výzvy, na které musíme odpovědět. V tomto článku V. V. Putin přednesl 
vážnou výzvu ke změně postavení Ruska ve světě: Jaké místo bychom 
měli zaujmout v globální politice a ekonomice? Máme jen následovat vývoj 
událostí nebo se sami podílet na tvorbě pravidel hry? (http:/ /putin2012. 
ru/ #article-l). Putin je jediná hlava státu na světě, která otevřeně ho
voří o existenci globální politiky a o tom, že žádná nezávislá domácí 
nebo zahraniční politika není možná, pokud není v souladu s aktuální 
globální politikou.

Domácí politika - činnost zaměřená na realizaci cílů vládnoucí tří
dy státu (v širším smyslu se jedná o politicky aktivní část společnosti) 
na jeho území v rámci jeho jurisdikce;

Zahraniční politika - činnost zaměřená na realizaci cílů vládnoucí 
třídy státu (v širším smyslu se jedná o politicky aktivní část společnos
ti) mimo jeho území a jurisdikci;

Globální politika je činnost k dosažení cílů pro celé lidstvo a pla
netu Zemi. Právě v rámci globální politiky je vymezováno, jaké místo 
na světě ten který stát zaujme a jaké bude mít hospodářství, vzdělává
ní, zdravotnictví, ekologii, armádu atd.

Globální politiku dělíme na globální politiku obecně a globální 
politiku státu.

Globální politika obecně je prováděna nadnárodní mafií bankéřů- 
-lichvářů už nejedno století.

Pokud se tedy některý stát rozhodne prosazovat globální politi
ku státu ve vlastním chápání, které se neshoduje s globální politikou 
obecně prováděnou světovou finanční mafií, potom takový stát musí 
této globální politice obecně čelit svým vlastním vyšším chápáním pro
cesů, probíhajících na planetě. Pokud k tomu nedojde, bude taková 
globální politika státu nevyhnutelně podřízena globální politice obec
ně. To je přesně to, co se děje s pokusy USA provádět vlastní globální 
politiku státu.
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V. V. Putin hned v prvním odstavci článku uvedl, že Rusko si dělá 
nároky na provádění vlastní globální politiky. Rusko pro to má veške
ré důvody: „éra států všeobecného blahobytu „na cizí úkor" končí" - Rusko 
nadále nehodlá snášet své postavení surovinového přívěsku Západu. 
„Za těchto podmínek Rusko může a musí důstojně splnit svou roli, jak mu ji 
diktují jeho civilizační model, slavné dějiny, zeměpis a jeho kulturní genome, 
který organicky kombinuje podstatu základu evropské civilizace se staletou 
zkušeností interakce s Východem, kde se nyní živě rozvíjí nová centra hos
podářské síly a politického vlivu". - takto zní nárok na globální politiku 
obecně.

Závažnost tohoto tvrzení zdůrazňuje už název článku. Rusko se 
soustřeďuje je známá fráze z depeše státního kancléře Ruska A. M. Gor- 
čakova, rozeslané ruským velvyslanectvím koncem srpna 1856, krátce 
po porážce Ruska v Krymské válce (1853-1856) a podepsání Pařížské 
mírové smlouvy (18. března 1856). Význam depeše spočíval v tom, že 
Rusko se na určitou dobu zdržuje aktivní účasti na evropských zále
žitostech a nabírá síly po ztrátách, které utrpělo v průběhu Krymské 
války. Stálo v ní, že Rusko se již neomezuje předchozími dohodami 
a má právo jednat zcela svobodně. Velvyslanci byli pověřeni, aby 
s obsahem depeše seznámili zahraniční vlády. Depeše vyvolala v Ev
ropě bouřlivou negativní reakci. Jakpak by ne, vždyť stabilita všech 
evropských monarchií byla dříve vykupována krví ruských vojáků, 
když Rusko v souladu se Svatou aliancí svými vojsky hasilo všechny 
plameny revolucí v Evropě. A najednou se ruský car, jen se na to po
dívejte, rozhodl zajímat se o ruské záležitosti! Zahraniční tisk psal, že 
Rusko se připravuje na novou válku, zatímco car se jen snažil uvést 
stát do souladu s požadavky doby:

Byla přezbrojena armáda, která prohrála Krymskou válku převáž
ně proto, že se její zbraně nevyrovnaly zbraním útočníků. Například 
anglické a francouzské drážkované ručnice střílely dál, byly přesnější 
a rychlejší než ty ruské s hladkými hlavněmi. A po válce Západ vy
zbrojil své armády puškami se závěrem.

K přezbrojování armády byl vytvořen průmysl.
Byla přijata opatření k posílení státní moci na území celého Ruska, 

rovněž byly vymezeny státní hranice, které dosud neměly konkrétní 
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podobu, což cizím státům sloužilo jako záminka k zasahování do 
vnitřních záležitostí Ruska.

V samotném Rusku byla provedena řada sociálních reforem, 
z nichž nejznámější je zrušení nevolnictví v roce 1861, za které si car 
vysloužil přezdívku Osvoboditel.

Rusko začalo sebevědomě nabývat rysy supervelmoci. Západ po
třeboval tento proces zastavit, přerušit kontinuitu zvoleného kurzu. 
Nejprve v roce 1865 (ve věku 22 let) zvláštním způsobem během ces
ty do Evropy umírá nejstarší syn Alexandra II. - Nikolaj, kterého car 
připravoval jako svého nástupce a který byl všemi považován za vel
mi schopného a vzdělaného v problematice vládnutí. Poté začal hon 
na samotného cara - došlo k celé řadě pokusů o atentát. A tak byl 
1. (13.) března 1881 Alexandr II. při atentátu nakonec zabit. Typická 
drobnost: Řadou dekretů z období 1859-1880 Alexandr II. fakticky 
zrušil sídelní hranici, která omezovala pohyb Židů po území stá
tu; a atentát na cara provedla organizace Narodnaja Volja, jejíž vůdci 
byli většinou Židé. Smrt Osvoboditele, vykonaná národovolci jménem 
osvobozených, se stala pro mnohé symbolem. (O účasti Židů v rus
kém revolučním hnutí viz například Hrozná pravda pro nacionalisty: 
Ruskou kulturu vytvořili Židé http://censor.net.ua/forum/463323/ 
strashnaya_dlya_natsionalistov_pravda_russkaya_kultura_sozda- 
na_evreyami). Ruským revolucionářům se vždy dostalo v Londýně 
vřelého přijetí. (Podrobně se o tom dočtete v knize N. V. Staříkova Kdo 
financuje Rozpad Ruska. Od děkabristů po mudžáhidy.)

Problémy, kterým čelí moderní Rusko, jsou v mnoha ohledech po
dobné problémům, se kterými se potýkal Alexandr II. Řešení těchto 
problémů oživí Rusko v podobě supervelmoci. A Západ bere Rusko 
pouze jako svůj surovinový přívěsek. V. V. Putin ve svém programo
vém článku vyjmenoval způsoby řešení těchto problémů. Proto z po
hledu Západu musí být Putin zastaven, musí být zastaveno oživení 
Ruska. A tak Západ začal s obnovenou silou vyvíjet nátlak na Rusko 
a požadoval, aby pokračovalo v reformách zahájených Gorbačovem 
a Jelcinem, a uvnitř Ruska se opět rozjely demonstrace, které organi
zuje jakýsi internet - jakoby nikdo.
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Za těchto podmínek lze s plnou odpovědností předpokládat, že od
povědí V. V. Putinovi od nadnárodního řízení, které provádí globální 
politiku obecně, je Otevřený dopis představenému ruské pravoslavné círk
ve patriarchu Kirillovi (http://echo.msk.ru/blog/berezovski/849154- 
-echo/), zveřejněný 16. ledna 2012 uprchlým oligarchou a londýnskou 
náplavou B. A. Berezovským na jeho blogu na webových stránkách 
rozhlasové společnosti Echo Moskvy. V dopise se zejména říká: „Mů
žete se zapsat do historie jako představený všech pravoslavných křesťanů 
v Rusku pokojně posedávající na svém trůnu. Pokojně posedávající, zatímco 
neochota úřadů naslouchat vůli lidu přerostla v rozpad vztahů mezi lidem 
a mocí. Pokojně posedávající v době, kdy hlučná protestní shromáždění 
přerostou v rachot střelby, kdy se proudy vzájemných obvinění pro
mění v krev nevinných". - zvýrazněno při citování - WP.

Kde Berezovskij bere tu jistotu, že bude určitě prolita krev? Je si jist, 
protože „Aťuž vláda uskuteční volby jakkoliv transparentní a spra
vedlivé, ať už v nich zvítězí kdokoliv, společnost výsledky voleb ne
přijme." - zvýrazněno při citování - VVP.

Jinými slovy, insurgentům138 absolutně nezáleží na volbě lidu, na 
tom, co si národ přeje. Naprosto je nezajímá, kolik lidí přijde k volbám 
a jak budou hlasovat. Nenalhávejme si, že když Berezovskij mluví 
o společnosti, myslí tím lid Ruska. Ten má na mysli úplně jinou spo
lečnost, tu, která založila Ligu voličů, která přivádí lidi do ulic. A „... 
zakladatelé Ligy nechtějí happeningy bez následků, snaží se protest nasměro
vat určitým směrem" (Sůddeutsche Zeitung 19. ledna 2012 http: / / www. 
sueddeutsche.de/politik/protest-gegen-russlands-staatschef-putin- 
-der-wind-drehtsich-1.1261522)

Do jakého určitého směru chtějí insurgenti tento proces směrovat? 
Proč prvoplánově odmítají happening - šťastné řešení konfliktu? Vždyť 
V. V. Putin několikrát prostřednictvím médií oslovil vůdce opozice 
s návrhem na setkání. Proč se setkat nechtěli?

138 Insurgenti (lat. Insurgentes, jedn. č. insurgents - povstalci) - ozbrojené skupiny 
civilního obyvatelstva vzdorující úřadům. Povstalci se formují do polovojen- 
ských skupin, jejichž cílem je svržení vlády nebo stávajícího režimu, pročež se 
obvykle uchylují k partyzánské válce a teroristickým činům. Pojem insurgent 
ve vztahu k ruským obhájcům lidských práv na počátku 90. let XX. století 
pevně zakotvila jedna z demokratek - V. Novodvorskaja, která o sobě hrdě 
prohlásila, že ve vztahu k Rusku je věčnou insurgentkou.
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Odpověďna tuto otázku nám poskytují sami insurgenti - protestu
jící jsou placeni výhradně a pouze za konflikt. „Založená „Liga voličů" 
chce zabránit zvolení Putina hlavou státu a již v tom dosáhla svých 
prvních úspěchů... Chtějí použít vlnu protestu, která se zrodila v prosin
ci, když stovky tisíc lidí protestovaly proti zmanipulovaným parlament
ním volbám... „Žádný ze zakladatelů nebude jménem Ligy jednat s úřady"". 
(Sůddeutsche Zeitung 19.01.12 - zvýrazněno při citování - WP.)

Tato společnost, která ústy Berezovského prohlašuje, že nebude 
spokojena s žádným výsledkem voleb, si jasně uvědomuje, že ve vol
bách prezidenta Ruska prakticky se zárukou lidé zvolí Putina. Tato 
vůle lidu insurgentům nevyhovuje. Nepotřebují dialog s úřady ani 
bezkrizové vyřešení konfliktu, ale naopak svržení stávajícího ústav
ního pořádku, stávající vlády. „Jašin139 uvedl, že požadavky opozice jsou 
i tak jasné a dialog s odpůrci je pouze v Putinově zájmu. „Nyní je pro Puti
na nejlepším východiskem vzdát se moci výměnou za záruku imunity před 
soudním stíháním, jinak si zopakuje osud Mubaraka", prohlásil Jašin". (Los 
Angeles Times, 19. ledna 2012)

Jak však víme, protestující proti Kaddáfímu také vždy prohlašova
li, že jejich cílem je zatčení a soudní stíhání Kaddáfího za jeho zločiny 
proti libyjskému lidu. Jakmile však měli možnost Kaddáfího zatknout, 
byl brutálně zabit bez soudu a vyšetřování. Je třeba poznamenat, že 
média i insurgenti se o Kaddáfího zločinech vyjadřovali jen velmi obec
ně. Nyní se stejně obecně o Putinových zločinech vyjadřují ruští in
surgenti a na Rusku nezávislá média - hlavní věc je natlačit lidem do 
hlavy myšlenku, že takové zločiny existují, ale v čem spočívají, je už

139 Ilja Valerjevič Jašin (29. června 1983, Moskva) - ruská politická a opoziční 
osobnost. Člen výboru federální politické rady Sjednoceného demokratického 
hnutí Solidarnosť (od roku 2008). Dříve člen federálního předsednictva strany 
Jabloko (2006-2008). 5. prosince 2011, po skončení shromáždění schváleného 
úřady a pořádaného hnutím Solidarita na Čistoprudném bulváru, I. Jašin, 
A. Navalnyj a několik set účastníků uspořádali nepovolený pochod k bu
dově Ústřední volební komise RF na Lubjance, během něhož byli zadrženi 
policií. Následující den proběhl soud, během něhož soudkyně Olga Borovko- 
vá shledala Jašina a později i Navalného vinnými ze vzdorování policistům 
a odsoudila je k 15 dnům administrativního zatčení. Amnesty International je 
prohlásila za vězně svědomí, (http:/ /ru.wikipedia.org/wiki/ Yashin_Ilya_Va- 
lerievich) 
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naprosto vedlejší. Putinovi vyhrožují osudem Mubaraka. Jenže osud 
Mubaraka spočívá v tom, že nyní umírá poté, co v důsledku otravy 
upadl do kómatu.

Pozornost na sebe poutá i skutečnost, že insurgenti vytrvale vtlou
kají lidem do hlavy, že vláda bude na protestující určitě střílet. Zpočát
ku šlo jen o náznaky, například o prohlášení jednoho z nejslavnějších 
liberálů A. Kocha, který na svém blogu Co nedělat (http: / / echo.msk. 
ru/blog/kokh/836761-echo/) hovoří o střelbě z kulometů proti de
monstraci. A do toho přišlo Berezovského hlasité prohlášení.

V této souvislosti je třeba věnovat větší pozornost varování A. Ko
cha, protože na svém blogu prakticky přímo naznačuje revoluční smě
řování organizovaných protestních akcí.

Připomeňme si, že z kulometů byla rozstřílena demonstrace v čer
venci roku 1917. Tímto aktem Prozatímní vláda definitivně pozbyla 
legitimity, protože bylo oznámeno, že demonstraci rozstřílela policie. 
Nicméně se později zjistilo, že z kulometů, které policie ve výzbroji 
vůbec neměla, na demonstranty stříleli finští žoldnéři.

Jenže červencová demonstrace byla rozstřílena za Prozatímní vlády, 
která se dostala k moci v důsledku únorové revoluce, údajně mírumi
lovné a nekrvavé, jak tvrdí současní svrhávači. (viz například Svanidze- 
ho naléhavá tvrzení v průběhu televizního pořadu Historický proces Stát
ní televizní a rozhlasové společnosti Rossija dne 18. ledna 2012 http: / / 
russia.tv/video.html?tvpreg_id=153080&cid=31&d=0&mid=14 404). 
Přitom je známo, že během této revoluce jen v Petrohradě zahynulo ně
kolik stovek lidí140 - většinou námořních důstojníků a policistů. Tyto 
vraždy demoralizovaly důstojnický sbor armády a námořnictva, jakož 
i policii, což způsobilo obrovské škody na obranyschopnosti a vnitřní 
bezpečnosti země, která byla v té době ve válce s Německem.

Ani sama revoluce nenastala v důsledku lidového hnutí, ale v důsled
ku spiknutí špičekzorganizovaného zvenčí. Na spiknutí se podílela téměř 
celá tehdejší elita, včetně paláce - nejbližšího okruhu a příbuzných cara. 
Navíc byly informace o spiknutí proti Nikolaji II. v Petrohradě veřejným

140 Různé zdroje uvádějí různá čísla. Počet obětí se pohybuje od 78 do 2 000. V zá
sadě se předpokládá, že v Petrohradě zahynulo asi 300 lidí a přibližně 1 100 
bylo zraněno.
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Pulcinellovým tajemstvím. Nevěděli o něm jen ti, kteří o něm vědět nechtěli. 
Rozhodně o něm věděli jak v Londýně, tak v Paříži. Potvrzuje to napří
klad generál M. D. Bonč-Bruevič, který se znal s mnoha spiklenci osobně: 
„Myšlenka, že obětováním cara lze zachránit dynastii, dala vzniknout mnoha 
spikleneckýmkroužkůma skupinám uvažujícíma palácovémpřevratu... O spik- 
nutíbyli nakonec uvědoměni Paleologuea George Buchanan, velvyslanci Fran
cie a Velké Británie." (M. D. Bonč-Bruevič, Veškerá moc Sovětům! - Moskva: 
Vojenizdat, 1958. - část 1, kap. 9.)

O spiknutí věděla dokonce i carská rodina. Například carevnina 
dvorní dáma Anna Vyrubova uvádí: „V srpnu přijel z Krymu karaimský 
Gacham. Představil se carevně... Gacham ji jako první přemlouval, aby vě
novala pozornost činnosti sira Buchanana a spiknutí, které se připravovalo 
v prostorách velvyslanectvís vědomím a souhlasem sira Buchanana. Gacham 
byl předtím delegován Ministerstvem zahraničí do Persie a byl obeznámen 
s anglickou politikou. Ale panovnice nechtěla uvěřit, odpověděla, že jsou to 
pohádky, protože Buchanan byl důvěryhodným vyslancem anglického krále, 
jejího bratrance a našeho spojence." (A. A. Tanějeva (Vyrubova) Stránky 
z mého života. - http: / /emalkrest.narod.ru/txt/vyrub22.htm)

Přeložíme-li to z diplomatického jazyka, jde o přímé obvinění 
britského velvyslance z organizace spiknutí s cílem svrhnout cara. 
Všimněme si, že to byl srpen 1916! Tehdy už o anglickém spiknutí vě
děl velmi široký okruh lidí. Nikolaj II. to věděl také. „Panovník mi sdě
lil, že podle věrohodného zdroje je anglický velvyslanec sir Buchanan aktivně 
zapojen do intrik proti jeho Veličenstvu a na velvyslanectví v této záležitosti 
proběhla setkánís téměř všemi velkovévody.141" - dokládá carevnina dvor
ní dáma A. A. Tanějeva.

I sám Buchanan připouští, že o spiknutí věděl142. Aby také nevě
děl! Vždyť on a předseda Dumy M. V. Rodzjanko, který je považován

141 V současné době titul Veliký kníže (velkovévoda - pozn. překl.) a přidružené jméno 
Imperdtorská (říšská - pozn. překl.) výsost náleží, s ohledem na výnos o Imp. rodině 
2. července 1886 (Sv. zák. sv. I. část I, prod. 1886), synům, bratrům a v mužském po
kolení vnukům carů; podle výnosu z roku 1797 náležel tento titul v mužském pokolení 
i pravnukům a prapravnukům císaře. (Encyklopedický slovník F. A. Brockhause 
a I. A. Efrona. - S.-Pb.: Brockhaus-Efron. 1890-1907). Titul velkovévody drži
teli poskytoval formální právo být jedním z uchazečů o trůn Ruského impéria.

142 Ačkoliv britský velvyslanec J. Buchanan popírá obvinění ze spoluúčasti na 
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za jednoho z organizátorů únorové revoluce, byli kamarádi a přátelé. 
A jak je známo, přátelé spolu všechno přátelsky probírají. Velvysla
nec nemohl do Londýna nereferovat o různých spiknutích, tzn. byl 
povinen zaujmout konkrétní postoj ve vztahu ke každému spiknutí, 
o kterém se doslechl.

O tom, jaký tento postoj je, vypovídá reakce britského premiéra 
Lloyda George na zprávy o proběhlé únorové revoluci:

„Jeden z britských válečných cílů byl dosažen". (Časopis Slovo, č. 7, 
1990, Má kněžna Palejovápravdu? - zvýrazněno při citování - VVP.)

To svědčí o tom, že spojenci nejenže věděli o blížícím se spiknutí 
proti ruskému vůdci, ale také jej organizovali a koordinovali.

Jako mávnutím kouzelného proutku se rozjely stávky, shromáždě
ní a průvody, které nikdo neorganizoval.143 Většina z těch, kteří se na 
převratu v Rusku podíleli, opravdu upřímně chtěli dobro pro svou 
vlast a spojenci je zneužili. Ale k rozdrcení Ruska byla do čela země 
dosazena loutková vláda, která poslušně prováděla cizí vůli. O tom, 
jak byla vytvořena Prozatímní vláda, jak výkonná a proruská byla, 
svědčí například tento záznam v deníku francouzského velvyslance 
Paleologua z úterý 13. března 1917:

„Kolem 5. hodiny mě jeden vysoce postavený hodnostář, K., informuje, že 
výbor Dumy se snaží vytvořit Prozatímní vládu, ale že předseda Dumy Rod- 
zjanko, Guckov, Šulgin a Maklakov jsou naprosto otřeseni anarchistickými 
kroky armády.

Takto si revoluci - dodává můj informátor - nepředstavovali; doufali, že 
ji povedou, že ovládnou armádu. Nyní vojska neuznávají žádné velitele a šíří 
teror po celém městě. Potom náhle prohlašuje, že ke mně přišel od předsedy 
Dumy Rodzjanka, a ptá se mě, zdali nemám nějaký názor nebo pokyn, 
který by mu vyřídil." (Maurice Paleologue Carské Rusko v předvečer

spiknutí s cílem provést převrat ve spojeneckém státě během vedení společné 
války, která proti němu vznesla vdova po velkokmzeti Pavlu Alexandroviči, 
kněžna Palejová, je účast britského velvyslanectví v této kauze nepopiratelná. 
Viz například I. V. Aleksejeva - Agónie upřímné shody, L., 1990, ch. Diplomaté 
nebo špioni - kde popírá, že by spiknutí bylo řízeno velvyslanci, uznává kon
zultace a povědomí o spiknutí a jejich neustálé zasahování do vládní politiky, 
a špionáž.

143 Protože demonstrace a shromáždění nyní neorganizuje nikdo.
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revoluce, přeloženo z francouzštiny D. Protopopovem a F. Geem, Mo
skva, Petrohrad, 1923, s. 349. - zvýrazněno při citování - VVP.)

Tato poznámka přímo dokládá, kdo ve skutečnosti únorovou revo
luci organizoval a řídil její průběh.

Je třeba pochopit jednu velmi důležitou okolnost: revoluce v Rusku 
byla možná nikoliv v důsledku nějakého spiknutí diplomatů. Spiknutí 
diplomatů, ke kterému skutečně došlo144, spočívá v tom, že konkrétní 
země, jmenovitě Velká Británie a k ní přimknuvší satelity, využily ob
jektivních okolností k dosažení subjektivních cílů. Revoluce v Rusku 
byla objektivně nevyhnutelná a byla podmíněna celým průběhem rus
kých dějin. A cizí státy, zejména Velká Británie, která v té době byla svě
tovým četníkem, se jednoduše ve správnou dobu postavily do čela pro
cesů vnitřních změn v Rusku a prováděly je metodami a pro účely, které 
považovaly za prioritní. V tomto procesu se únorová revoluce měla stát 
jen prologem k další revoluci - říjnové. Ale i tu cizí státy potřebovaly jen 
jako prostředek k odstranění Ruska ze světové scény, aby přivedením 
země k druhé revoluci tuto nakonec přivedly k občanské válce.

Po říjnové revoluci byla sovětská moc celkem bez překážek zřízena 
prakticky na celém území Ruska. K tomu, aby mohla začít občanská 
válka, byla nutná zahraniční intervence. Tak například vzpoura česko
slovenského sboru byla zaměřena na svržení sovětské moci v Povolží, 
na Uralu, na Sibiři a na Dálném východě, a poté byly na špičkách bajo
netů sboru založeny dekorativní vlády ve stylu Sibiřské prozatímní vlády.

Nyní, podle názoru světového zákulisí, nastal čas na další revoluci 
v Rusku, jeho další rozpad. To znamená, že v Moskvě musí být někdo, 
kdo povede revoluční hnutí. Žádné informační technologie nenahradí 
osobní přítomnost. Takže

144 Spiknutí velvyslanců bylo v podstatě likvidováno již bolševiky v roce 1918. Spiknutí 
dostalo název Lockhartova aféra. Podle oficiální verze, přednesené místopředsedou 
VČK (všeruský zvláštní výbor pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi - pozn. překl.) 
Petersem, bylo spiknutí organizováno diplomatickými zastoupeními Velké Británie, 
Francie a USA v sovětském Rusku s cílem svrhnout bolševiky. Do spiknutí byl zapo
jen vedoucí zvláštní britské mise Robert Lockhart spolu s velvyslanci Francie J. Nou- 
lensem a USA D. R. Francisem. Osobnosti to byly nové, ale pokračovaly ve starém 
spiknutí - v čele Ruska potřebovali loutky, ale s bolševiky to byla rána vedle. Chtěli 
situaci napravit, jenže bolševici, to už nebyl uslintaný car. Okamžitě ukázali, kdo je 
doma pánem.
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15. září 2011 byl novým velvyslancem USA v Rusku jmenován 
Michael McFaul, který není diplomat, ale doktor politických věd na 
Stanfordské univerzitě. V Hooverově institutu ve Washingtonu Mc
Faul vedl íránský demokratizační projekt, v nedalekém Carnegieho 
fondu šéfoval programu ruské domácí politiky a na Stanfordu, ve své 
rodné Kalifornii, vyučoval revoluce.

V rozhovoru s analytikem Slon.ru Alexandrem Baunovem Rozho
vor s Michaelem McFaulem (http://slon.ru/russia/razgovor_s_ may- 
klom_makfolom-592589.xhtml) pronesl následující:

„Aniž bych byl expert na Rusko, napsal jsem v posledních deseti letech 
v tisku více slov o Rusku, než kterýkoliv jiný americký expert či publicista." 
A můj vliv se mi dařilo uplatňovat. V roce 2000 jsem opět patřil mezi menši
nu těch, kteří postřehli už u ranného Putina autoritářské tendence...

Většina Russia watchers jsou diplomaté, specialisté na bezpečnost a kont
rolu zbrojení. Nebo na ruskou kulturu. Nejsem ani jedním z nich. Nedokážu 
citovat Puškina z paměti. Jsem odborník na demokracii, na anti-diktá- 
torská hnutí, na revoluce. A když jsem přijel do Svazu v roce 1989, ocitl 
jsem se právě v období takového hnutí. Po dobu svého pobytu v Moskvě v le
tech 1990-1991 jsem se velmi sblížil s ruskými demokraty. Byly to možná 
nejlepší časy v mém životě." (Zvýrazněno při citování - VVP.).

Jen tak si přijel a ocitl se tu. K tomu se seznámil s ruskými de
mokraty. A tak znovu přijel do Ruska a ruští demokraté, jak staří, 
tak i noví (a s těmi se seznámil kde?) přispěchali k němu na brífink, 
který lze právem nazvat instruktáží před akcí. To, jak demokraté na 
brífink přicházeli a poté z něj odcházeli, natočili novináři televizní 
společnosti NTV. Mezi pozvanými byli poslanci Státní dumy za Ko
munistickou stranu RF a Spravedlivé Rusko Leonid Kalašnikov, Oksana 
Dmitrijeva, Ilja Ponomarjov, předseda hnutí Jabloko Sergej Mitrochin, 
předsedkyně hnutí Za ochranu Chimkinského lesa Jevgenie Čirikova, 
spolupředsedové neregistrované Strany svobodného lidu Boris Němcov 
a Vladimír Ryžkov. Setkání se zúčastnil náměstek ministra zahraničí 
USA William Burns. Před schůzkou s americkým velvyslancem a ná
městkem ministra zahraničí USA byly demokraté na dotaz novinářů 
Proč jste dnes přišli na velvyslanectví USA? skoupí na slovo145. A když

145 Jediný, kdo na tuto otázku odpověděl, byl B. Němcov, který dal klamnou od- 
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od velvyslance odcházeli, s tvářemi zkřivenými zlobou a nenávistí, 
skandovali už ode dveří: Jste Surkovova propaganda! (http: / /www.ltv. 
ru/news/polit/196641)

Jeden z účastníků této schůzky, V. Ryžkov, sdělil agentuře Interfax: 
„Americká strana se zajímala o politickou situaci v Rusku po parlamentních 
volbách a rovněž o průběh prezidentské předvolební kampaně." A dále „Ka
ždý z nás se vyjádřil k otázkám, které zajímaly zástupce USA. Například 
s Němcovem jsme nastínili politickou situaci v zemi, kterou představuje
me, a informovali o přípravách na masové protestní shromáždění 4. února", 
uvedl Ryžkov. (http:/ / lola-mendes.livejournal.com/100330.html404; 
http: / / pnl4.info/?p=97302&cpage=5)

Sám B. Němcov k tomu uvedl: „Nic zvláštního se tam nedělo, bylo to 
běžné setkání s novým velvyslancem. O prosincových shromážděních jsme 
nemluvili, mluvili jsme o volbách v březnu. McFaula zajímalo, jak probíhá 
kampaň." (http: / / www.firstnews.ru / news / lenta /boris-nemtsov-na- 
-vstreche-oppozitsii-s-amerikanskim-poslom-mayklommakfolom- 
-mitingi-ne-obsuzhdalis/ 404)

Brífink, který pořádal velvyslanec a náměstek ministra zahraničí 
USA a který není po celém světě vnímán jinak než jako vměšování jed
noho státu do vnitřních záležitostí státu druhého, není podle ruských 
demokratů nic neobvyklého.

Jak Ryžkov dále uvedl (ve Státní televizní a rozhlasové společnos
ti Rusko, Historický proces, 18. ledna 2012), chodit k velvyslanci cizí
ho státu - „je podle něj normální". Pak ještě dodal: „Příště půjdu zas." 
Pro ruské demokraty je normální, že je to ambasáda cizího státu, kdo 
v Rusku plánuje a organizuje tzv. demokratická shromáždění a demon
strace. O tom, že tomu tak opravdu je, svědčí i fakt, že brífink vedli 
američtí činitelé zaměření na oslabení Ruska, protože silné Rusko je 
pro USA tragédií. Je taktéž zřejmé, že se rozhodně nescházeli v zájmu 
obrození síly Ruska.

„Setkávat se s „obyčejnými Rusy" začal třetí den svého pobytu v Rus
ku. 17. ledna byli do budovy velvyslanectví na Novinském bulváru pozváni 
Sergej Mitrochin, Jevgenie Čirikova, Lev Ponomarjov a Oksana Dmitrijeva.

poved7: [Přijel jsem] na návštěvu k velvyslanci... A chci se zeptat... Jak byl jmenován 
velvyslancem.
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Rozhovor s činiteli ruské mimoparlamentní opozice (nepočítaje Dmitrie- 
vu) McFaul upřednostnil před odevzdáním pověřovacích listin do ru
kou prezidenta Medveděva. Do okamžiku sepsání tohoto článku standard
ní diplomatická „zdvořilostní procedura" ještě neproběhla, což podle všeho 
naznačuje, kdo je pro Američany zajímavější." (Sidney Rodwell Nový 
velvyslanec USA v Rusku zahájil svou práci News Agency United Euro- 
pe 18.1.2012. http://uenews.ru/content/news/91/5671/ 404). Navíc, 
kromě dalších možných důvodů, proč se McFaul tak demonstrativně 
setkal s ruskými insurgenty, se říká následující: „situace v Rusku dospě
la tak blízko k revoluci, že otevřená komunikace prozápadních politiků s jejich 
loutkáři jim pouze zvýší jejich popularitu". Jedinou otázkou je - popularita 
v jakém prostředí? Vždyť pro každého ruského vlastence je skutečnost, 
že hrstka odpadlíků - opozice „přísahala věrnost" nebo „si došla na velvysla
nectví pro výplatu", je nechutná a v žádném případě není důvodem tyto 
odpadlíky obdivovat. Jiná věc je to pro Západ. Tam se tváře ruských 
odpadlíků dostatečně blýskly. Nyní ovšem vystoupali na novou úroveň 
- diplomatickou. To znamená, pro Západ jsou dostatečně populární na 
to, aby byli tito odpadlíci uznáni legitimními představiteli Ruska, po
chopitelně poté, až se po revoluci postaví do čela země.

A o tom, že Západ takovou revoluci v Rusku plánuje, vypovídá 
řada faktů. A zejména ta skutečnost, že velvyslancem v Rusku byl 
jmenován Michael McFaul.

Michael McFaul považuje za svou zásluhu, že jako jeden z prvních 
rozeznal v Putinovi hrozbu pro USA. V rozhovoru, který poskytl již 
v roce 2006 zpravodaji Slon.ru (http: / / slon.ru/ world / spetsialist_po_ 
antidiktatorskim_dvizheniyam-730708.xhtml), říká: „V roce 2000 jsem 
opět představoval tu menšinu, která již v raném Putinovi prohlédla autori
tářské tendence. ...zástupci většiny říkali: „Co se děje uvnitř Ruska, není tak 
důležité, stejně je slabé"". Jelikož sám nevidí důvod skrývat skutečný 
postoj USA vůči Rusku, McFaul takto banálně a napřímo připouští, 
že cílem USA je Rusko oslabit natolik, aby nebylo schopné se nejen 
bránit, ale dokonce ani zformulovat své státní zájmy. A proto jsou Ru
tinový autoritářské tendence samy o sobě nebezpečné, protože „autori
tářským režimem v Rusku trpí národní zájmy Ameriky". „Proto pro mě to, co 
se nyní odehrává (nezapomínejte, řeč je o roku 2006-A. B.) v Rusku, je velká 
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tragédie.“ Ale v roce 2006 Rusko pod vedením V. V. Rutina několik let 
stabilně:
- ohrožovalo hospodářství zrušením Dohody o dělbě produkce 

(DDF) vytlačením zahraničních společností, rabujících ruské pří
rodní zdroje, z Ruska. Právě v roce 2006 Putin kategoricky odmítl 
podepsat a ratifikovat Energetickou chartu, kterou mu Západ vnu
coval místo DDP. A to byla pro Západ skutečně obrovská tragédie;

- obnovovalo politickou suverenitu splacením veškerých státních dlu
hů, čímž zahraničním věřitelům znemožnilo Rusku diktovat, jaké 
zákony přijmout a jak budovat svou domácí a zahraniční politiku.

„...autoritářský režim uvnitř Ruska činí jeho zahraniční politiku méně 
příznivou pro USA", uvádí McFaul.

Proč se USA tak bojí Putinova autoritářského režimu? Protože 
v Putinovi vidí vůdce, který je ruský vlastenec a který „poprvé obnovil 
suverenitu (Ruska), která byla ztracena ve druhé polovině 80. let. A ni
kdy se jí nevzdá." (Třetí cesta Vladimíra Putina The National Interest 
(USA) 19.01.2009 http://www.inosmi.ru/russia/20090119/246782. 
html. (Zvýrazněno při citování - WP.)

Proto nebyl do Ruska vyslán profesionální diplomat, ale odborník 
na revoluce. USA neměly jinou možnost. Jde o to, že barevné revoluce po 
vítězném tažení celým světem dospěly ke svému objektivnímu konci. 
Po triumfech v Jugoslávii, Srbsku, Gruzii, na Ukrajině a v dalších ze
mích to začalo váznout. Rok 2011 začal pro USA jako obvykle - další 
barevná revoluce zvítězila v Tunisku, jenže pak se dostavilo selhání 
v Egyptě, kde se nepodařilo dosáhnout stanovených cílů v plném 
rozsahu, a egyptskému prezidentovi se podařilo předat moc v zemi 
uskupení, ke kterému sám patřil, což změnilo celý průběh ovlivňo
vání Egypta. Revoluce v Libyi pro USA a jejich spojence skončila má
lem katastrofou. V Sýrii se revoluce také nepovedla. Za podmínek, kdy 
si zahraniční politika připisuje jednu ztrátu za druhou, je pro USA 
neúspěšné obnovení kontroly nad Ruskem jako cejch smrti. Proto do 
centra dění poslali hlavního odborníka. To se stává, že v průběhu bojů 
velitel armády osobně navštíví nejdůležitější sektor fronty. Nepřijíždí 
proto, aby osobně převzal velení třeba některé z divizí, ale aby osobně 
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posoudil situaci na místě a včas a správně manévroval zbytkem voj
ska a dosáhl porážky nepřítele. Proto byl McFaul poslán na bojiště, 
aby zde osobně vstřebal společenskou atmosféru, aby operativně ma
névroval ruskými insurgenty, korigoval a řídil jejich kroky, aby mohl 
včas naplánovat nebo směřovat zahraniční politickou činnost USA 
a dalších zemí Západu ve vztahu k Rusku.

McFaulovým úkolem je destabilizovat situaci v Rusku nebo při
nejmenším vytvořit ten dojem. A k tomu jsou zapotřebí demonstrace. 
Demonstrace, v jejichž průběhu budou neznámí odstřelovači146 pálit 
jak po demonstrantech, aby podnítili nenávist proti úřadující vládě, 
tak po činitelích bezpečnostních struktur, aby vyvolali zpětnou palbu 
do demonstrantů. Pak už bude možné obvinit úřady z použití síly 
proti pokojným demonstrantům. Tak to probíhalo vždycky. Zde je ne
kompletní seznam takových událostí:

Rumunsko -1989;
Vilnius -1991;
Moskva -1993;
Írán - 2009;
Thajsko - 2010;
Kyrgyzstán - 2010;
Libye-2011;
Egypt - 2011;
Sýrie - 2011;
Bahrajn - 2011;
Jemen - 2011...

146 Zase tak neznámí nejsou. Dne 18. ledna 2012 vydal 1. okresní soud ve Vilniusu 
rozhodnutí o zproštění viny předáka strany Front Algirdase Paleckise v pří
padu veřejné prohlášení, že během lednových událostí roku 1991 v blízkosti 
televizní věže ve Vilniusu naši stříleli do vlastních. Bylo tedy právně uznáno, 
že na lidi stříleli ozbrojenci litevského hnutí Siijúdis, které zorganizovalo hro
madné shromáždění lidí poblíž televizní věže. Události ve Vilniusu z roku 
1991 jsou velmi důležité pro pochopení toho, co se děje v Rusku v lednu 2012. 
(Soud osvobodil Paleckise za tvrzení, že naši stříleli do vlastních Delfí.lt, Litva, 
19.10.2012 http://www.inosmi.ru/baltic/20120119/183371879.html; Skuteč
ně ve Vilniusu v roce 1991 stříleli naši do vlastních? Část 1, Komsomolská Prav
da 12.01.2012 http://kp.rU/daily/25816.4/2794758/; Skutečně ve Vilniusu 
v roce 1991 stříleli naši do vlastních? Část 2, Rusko a krajané 13.01.2012 http:// 
www.russkie.org/ index. php?module=fullitem&id=24523)
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Na řadě je Rusko. Ruští liberálové to vyhlašují otevřeně. Oni vědí, 
jakým způsobem se je chystá jejich pán přivést k moci v Rusku. Akorát, 
že Rusko jako stát se jejich zahraniční hospodáři zachovat nechystají.

Hlavním úkolem světového zákulisí je v zájmu Ruska zabránit ko
nání prezidentských voleb v Rusku v březnu 2012, to přinejmen
ším. A v nejlepším případě zbavit všechny státní mocenské struktu
ry v Rusku legitimity, což by posloužilo jako základ pro intervenci. 
V každém případě jde o změnu ruské státní politiky, a to jak vnější, 
tak i té vnitřní. A stejně jako v roce 1917 se tento proces odehrává za 
všestranné účasti ruské elity - jeden nemusí být zvlášť mazaný, aby 
pochopil, že žádná shromáždění by nebyla možná, pokud by na nich 
neměla zájem alespoň část Kremlu - elity, součást nejvyššího vedení 
země. A podle toho, že informační podporu shromáždění zajišťují 
prakticky veškerá média, je zřejmé, že tato část Kremlu se aktivně po
dílí na organizaci živelných shromáždění.

Živelná shromáždění mají vést přinejmenším k tomu, aby Putin 
volby nevyhrál v prvním kole. A v ideálním případě mají těmto vol
bám zabránit nadobro.

Za tímto účelem ruské mocenské struktury v důsledku orienta
ce části Kremlu na Západ svým jednáním podporovaly nárůst vlny 
shromáždění. V důsledku nekontrolovatelných demonstrací je situace 
v Rusku destabilizována (nebo je vytvářeno zdání destabilizace).

Za těchto podmínek existují 3 možnosti vývoje událostí.
Možnost jedna.
Prezident Medveděv vyhlašuje v zemi výjimečný stav a ruší volby. 

V té době by se měl být Putin nacházet někde v zahraničí (ideálně 
v některé z mladých demokracií), třeba na Ukrajině. Jakmile se Putin 
promění v obyčejného občana RF, bude okamžitě zatčen a předán tri
bunálu do Haagu, kde za dva měsíce v tichosti zemře ve vězení.147

147 O tom, že Západ plánuje zasáhnout proti Putinovi, informoval přímo a jedno
značně 21. října 2011 americký republikánský senátor John McCain, někdejší 
rival současného prezidenta USA Baracka Obamy v boji o prezidentský úřad. 
V rozhovoru pro britskou BBC uvedl, že Putina čeká osud libyjského vůdce 
Muammara Kaddáfího. (http://www.newsru.com/world/21oct2011/prig- 
rozil.html; http: / /korrespondent.net/russia/1290974-makkejn-predostereg- 
-putinaarabskaya-vesna-vse-blizhe; http: / / video.sibnet .ru / video444932;)
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Druhá možnost
Je variantou první možnosti pro případ, že Putin nebude v zahra

ničí, ale v Rusku. Tehdy Medveděv poté, co odvolá Putinovu vládu, 
Putina sám zatkne a předá ho do Haagu.

Třetí možnost.
Za tolerance/podpory úřadů demonstranti vytvoří jakousi Přechod

nou národní radu (PNR)148, složenou z osobností propagovaných jak na 
Západě, tak i v Rusku, jakými jsou například V. Ryžkov, B. Němcov, 
E. Čirikova a další. Nebyla to náhoda, že se s nimi americký velvysla
nec M. McFaul setkal dříve, než předal své pověřovací listiny ruské
mu prezidentovi. Diplomat tak dal vedení Ruska i celému světu jasně 
najevo, že Západ považuje ruské odpadlíky za legitimnější představi
tele Ruska nežli legitimně zvoleného ruského prezidenta.

PNR bude Západem okamžitě uznána. A již jako (pro Západ) legi
timní vláda Ruska se PNR obrátí na západní země s žádostí o vyslání 
vojsk do Ruska, aby převzala kontrolu nad ruským jaderným poten
ciálem (zbraně, elektrárny atd.), aby bylo možné předejít jakémukoliv 
terorismu, a tou dobou již v očích Západu nelegitimní, bývalá ruská 
vláda neměla možnost použít ruské jaderné zbraně a radioaktivní ma
teriály.

Západ na tuto žádost okamžitě odpoví a do Ruska vyšle intervenč- 
ní jednotky. Takové kroky více než splňují zájmy západních zemí, 
a dokonce mají pevný právní základ. Jde o to, že na Západě platí Ener
getická charta (http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/  
document/RU.pdf 404), podle níž nemůže žádná země vlastnit ener
getické zdroje na úkor jiných zemí.

148 Tak byl pojmenován prozatímní mocenský orgán vytvořený odpůrci 
Muammara Kaddáfího dne 27. února 2011, nominálně vedoucí válku za úče
lem svržení legitimní vlády Libye. Byl složen převážně z osob libyjského pů
vodu - obránců lidských práv vyslaných ze zahraničí, většinou z USA. Podle 
vlastní definice zástupce Rady se nejednalo o prozatímní vládu, nýbrž pracuje jako 
mocenský orgán revoluce. („Libyjští revolucionáři vytvořili národní radu" RIA-No- 
vosti 27.02.2011. Http:/ /ria.ru/world/20110227/339788948.html)
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Ať už z hlouposti nebo záměrně, skutečnou podstatu energetické 
charty ohlásili zástupci zemí - mladých demokracií.

„Ukrajinský poslanec A. Kinach vyhlásil, že „je nutné, aby Rusko ra
tifikovalo Evropskou energetickou chartu, která jasně uvádí, že do systému 
plynovodů musí být připuštěn každý, kdo disponuje objemy pro dodávky, a to 
proto, aby nebyl dále posilován monopol Gazpromu".

Estonský poslanec M. Michelson je přesvědčen, že: „Rusko, které pode- 
psalo energetickou chartu v roce 1994, musí tento dokument ratifikovat. Mu
síme myslet na budoucnost a vyžadovat, aby byly ratifikovány jak smlouva 
o energetické chartě, tak s ní související mezinárodní protokol..."

Estonský politolog Karmo Tuir uvedl: „Do té doby budeme závislí na 
ropě, jejíž významné zásoby se nacházejí v Rusku. Naše zájmy (tj. zájmy 
evropských spotřebitelů) jsou velmi jednoduché - získat přístup k ruským 
zdrojům.... Ale co je problém - oni nechtějí naše investice! Místo toho chtějí 
svůj ropný a plynárenský průmysl rozvíjet sami.... jako by nestačilo, že mají 
suroviny, ale ještě se chtějí podílet na místních distribučních sítích - na těch 
tepnách, které dodávají drahé palivo našim zákazníkům. No, nejsou to egois- 
té? “ (http: / / www.polit.nnov.ru/ 2009 / 01 /19 / energodochart2 /)

A tohle o chartě říkají ruští experti: Solozobov Evropskou energetic
kou chartu označil jako „energetickou chartu pro kolonizaci Ruska". Solozo
bov, hodnotíc výsledky evropského summitu 2006 ve finském Lahti, řekl toto: 
„Evropané se nejprve mezi sebou dohodli na společném postoji vůči Rusku 
a teprve poté pozvali Vladimíra Putina na krátkou besedu u večeře. Tato di
plomatická demarše Rusku jasně vymezuje ponižující postavení suro
vinové kolonie Evropské unie a názorně předvádí neskrývanou neochotu 
Bruselu vidět „milované Rusy" u jednotného evropského stolu v jakékoliv 
jiné roli. Hlavní výzvou summitu EU bylo přinutit Rusko, aby se připojilo 
k energetické chartě a s ní souvisejícímu tranzitnímu protokolu. Dovolte mi 
připomenout, že pravidla charty zavazují RF k tomu, aby zajistila přepravu 
energetických médií patřících třetím zemím za vnitřní tranzitní tarify. Po
kud na to Moskva přistoupí, EU získá volný přístup k ruským nerost
ným zdrojům a k národnímu systému produktovodů. Přitom evropské 
dopravní sítě byly z působnosti tranzitního protokolu předem vyvedeny. Nej
důležitější je, že charta Rusku ukládá otevřít potrubí pro volný tranzit plynu 
do Evropské unie. To ohrožuje stávající monopol „Gazpromu" na přepravu 
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a přeprodej levného středoasijského plynu na území Eurasie." (O. J. Maslov 
Globální energetická charta a nová ruská energetická doktrína - Nezávislý 
analytický přehled 19.01.2009. http:/ /www.polit.nnov.ru/2009/01/19/  
energodochart2/ - zvýrazněno při citování - VVP.)

Jinými slovy, Západ je jednotný ve svých cílech týkajících se rus
kých energetických zdrojů, a dokonce již připravil legislativní rámec 
pro jejich využití. Dosud takovému využití brání stávající stát, ale po
kud ve státě nastane chaos nebo jednoduše oslabí a nedokáže hájit 
své zájmy, potom mají západní země na základě energetické charty 
zákonné právo na intervenci do Ruska, aby zabránily zastavení dodá
vek ruských energetických zdrojů na Západ.

Rusko vlastní 26,6 % světových zásob zemního plynu, mezi 6,2 % 
a 13 % (podle různých odhadů) zjištěných zásob ropy a asi 20 % zjiš
těných zásob uhlí. Naše země zaujala světové prvenství v obchodo
vání s plynem prostřednictvím plynovodů a jako vývozce ropy se 
dělí o vavříny se Saúdskou Arábií. Dnes je více než 90 % vyvážených 
ruských energetických médií dodáváno do států Evropy. Hospodář
ská zóna EU disponuje pouze 3,5 % zjištěných světových zásob plynu 
a méně než 2 % zjištěných zásob ropy (především v Norsku a Velké 
Británii).

V současné době Rusko svými dodávkami zajišťuje 25 % evropské 
spotřeby uhlovodíků a současně uspokojuje 42 % evropské spotřeby 
plynu. Podle dostupných prognóz do roku 2015 spotřeba plynu v ze
mích EU dosáhne 610-640 miliard kubických metrů, z nichž téměř 
polovina bude zajištěna dovozem z Ruska. Plánuje se i výrazný nárůst 
vývozu ruské ropy a ropných produktů do Evropy.

Proto v podmínkách, kdy hrozí přerušení dodávek energie na Zá
pad, bude Evropa v zájmu zajištění těchto dodávek nucena do Ruska 
vyslat vojska NATO, v nichž tvoří většinu jednotky USA. Tyto jednot
ky převezmou kontrolu nad jadernými zařízeními, ropným a plyná
renským průmyslem, dopravním systémem a nejdůležitějšími zaříze
ními pro těžbu a zpracování přírodních zdrojů. Na okupaci zbylé části 
Ruska prostě nemají vojáky, ale ti ani nejsou potřeba. Zbytek Ruska 
bude svěřen do péče klanů oddaných vetřelcům. Všechno proběhne 
zhruba stejným způsobem, jako se to událo v roce 1918.
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Vstup interventů na území Ruska povede k oslabení ústřední vlá
dy a rozšíření hnutí za suverenitu regionů, nebo jednoduše řečeno 
k rozdělení Ruska na řadu suvenýrních států díky rozpoutání občan
ské války po celém Rusku, která bude organizována prostřednictvím 
banditských (jak kriminálních, tak i ideologizovaných) skupin. Jak to 
bude probíhat, to lze pochopit z událostí, které již proběhly.

9. května 2010, v den, kdy Rusko slavilo 65. výročí vítězství ve Vel
ké vlastenecké válce, oblétla celý svět zpráva: „Večer 8. května 2010 
došlo v největším uhelném dole v Rusku „Raspadskaja", který se nachází 
v Meždurečensku v Kemerovské oblasti, k explozi, pravděpodobně metanu.

Asi 360 horníků zůstalo uvězněno v podzemí, 276 lidí bylo brzy vyproš
těno na povrch. O několik hodin později došlo v dole „Raspadskaja" k další 
explozi, která zničila systém pro přívod vzduchu do šachty a část pozemních 
staveb. V důsledku toho došlo ke ztrátě komunikace se třemi záchrannými 
týmy. Podle oficiálních údajů zahynulo 73 horníků, těla dalších 18 lidí dosud 
nebyla nalezena a jsou vedeni jako nezvěstní". (Nehoda v největším uhelném 
dole v Rusku Lenta.ru - http: / / lenta.ru/ story/raspadskaya/ 404)

„Večer 14. května skupina 50 lidí blokovala železniční trať v úseku Karaj- 
-Meždurečensk. Tato akce byla rozehnána zvláštním oddílem policie OMON. 
Bylo zraněno 17 polidštil, dva z nich utrpěli poranění hlavy". (Horníci od
mítli jakýkoliv podíl na zablokování železnice v Meždurečensku, Lenta.ru 
- http: / / lenta.ru / news / 2010 / 05 /15 / nominers /). „ Jelena Peršina, ve
doucí iniciativní skupiny pracovníků uhelného dolu „Raspadskaja", řekla no
vinářům, že zaměstnanci podniku nemají se zablokováním železničních tratí, 
které skončilo střetem se zvláštním oddílem policie OMON, nic společného 
- informoval ITAR-TASS.

Peršina poznamenala, že na shromáždění na centrálním náměstí se vy
skytli lidé vyzývající protestující k zablokování tratě, ale horníci se k nim 
odmítli přidat.

Gubernátor Kemerovské oblasti Aman Tuljejev potvrdil, že mezi 28 lidmi 
zadrženými na železnici nebyl ani jeden horník z dolu „Raspadskaja". Uvedl, 
že zadrženi byli dva horníci podílející se na blokování trati, ti však se jmeno
vaným dolem neměli nic společného. „Většinou se jednalo o nezaměstnané 
nebo vůdce zločineckých gangů v Meždurečensku," řekl Tuljejev.
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Gubernátor oznámil, že jedním z podněcovatelů k blokováni železnice byl 
jistý Anton Gerasimov, který se představil jako důlní dělník. Zakrátko se však 
ukázalo, že na něj byl vydán federální zatykač. Aman Tuljejev dále řekl, že 
v noci na 15. května bylo na cestě do Meždurečenska zadrženo několik aut 
s nákladem obložených chlebů a vodky. Z jakého důvodu byly automobily 
zadrženy a komu byly potraviny určeny, gubernátor neupřesnil.

Tuljejev již dříve varoval, že v Meždurečensku operují provokatéři a pod
něcují horníky k neklidu. Odpoledne 14. května na centrálním náměstí 
proběhlo shromáždění spojené s nedávnou nehodou v dole „Raspadskaja". 
Účastníci požadovali dodržování bezpečnostních opatření, zvýšení mezd 
a poskytnutí sociálních záruk."

Tato zpráva vypovídá o mnohém, ale hlavní je to, že v Rusku je pří
tomna síla, kterou lze okamžitě zformovat a použít ke škodě Ruska. 
Vždyť co vlastně znamená zablokovat železnici? Znamená to zablo
kovat tepnu, jejímž prostřednictvím probíhá obchodní výměna. Jsou- 
-li jejím prostřednictvím dodávána energetická média, ohrožuje to již 
celý výrobní řetězec. Tato protiruská síla jedná přesně a harmonizo
vané a využije jakoukoliv tragédii či záminku k destabilizaci situace 
v zemi. Tato síla je na svou činnost dokonale připravena.

Takhle to, například, probíhalo 28. července 2010 v Chimkách.
„Ve středu večer se v Chimkách poblíž Moskvy rozběhla spontánní akce: 

mladí lidé, kteří zjevně nesouviseli s Hnutím za ochranu Chimkinského lesa, 
vyšli do ulic na jeho obranu. Událost vyvrcholila nepokoji. Připomeňme si, že 
v oněch dnech se definitivně začalo s kácením stromů.

Podle zpráv „Echo Moskvy" se na 400 mladých lidí shromáždilo u budo
vy městské správy. Kromě toho zablokovali jednu z centrálních ulic města.

Poté se rozpoutaly skutečné nepokoje. Gazeta.ru uvádí, že skupina antifa- 
šistů a anarchistů zaútočila na budovu Chimkinské administrativy. Budova 
skončila s několika vyraženými okny, pomalovaná grajfiti. K tomu antifašis- 
té házeli na budovu láhve se zápalnou směsí, (http: / / www.newsru.com/ 
russia / 28jul2010 / khimki.html)

Už pouhá skutečnost, že pogromisté měli láhve se zápalnou směsí, 
vyvrací možnost spontánního incidentu. Jsou i další fakta, která doka
zují, že všechno bylo zorganizováno: Přes 300 účastníků akce se objevilo 
na peróně „v Chimkách" přibližně v 19:00. Z vlaku z Moskvy vystoupila 
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mládež ve věku 17-22 let v tričkách, šortkách a teniskách. Na oděvech ak
tivisté žádné symboly neměli, ale jejich tváře zakrývaly černé lyžař
ské masky.

Podle „Gazeta.Ru" se v určitém okamžiku od davu odloučili dva mla
díci s megafony. Začali vytvářet zástup a promýšlet slogany: „Co bude
me skandovat?" Nakonec se dohodli na výzvě „Braňte ruský les!" a vydali se 
směrem k městské správě.

Administrativa je 5 minut chůze od nádraží. Aktivisté pochodovali v zá
stupu o šíři 10 osob, zabrali celou vozovku i s chodníky. Před nimi šli de
monstranti s transparentem „Vyčistíme les od fašistických útočníků". Dav 
skandoval „Dálniční obchvat" a „Ruský les!" Antifašisté (tak se sami 
označili) přistupovali k ojedinělým kolemjdoucím, které potkávali na 
trase pochodu, a vysvětlovali, že jejich akce je věnována Chimkinskému lesu. 
Když k budově administrativy zbývaly tak dvě minuty, aktivisté zrychlili. Za 
běhu zapalovali pochodně, stříleli z poplašných pistolí, odpalovali 
petardy a rozbíjeli prázdné lahve o zem.

V tom okamžiku se do ulice pokusila vjet tři vozidla milice. Jakmile pro
testující hlídky zahlédli, začali na auta házet kameny, láhve a hořící pochodně, 
takže u nich rozbili okna. Vozidla milice ustoupila a skryla se v uličkách.

Budova chimkinské administrativy byla prázdná - úředníci již měli po 
pracovní době. Na dvoře nebyla žádná ostraha ani budka s hlídačem. Pro
testující se na povel lidí s megafony seřadili před hlavním vchodem. 
Organizátoři pochodu se otočili k budově a třikrát vykřikli: „Chimkinská ad
ministrativo, vy jste se po*rali!". Odpověď žádná. V davu zazněly výstřely 
a zažehly se nové ohně. Okna byla zasypána kameny a protestující se vrhli 
do budovy.

Aktivisté pomalovali zdi černými grajfiti „Ubráníme ruský les" a „Dál
niční obchvat". Někteří se pokusili vytrhnout mříže z oken. Do druhého pa
tra letěly kameny, pochodně a světlice. Na několik minut celé křídlo budo
vy zahalil dým. Lidé s megafony křičeli: „Nešlapejte po trávnících!" 
a vzbouřenci způsobně poslechli. Celá akce trvala 7-10 minut. U budovy 
se neobjevil ani jeden milicionář.

Když ve spodních dvou patrech čtyřpatrové budovy nezůstalo žádné okno 
celé, průvod aktivistů se rozběhl na vlak. Provoz na ulici byl opět zablo
kován: v bočních ulicích stála auta. Na zpáteční cestě antifašisty doprovázely 
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tři skútry s místními příznivci, kteří troubili do rytmu vykřikovaných hesel. 
Aktivisté skákali po zaparkovaných autech.

Na cestě se objevili dva strážníci ve věku demonstrantů. Na jednoho z mi
licionářů přilétla láhev, zasáhla ho do kolena a rozbila se. Druhá se roztříštila 
pod nohama jeho kolegy. Milicionáři neodpověděli, a když na ně přiletě
la třetí láhev, svižným krokem se vzdálili.

...Žádný z aktivistů nebyl zadržen." - zvýrazněno při citování - 
VVP.

Co je na těchto událostech podstatné:
- ideologická podpora akce (transparenty, vysvětlování kolem

jdoucím);
- předem připravené prostředky pogromu a psychologického ovliv

ňování přítomných;
- přesná organizace pogromu - rozbíjet budovu lze, ale trávníky po

šlapány být nesmí. A pogromisté bezvýhradně poslouchají vůdce;
- represivní složky nekonají svou povinnost.

Z toho všeho vyplývá závěr: jakási síla využila záminku ochrany 
Chimkinského lesa k uspořádání výcviku svých bojůvkám.

Události, které se odehrály v Meždurečensku, rovněž naznačují, 
že se na událostech podílela nějaká skrytá síla, která využila explozi 
k vyřešení svých úkolů. A vezmeme-li v úvahu všechny zvláštnosti 
kolem výbuchu na dole Raspadskaja, protože dosud není známo, co 
explozi způsobilo, potom můžeme předpokládat, že tato síla věděla 
předem, že k explozi dojde. A že to bude v takový, pro všechny Rusy 
významný svátek.

Tato síla může být použita následovně. Jakmile intervenční vojska 
vstoupí do Ruska, vypukne po celé zemi drancování soukromého ma
jetku pod ochranou policie a soukromých bezpečnostních agentur.

Loupit bude jakási anarchistická armáda složená ze zločinců, kteří 
se nestarají o to, koho mají okrást nebo zabít. Jejím pomyslným jádrem 
budou různé ideologické skupiny typu ruských nacionalistů, které bu
dou okrádat primárně podle národnosti - cizince a rovněž ty Rusy, 
kteří podle jejich názoru nejsou dostatečně ruští - nepodporují myš
lenku kolonizace ruských regionů západními zeměmi.
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Zkušenosti s využitím zločinců k vyvolání občanské války v Rusku 
již máme. Tak například Mojše-Jakov Volfovič Vinnickij, známější jako 
Miška Japončík, slavný oděsský lupič, založil v roce 1919 oddíl slože
ný z oděsských zločinců, anarchistických bojůvkářů a mobilizovaných 
studentů Novorossijské univerzity. Oddíl se stal součástí 3. ukrajinské 
armády, později byl přeformován do 54. Leninova sovětského revoluč
ního pluku. Tento pluk se nevyznamenal v bojích proti Petljurovi, ale 
vyznačoval se loupežemi a násilím vůči místnímu obyvatelstvu, což 
vyvolalo masový nástup lidí do řad dobrovolníků k Petljurovi.

Není důvod se domnívat, že moderní zločinci budou jednat jinak. 
A proto hlavní útok povedou nikoliv proti střeženým objektům, ale na 
bezbranné lidi, což zase vyvolá vytváření různých druhů ozbrojených 
formací, které budou existovat i na úkor obyvatelstva. Za takových 
podmínek obyvatelstvo podpoří jakoukoliv vládu, která je zvůle ban
ditů zbaví.

Takovou silou by mohla být místní elita, která vlastní majetek a má 
k dispozici soukromé bezpečnostní agentury. Ale elita není jednotná, 
je rozdělena vzájemnými spory. To znamená, že každé uskupení, kaž
dý/klan bude vytvářet vlastní armádu, rekrutovanou z příslušníků 
svých bezpečnostních agentur. A vítězem v soupeření klanů bude ten, 
který se bude těšit podpoře interventů. O tuto podporu budou mít 
zájem všichni oligarchové bez rozdílu. Už proto mají všichni oligar- 
chové své prostředky uložené v zahraničí. V podmínkách nestability 
státu začínají mít naléhavou potřebu převést své bohatství na tvrdou 
měnu. Interventi jim s tím mohou pomoci. Potřebují k tomu ale jed
nu drobnost - zřetelný subjekt mezinárodního práva, se kterým bude 
Západ jednat, protože Rusko obecně není schopné vykonávat státní 
správu. Zde se na pořad dne dostává vytvoření státu z několika sub
jektů Ruské federace, například z Republiky Sibiř, v jejímž čele stojí 
vláda nezávislá na Moskvě. Ze soukromých bezpečnostních agentur 
bude zformována státní armáda, která rozdrtí různé gangy otců an
dělů a atamanů Grigorjevů. Pokud vláda vytvořená interventy začne 
uplatňovat politiku, která interventům nebude vyhovovat, interven
ti podpoří jiné seskupení místní elity a vláda bude svržena. V úvahu 
přichází také možnost, že v některých regionech interventi nebudou 
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potřebovat stabilitu, nýbrž permanentní občanskou válku. Tehdy bu
dou podporovat tu jedno, tu druhé uskupení, aniž by nechali jedno 
z nich zvítězit. Takto interventi postupovali během občanské války 
v Rusku v letech 1918-1922.

Proto interventi v zájmu obnovy pořádku, stejně jako v roce 1918, 
vytvoří místní regionální vlády. Ideologickou náplň jim dají různí 
ruští nacionalisté, kteří prosazují rozdělení Ruska na malé státy, což 
je údajně nevyhnutelné udělat pro zachování a prosperitu ruského 
národa. (Viz například http: / / www.zavtra.ru/ cgi/ veil/ data/za- 
vtra /11 / 915 / print24.html 404).

Jak však V. V. Putin naprosto přesně poznamenal ve svém článku: 
Vladimír Putin. Rusko: Národní otázka: „pokusy šířit myšlenku založe
ní ruského „národního", monoetnického státu jsou v rozporu s celou 
naší tisíciletou historií. Co víc, je to nejkratší cesta ke zničení ruského 
lidu a ruské státnosti. Dokonce i jakékoliv schopné suverénní státnosti na 
našem území". (Nezavisimaya Gazeta 23.01.2012 http: / / www.ng.ru/po- 
litics /2012-01-23/ l_national.html - zvýrazněno při citování - WP.). 
Vladimír Putin s rozhodností prohlašuje: „Budeme upevňovat náš „his
torický stát", zděděný po našich předcích. Stát-civilizaci, který je schopen 
organicky vyřešit problém integrace různých etnických skupin a vyznání." 
(Zvýrazněno při citování - WP.). Taková formulace řešení národní 
otázky zásadně odporuje plánům světového zákulisí na rozdělení 
Ruska, které v zájmu dosažení tohoto cíle využívá ruské nacionalisty.

Ruští nacionalisté vždy obdivovali zrádce, kteří sloužili všem in- 
terventům, kteří přišli kolonizovat Rusko, ať už to byli Japonci nebo 
Hitler. Dnes pokračují v aktivitách svých předchůdců směřujících 
k rozdělní Ruska pod hesly Přestaňte krmit Kavkaz, Přestaňte krmit Mo
skvu atd. Naprosto stejným způsobem byl pod hesly Přestaňte krmit 
republiky zničen SSSR a Rusko se ze supervelmoci stalo zemí třetího 
světa, se kterou už nikdo na světě nepočítal. Svět začal okamžitě mlu
vit o tom, že Ural, Sibiř, Dálný východ atd. byly do Ruska začleněny 
nespravedlivě, a dělal si nárok na kolonizaci jejich území. A následně 
po politice Západu k odtržení zbytečných území od Ruska se na těchto 
zbytečných územích objevili místní nacionalisté, kteří začali požadovat 
od Ruska oddělit ta území, která si nárokoval Západ.
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Podle názoru ruských nacionalistů by měl silný ruský stát zmizet 
z mapy světa a přenechat budování civilizace protiruským silám, těm, 
které budují říše, v nichž domorodé národy buď nemají místo vůbec 
žádné, jak tomu bylo během civilizování Severní Ameriky, nebo je jim 
přichystána role mluvících výrobních nástrojů, jak tomu bylo napří
klad ve Střední Americe.

„My, národní demokraté, věříme, že spravedlivé řešení ruské otázky přímo 
souvisí s odmítnutím imperiálního charakteru ruské státnosti... Prostřednic
tvím ústavních postupů by se Rusko mělo transformovat do symetrické fede
race sestávající z rovnoprávných subjektů - národních republik, včetně rus
kých, zformovaných na základě Rusy osídlených území a regionů, které nejsou 
zahrnuty do žádných existujících národních států. Představujeme si sedm 
ruských republik jako součást Ruské federace. Jejich regionální alokace: Dálný 
východ, Sibiř, Ural, Povolží, Střední Rusko, Jižní Rusko, Ruský sever" - píše 
zástupce Národně-demokratické aliance, známý publicista a básník, 
teoretik nacionalismu Aleksej Siropajev. (http:/ /shiropaev.livejoumal. 
com/ 66673.html) Patří mu i další neméně významná prohlášení:

„Rusko nelze předělat. Lze jej pouze zrušit - samozřejmě bez krve 
a civilizované." „Kdo pošlapal člověka, jeho svobodu, ducha a mysl více než 
Rusko?" A Rusové jsou oběti a rukojmí tohoto Zla. A nezřídka i spolupacha
telé, nedobrovolní i dobrovolní... Rusko je historická anomálie vzniklá z násilí 
hord na ruské identitě. - výňatek ze slavného článku Širopajeva Tem
no- Vlast, (http: / / shiropaev.livejournal.com/38054.html - zvýrazněno 
při citování - VVP.)
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Takoví nacionalisté roubují do myslí lidí myšlenku, že existují jaké
si samostatné ruské národnosti, jako například Kozák, Sibiřan. Pokud 
ale v případě Kozáků jde o již ohranou písničku, pak se Sibiřany jde 
o obecně nový fenomén, byť má historické kořeny - už v roce 1918 
českoslovenští interventi zajistili přijetí Deklarace nezávislosti Sibiře. 
- http: / / news.babr.ru/print.php?IDE=87294 404.

Tehdy se na území Ruska masivně množily suvenýrnístáty a všech
ny do jednoho byly zakládány na bajonetech interventů. Například 
vytvoření dalšího sibiřského státu a jeho Prozatímní zabajkalské vlády 
s atamanem Semjonovem v čele bylo zajištěno japonským expedič
ním sborem. První japonští interventi se již 12. ledna 1918 vylodili ve 
Vladivostoku. Podle ruských nacionalistů tento sbor dorazil do Ruska 
proto, aby osvobodil území Ruska okupované bolševiky". „Japonci při for
mování Dálněvýchodní republiky sázeli na Grigorije Semjonova... Do čela 
Dálněvýchodní republiky zamýšleli Japonci postavit atamana Semjonova, 
člověka, který osvobodí ruské kolonie na Sibiři a Dálném východě od ruské 
metropole... Grigorij Semjonov jako první řekl: Rusové jsou Asiati! Za Ura
lem nemáme co dělat. Máme se tu dobře, právě zde musíme žít, založit stát 
a usilovat o další prosperitu." (O japonské intervenci a atamanu Semjonovi" 
http:/ /japanesedolls.ru/index/0-271) V teoretických pracích ruských 
nacionalistů, v nichž odůvodňují potřebu kolonizace ruských území 
tou kterou cizí mocností, je takovýchto perel plno.

A tak se znovu vrátili k myšlence založení suvenýrních států na úze
mí Ruska. Rozeběhla se propaganda. A zde je výsledek: „Během posled
ního sčítání lidu se většina z těchto lidí považovala za Rusy. A po pouhých 
osmi letech se stali Sibiřany... Jejich opravdu hodně!" (Občan Sibiře, časopis 
Ruskyj reportér č. 7 (185) 24.02.2011.

http: / / expert.ru / russian_reporter / 2011 / 7 / grazhdanin-sibiri /)
Tato propagandistická aktivita je velkoryse financována různými 

zahraničními organizacemi, většinou americkými. Neměli bychom si 
myslet, že myšlenky na rozdělení Ruska jsou jen prázdnými výmysly 
nějakých marginálů. Pro rozdělení Ruska se buduje teoretická základ
na a propracovávají se ekonomické modely. A to ne jen tak někde, ale 
na území samotného Ruska.
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V prosinci 2011 uspořádalo společenské hnuti „Oblastníalternativa Si
biře" - OAS - pro studenty 5. ročníku Sibiřsko-anierické fakulty Irkutské 
státní univerzity v rámci vzdělávacího kurzu „regionální ekonomie" seminář 
na téma „Modelování ekonomiky státu Sibiř". Budoucí absolventi SAF hod
notili klady a zápory budoucího sibiřského státu, rizika jeho vzniku a existen
ce. A především ekonomické odůvodnění sibiřské státnosti. Skupiny tří nebo 
čtyř lidí představovaly své ministudie, přičemž některé obecné výchozí para
metry hospodářství sibiřského státu stanovilo společenské hnutí OAS. Role 
expertů se ujali koordinátor OAS Michail Kulechov a účastník hnutí Andrej 
Savčenko". - oznámila tisková agentura Amic.ru 23.12.2011. (http: / / 
amic.ru/news/168644/ - zvýrazněno při citování - VVP.)

„Podoba státních hranic budoucího sibiřského státu se u jednotlivých 
skupin velmi lišila. Nejradikálnější verze, řekněme, Sibiřské republiky (nebo 
přesněji Konfederace - právě v této formě je podle OAS Sibiřská státnost 
možná) kromě zeměpisného státu Sibiře zahrnovala celý severní Kazach
stán s dolním Povolžím. Sibiřská konfederace samozřejmě zahrnovala: celý 
asijský sever, Kamčatku, Sachalin s Kurilskými ostrovy, celý Dálný východ. 
Studenti to naprosto logicky zdůvodnili tím, že sibiřský stát se stává čistě 
kontinentální mocností, a proto je pro něj životně důležitý přístup k „velké 
vodě" - moři. I přesto, že Kaspické moře je vnitřní, nabídne spojení se zeměmi 
Středního východu. A úrodná půda severního Kazachstánu bude potřeba pro 
zemědělskou výrobu.

Nejmírnější verze Sibiřské konfederace, navržená studenty SAF, zahr
novala území dnešního SFO - Sibiřského federálního obvodu, do kterého 
je dnes začleněno 12 subjektů současné Ruské federace, (http://amic.ru/ 
news/168644/)

244

Amic.ru
amic.ru/news/168644/
http://amic.ru/


245



„Stát Sibiř bude muset v první fázi svého vývoje prodávat zdroje. Příjmy 
bude investovat do rozvoje zpracovatelského průmyslu, vědy, vyspělých tech
nologií, zemědělství, a do rozvoje domácího trhu.

Tak se sibiřský stát stane ekonomicky soběstačný. A bezcelní dovoz zbo
ží, které se na Sibiři nevyrábí, rovněž posílí ekonomickou soběstačnost sibiř
ského státu. Hlavním potenciálem Sibiře nejsou zdroje, ale lidé. Sibiřané by 
proto měli dospět k tomu, že státu Sibiř je zapotřebí..." (http:/ /amic.ru/ 
news/168644/)

Takové jsou plány. Ale realita je ještě drsnější. Spočívá v tom, že 
ekonomika Ruského impéria, a poté SSSR, byla podmíněna účas
tí všech subjektů federace. Rusko, byť si na svém území zachovalo 
výrobní kapacity, po zničení SSSR ztratilo 75 % svého ekonomického 
potenciálu díky přerušeným vztahům se subdodavateli. V důsledku 
toho dnes země musí vytvářet celý výrobně-ekonomický komplex 
znovu. Území Sibiře je ekonomicky ještě omezenější než Rusko jako 
celek. Sibiř proto nemá jinou možnost existence než vyvážet přírod
ní zdroje. Světový finanční systém funguje tak, že i pro průmyslové 
země je výhodnější přenést výrobu do jihovýchodní Asie a Jižní Ame
riky. A uvážíme-li, že suvenýrní Sibiř může vzniknout pouze v důsled
ku intervence a občanské války, pak žádná další budoucnost suvenýrní 
Sibiře nepřichází v úvahu, kromě té v podobě surovinového přívěsku 
průmyslově vyspělých zemí světa.
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„...úkolem Ruska po porážce ve studené válce je poskytovat zdroje pro
sperujícím zemím. Ale na to stačí pouhých 50-60 milionů lidí." - minister
ský předseda Velké Británie John Major149 - http://www.alfar.ru/ 
smart/4/1078/

Zda se světovému zákulisí podaří uskutečnit jeho plán na rozděle
ní Ruska či nikoliv, záleží na tom, zda se lidé budou podílet na akcích 
vedoucích ke zničení Ruska, nebo ne. Většina lidí, kteří se účastní opo
zičních shromáždění, si ani neuvědomuje, že se tím podílí na příprav
ných krocích pro intervenci. Stejně jako v roce 1917 se elita s potěšením 
účastnila příprav nové únorové revoluce, aniž by se zamýšlela nad 
tím, jaký byl další osud jejích předchůdců. Každý však do té míry, 
do jaké chápe, co se děje, pracuje na sebe, a do té míry, do jaké to ne
chápe - ve prospěch toho, kdo ví a chápe více. Proto je pro každého 
nezbytné rozšiřovat si míru vlastního porozumění a nepodílet se na 
událostech, jejichž důsledky nedokáže předvídat. Je zapotřebí vědět 
a chápat, v rámci jaké globální politiky probíhá ten proces, kterého se 
člověk rozhodl aktivně zúčastnit.

VVP
23. ledna 2012

149 John Major (29. března 1943, Londýn) - britský politik, předseda vlády Velké 
Británie od roku 1990 do roku 1997.
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domácí negři 
aneb co jsou zač a o co jde 

aktivistům na shromážděních 
která v Rusku začala 
10. prosince roku 2011



House Negro - domácí negři - je zavedený idiomatický výraz mezi 
černošskými obyvateli USA. Nese silnou smyslovou vrstvu. Pro pocho
pení tohoto výrazu je zapotřebí znát jeho historii. Původ tohoto termínu 
sahá až do časů otrokářství v USA. Absolutní většinu otroků v tehdejší 
době tvořili černoši, přivážení obchodníky s otroky z Afriky. Většina 
otroků pracovala na polích, na bavlníkových plantážích. To byli Field 
Negro. Jenže otrokáři potřebovali i bezplatnou obsluhu v domě, která 
se také rekrutovala z černochů. A těm říkali House Negro.

Do řad služebnictva se pochopitelně dostávali pouze smířliví 
a vůči svému pánovi pokorní černoši. Domácí práce a život v domě 
vůbec byly mnohonásobně lepší než život a práce na poli. Domácí ne
gři to dobře věděli, svého postavení si velmi cenili a snažili se o něj 
nepřijít. Své bratry pak přesvědčovali, aby byli vůči svému pánovi 
loajální. Přesvědčovali je, že ať už byl pán ke svým otrokům krutý jak
koliv, stále je tím nejlepším, co mohlo negry, které vlastní, potkat. Že 
je nejmoudřejší a nejspravedlivější, a proto na něj mají negři pracovat 
bez reptání a s vděkem snášet i to nejkrutější chování vůči nim.

Sami domácí negři byli svým pánům mimořádně oddaní, za což se 
někteří z nich sami mohli stát otrokáři - mít své vlastní černošské ot
roky. A to není žádný nesmysl. Jedná se o projev skutečné morálky lidí 
určitého typu psychiky. Nesmíme zapomínat, že bílí obchodníci s otro
ky ve své většině černochy, aby je zotročili, sami po Africe nehonili. Ve 
většině případů bílí obchodníci černochy nakupovali od jejich vlastních 
soukmenovců. Bělochům za skleněné korále nebo jednoduché nástroje 
(nože, sekery atp.) kmenoví náčelníci prodávali do otroctví své soukme- 
novce nebo příslušníky jiných kmenů, které zajali, aby je mohli prodat 
bílým obchodníkům s otroky. Mezi zajatci byli i náčelníci, kteří by jinak 
sami rádi prodali své vlastní soukmenovce, ale nestihli to, protože je 
předběhli a prodali jiní. Psychologicky otroctví vnímali jako přirozenou 
formu mezilidských vztahů ve společnosti. Tito negři nejenže byli svým 
pánům oddáni a své soukmenovce přesvědčovali k jejich následování, 
ale i oni sami usilovali o to stát se otrokáři.

V moderním Rusku se ujal termín pátá kolona. Jedná se o výhradně 
politický termín. Autorství termínu pátá kolona patří španělskému ge
nerálovi Emiliu Molovi, frankistickému veliteli z dob občanské války.
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Na začátku útoku na Madrid počátkem října 1936 se v rozhlasovém 
vysílání obrátil k obyvatelům španělského hlavního města s prohlá
šením, že kromě čtyř vojenských kolon velí ještě páté, dislokované 
v samotném Madridu a připravené v rozhodujícím okamžiku zasa
dit ránu zezadu. Pátá kolona rozsévala paniku, prováděla sabotáže, 
špionáž a diverze. O tom, že Mola její efektivitu poněkud zveličoval, 
svědčí to, že republikánský Madrid odolával fašistickému obklíčení 
ještě dalších dva a půl roku. Krátce před a během druhé světové války 
v letech 1939-1945 se pátá kolona říkalo nacistické agenturní síti v růz
ných zemích, napomáhající obsazení těchto zemí vojsky fašistického 
Německa.

Termín pátá kolona (Španělsky: Quinta columna), původně určený 
pro pojmenování agentury generála Franca, působící ve Španělsku 
během španělské občanské války v letech 1936-1939, je nyní interpre
tován v širším smyslu a označuje libovolné tajné nepřátelské agenty 
(diverzanty, sabotéry, špiony, provokatéry, teroristy, lobbisty). To zna
mená, že pojem pátá kolona v zásadě vyjadřuje politický zájem těch, kdo 
spolupracují s nepřítelem. Pátá kolona je taková skupina lidí, která se 
pokouší realizovat vlastní politické cíle cestou spolupráce s nepřítelem.

Budeme-li činnost ruských liberastů a ruských nacionalistů zkou
mat z tohoto hlediska, snadno zjistíme, že termín pátá kolona na ně 
nelze aplikovat. Jejich činnost a jejich vlastní podstatu definuje termín 
domácí negři, protože jejich nejupřímnějším přáním je, aby se Rusko 
stalo kolonií cizího státu, v jehož službách stojí v zástupu s nadějí, že 
se právě oni stanou privilegovanými otroky. Přitom to, kdo se stane 
vládcem Ruska a Rusů, liberasty ani ruské nacionalisty vůbec nezajímá. 
Jsou odhodláni odevzdat se komukoliv.

Už ve starověkém Římě se našli občané, které obtěžovala vlastní 
nezávislost a prodávali sami sebe a svou svobodu, a dobrovolně se 
stávali otroky těch, které si přáli mít za své pány. Stejně tak svoboda 
tíží jejich současné ruské následovníky, ale protože ti nevidí, komu by 
se v Rusku prodali, hledají pro sebe pána v zahraničí.

Svoboda jak vlastní, tak i ostatních lidí, včetně Ruska jako celku, 
představuje jak pro liberasty, tak pro ruské nacionalisty pouhé zboží, 
které je třeba co nejrychleji a co nejvýhodněji prodat. Prodat, aby se 
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sami stali otroky, a udělat otroky z ostatních občanů Ruska. A pro zís
kání práva být privilegovanými otroky, domácími negry, jsou připrave
ni zničit Rusko i ruský národ. Prostě proto, že mají morálku domácích 
negrů.

Bohužel to nejsou žádné výmysly. Ruští liberasté a ruští nacionalisté 
už toho napáchali dost na to, aby bylo možné z jejich činů vyvodit 
tento závěr.

15. prosince 2011 byl v přímém přenosu na televizích kanálech 
Rossija 1, Rossija 24, RTR-Planeta, a na stanicích Majak, Věsti FM a Rá
dio Rossii odvysílán speciální program Rozhovor s Vladimírem Putinem. 
Pokračování, (http://premier.gov.ru/events/news/17409/index.html 
404) Během tohoto rozhovoru s lidem známý režisér N. Michalkov po
stoupil Putinovi otázku, která mu byla položena v dopise:

N. Michalkov: Obdržel jsem dopis, ze kterého bych Vám rád přečetl 
úryvky. Je adresován mně:

„Nikito Sergejeviči, píše Vám matka třech synů, absolventka Vysoké školy 
kinematografické Inga Charitonova. Můj prostřední syn, 19letý student prv
ního ročníku, Gleb Charitonov, byl 21. října t.r. zbit v metru, když se zastal 
neznámé dívky, kterou obtěžovala pětice Kavkazanů. Nikdo z kolemjdoucích 
se chlapce nezastal. Díky Bohu, že někdo zavolal policii. S traumatickým po
raněním mozku byl převezen do Nil „Sklifosovského" (prestižní výzkumné 
a chirurgické pracoviště pro neodkladnou pomoc - pozn. překl.).

Před několika lety jsem odešla z Lotyšska, kde jsem měla zajímavou práci, 
dobrý byt a věrné přátele. Vrátila jsem se do vlasti, do Ruska, aby mí synové 
vyrůstali a studovali tady. Teď je mi to velice líto.

Co je tady čeká? Moje děti byly vychovávány v duchu pravoslaví. Poj
my jako „vlast", „čest", „ctnost" a „spravedlnost" pro ně nejsou prázdnými 
slovy. Co se to děje s Ruskem? Dneska ani společnost, ani škola, ani rodina 
nejsou schopny dát dětem a mládeži jasný směr života, ubránit je před cy
nismem, zvůlí a násilím. Deprese a apatie ovládají mládež. Systém školní
ho vzdělávání byl zničen. Reforma pana A. Fursenka ničí samotného ducha 
vzdělávání, což ze školy dělá bezduchou mašinu bez ochoty všímat a vážit si 
lidskosti a individuality dítěte.
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Jsem bezradná a zoufalá z toho, co se děje v mojí zemi. Mám strach 
o své syny. Gleb mi dneska říká, že on v Rusku zůstat nechce. Řekněte 
mu něco, aťsi to rozmyslí".

Rád bych tuto otázku přesměroval na Vás.
V. Putin: autorka dopisu píše, že velmi lituje, že se vrátila do Ruska. 

Schválně jsem pro srovnání vybral jinou zprávu - tady leží. Pisatel, jenž se 
vystěhoval do Izraele, sděluje (já tecťbudu citovat, ale věřte mi na slovo), že je 
mu mimo vlast nesmírně těžko a že se určitě vrátí do Ruska.

Máme přece takové lidové pořekadlo: Dobře je tam, kde zrovna nejsme. Jak 
víte, sám jsem téměř 5 let strávil v zahraničí, takže dobře vím, co to znamená. 
Člověk si to musí ujasnit. Řekl jste, že 5 osob (jak to stojí v dopise) z Kavkazu 
se špatně chovalo ke slečně a autorčin syn se jízastal. Zaprvé tedy chci té paní 
pogratulovat za to, jak svého syna vychovala.

Zadruhé chci říct, že, a to mi věřte, i chlapci z Kavkazu dokáží prokazovat 
ty nejlepší lidské kvality. A je-li řeč o chuligánech, tak ti mohou být jak z Kav
kazu, tak i z Moskvy, a bohužel i z mého rodného Leningradu, Petrohradu, 
prostě odkudkoliv.

A dále na téma Evropy. Inu Lotyšsko, ta paní se vrátila s rodinou z Lo
tyšska? Vážně si myslíte, že tam mají s pouliční kriminalitou méně starostí? 
Vážně si myslíte, že se tam nestávají podobné věci, ve kterých figurují přistě
hovalci ze severní Afriky? Tam jsou zaplaveni kriminalitou, třeba v Paříži, 
vrchovatě! A podílí se na ní zejména přistěhovalci ze zahraničí.

Můžeme tvrdit, že u nás je všechno v pořádku? Nemůžeme. Můžeme říct, 
že už se naše země zcela vzpamatovala a uzdravila po všech těch dramatických 
událostech, které na nás dolehly po rozpadu sovětského svazu, a že nyní máme 
mohutný, zdravý a silný stát? Nemůžeme. Stát bohužel zůstává do značné 
míry churavý, ale už jste tady zmínili I. Ilina. Naše země, vlast (ruský „ro
dina" - pozn. překl.), cítíte ten slovní kořen, rodina, to znamená něco 
rodného. Často také používáme slovní spojení Vlast-maťka. Ano, naše 
země je ještě churavá, ale od lůžka nemocné matky se neodjíždí.

Tak to také je, vlast - Rusko - to je matka. A podle toho, jaký máš 
k matce vztah, lze usuzovat o tvé morálce. A skutečný vztah k matce 
se projevuje právě tehdy, když je nemocná a potřebuje pomoc.
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Když na vlast udeřily horší časy a bylo zapotřebí vlasti pomoci, 
právě tehdy se projevil skutečný vztah k matce-Vlasti. Jedni šli a ve 
jménu Vlasti oddaně odevzdávali své životy, a druzí za soudek marme
lády a košík sušenek svou Vlast i svou matku prodávali. Tak tomu bylo, 
například, během Velké vlastenecké války.

POAMHA-MATb
3OBET! Wl
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A na konci XX. století postihlo naši Vlast neštěstí znovu, naše spo
lečná matka - Vlast - Rusko onemocněla a už nad ní krouží zahraniční 
supi a hyeny ve snaze pozřít její lidské, energetické a přírodní zdroje.

A znovu skuteční synové své rodné země vstali na obranu naší 
společné Vlasti-matky-Ruska.

A liberasté a ruští nacionalisté se jí zřekli, odmítají ji uznávat za 
Vlast-Rusko a už jí neřeknou jinak než Erefia, Raška (zkomoleniny 
zkratky RF a anglicky znějícího slova Rossia - pozn. překl.) nebo tato 
země... A to ještě zdaleka nejsou ta nejhanlivější označení Ruska.

Ve svých teoriích, jejichž cílem je alespoň nějakým způsobem 
omluvit a vysvětlit jejich chování (jehož podlost sami uznávají, jinak 
by se nepokoušeli sami sebe ospravedlnit), vycházejí z předpokladu, 
že Rusové nejsou nijak zvlášť schopný a talentovaný národ a že jen 
díky nějakému velikému historickému nedorozumění Rusko získalo 
obrovská a úrodná území, která ovšem nikdy nezvládlo uspořádat 
a podle všeho je ani nikdy do pořádku neuvede. Jedině snad, pokud 
pomůže zahraničí.

Tak například politolog a liberast Stanislav Belkovskij otevřeně 
potvrzuje ruskou budižkničemnost a tvrdí, že samostatně Rusové ne
dokáží vůbec nic: „Ruská státnost je vulgární už od té chvíle, kdy původní 
obyvatelé našich božích bažin vyzvali... Varjagy ... aby vládli zemi, která je 
veliká a plodná, ale nikdy nebyla uspořádána, v pořádku není a dost možná 
v ní pořádek ani nikdy nebude." (Země špionů. Věnováno nadcházejícímu 
1150. výročí povolání Varjagů do Ruska. Moskovskij komsomolec č. 25818 
z 9. prosince 2011.

http: / / www.mk.ru/ politics/ article/ 2011 / 12/08/651224-strana- 
-shpionov.html)

Belkovského vůbec netrápí skutečnost, že celý průběh historického 
procesu přímo ukazuje na to, že ty národy, které nemají státotvorný 
instinkt, státy zakládat nemohly. Takovým národům nepomůže pří
chod žádných Vajgarů. Těm může být státnost jedině darována. A mo
tivy takového daru mohou být různé.

Tak například současné africké státy jsou bývalé koloniální majet
ky, jejichž území byla vymezena na základě vzájemných vztahů mezi 
kolonizátory. Současná suverenita těchto států je veskrze pomyslná 
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- někdejší kolonizátoři podporují vládu skupiny kolem nějakého vůd
ce, který, stejně jako jeho předkové, za skleněné korále (dolary) prodá
vá přírodní bohatství i lid své země. Jakmile tento vůdce z jakýchko
liv důvodů přestane někdejším kolonizátorům vyhovovat, proběhne 
v této africké zemi buď revoluce, nebo vojenský převrat. Po něm bud' 
všechno zůstane při starém, nebo nový vládce svůj stát prodá jiným 
kolonizátorům, těm, kteří jej přivedli k moci. Tak se chovají kolonizá
toři. Motivem jejich chování je kořist.

Rusové si historicky založili svůj stát sami. Přitom Ruské impéri
um se zakládalo výhradně na dobrovolném vstupu národů. V Rusku 
nezanikl ani jediný národ. Naopak, všechny národy získaly nejenom 
samotnou možnost přežít, ale i možnost se rozvíjet, rozvíjet svou kul
turu. Není žádným tajemstvím, že národy, do té doby bez vlastního 
písemnictví, jej po svém vstupu do Ruska získaly. Rusové naprosto 
nezištně darovali státnost mnohým národům, které ji do té doby ne
měly. Patří mezi ně pobaltské státy, Finsko. Jiná věc je, čím se tyto 
národy Rusku a Rusům odvděčily.

V průběhu budování ruského státu se široce využívala metoda anga
žování zahraničních kádrů, což je mimochodem běžná praxe všech států 
světa. Jenže v Rusku, na rozdíl například od evropských zemí, nehrály 
zahraniční kádry při budování státu nikdy nějakou podstatnou roli.

Jenže dějiny nemají liberastům co poroučet. Ti stále dokola tvrdí, že 
státnost byla Rusku věnována cizinci, a to nezištně. Toto jejich tvrzení 
je základním, výchozím bodem, určujícím další vývoj Ruska. Z jejich 
pohledu, pokud Rusové nejsou ničeho schopní a v zemi je krize, po
tom „přišel čas pozvat - nebo chcete-li povolat - do Ruska vojska NATO... 
Roku 1945 Američané se spojenci okupovali Západní Německo. V roce 1947 
jim naočkovali Marshallův plán. A co z toho vyšlo? Svobodná demokratická 
země, vedoucí politická síla a ekonomika jednotné Evropy. Třeba by to u nás 
vyšlo stejně, vem to ďas?!" (S. Belkovskij Země špionů. Věnováno nadchá
zejícímu 1150. výročí povolání Varjagů do Ruska).

Přitakává mu jistý Ruslan Abramčenko, který se prezentuje jako 
politolog a vědec:

„je načase, abychom my Rusové čestně jeden druhému pohlédli do očí 
a přiznali si, že nejsme schopni vlastním rozumem pomoci se záchranou
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Ruska. Stejně jako před tisíci lety je zapotřebí pozvat Varjagy, respektive je
jich současné potomky".

A Vladislav Inozemcev, ekonom, ředitel Střediska výzkumu post- 
industriální společnosti, jeden z předních ideologů liberastů při po
sledních volbách poslanců Státní dumy Ruska (4. prosince 2011), do
konce postavil předvolební kampaň na postulátu:

„Není-li moc schopna zajišťovat státní suverenitu pro blaho národa, bude 
lepší takovou suverenitu pozbýt, nebo alespoň její část." (Vladislav Inozem
cev Smrt tradici! Nězavisimaja gazeta 08.08.2007 http://www.ng.ru/ 
ideas/ 2007-0808 / ll_death.html)

Inozemcev je toho soudu, že Rusko se stane skutečně moderní 
zemí, teprve až se vlije do většího politického společenství, které na něj roz
šíří své vlastní právní normy. Srozumitelně řečeno, Inozemcev vyžaduje 
zavedení vnějšího řízení Ruska. A protože se to nepodařilo v 90. le
tech, potom je to úkolem liberálů příští, tedy Inozemcevovy, generace. 
To znamená, že u liberastů je evidentní sebeponižování, poklonko- 
vání, sebeničení a neodvratná touha podřídit/odevzdat se nějakému 
pánovi, otrokáři.

A co na to ruštínacionalisté? Vždyťbudeme-li vycházet z toho, v jaké 
jsou pozici, potom by skutečně měli být pro suverénní, silný ruský 
stát. Jenže ne, Rusko je pro ně pouhou Erefií, Raškou, takže si družně 
notují s liberasty. Ve svém úsilí Rusko zničit a zavést na jeho území 
okupační vojska jsou ještě radikálnější. Organizují nejrůznější pro
vokace, jako třeba akce Přestaňte krmit Kavkaz, s cílem rozvrátit stát
nost, a v důsledku toho teritoriální celistvost Ruska. Jeden z aktivních 
organizátorů podobných akcí Konstantin Krylov, známý politický pu
blicista, spisovatel, veřejný aktivista, hlavní redaktor stránek APN.ru 
a časopisu Otázky nacionalismu, prezident Ruského společenského hnutí 
(ROD), hanebně prohlašuje: „Oficiálníprotektorát USA by znamenal pod
statné zvýšení současného postavení Erefie (beztak se jedná o kolonii Západu, 
vůči které Západ nemá žádné závazky). Ale bojím se, že šance na oficiální 
protektorát je mizivá. Tudíž se neobejdeme bez národní revoluce a nároko
vání si postavení..." (Všeobecná synopse aneb Názorový systém. Nemiluji. 
20. července 2011. http:// krylov.livejournal.com/2283963.html?thre- 
ad=98243259)
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To znamená, že věří, že být kolonií USA, jednoho ze států Západu, 
je prestižnější, než být kolonií Západu jako celku. Jenže vláda Ruska toto 
nechápe a stát se dobrovolně koloniálně závislou výhradně na USA 
nechce. K dosažení tohoto cíle je proto nutné provést národní revoluci.

V témže duchu, ale ještě konkrétněji, se vyjádřil Krylovův názoro
vý spojenec Vadim Bulatov: „Svoboda je hlavním zbožím naší doby, 
a žádná nafta. Co s tím Ruskem dělat, já nevím. ... Jediná šance na záchranu 
země je ve vnějším řízení. Okupace NATO. To je šance, kterou nesmíme pro
marnit150. A následovat budou lustrace. Lustrovat je třeba každého, kdo 
měl cokoliv společného s mocenským systémem", (http:/ /vadimb.li- 
vejournal.com/1332367.html 404; http://konstantinus-a.livejournal. 
com/244804.html) - Zvýrazněno při citování - VVP.

Co náleží z tohoto citátu vypíchnout, je především otrocká podsta
ta mravnosti ruských nacionalistů.

SVOBODA je Boží dar - Bohem dané vedení svědomím (v origi
nále CBOBO/JA = CoBecTbio BO^MTe/ibCTBO, BOroM, /JAhhoc - pozn. 
překl.), nezcizitelná vlastnost každého nezávislého člověka.

Jenže ruští nacionalisté ani liberasté svědomí nemají, takže svoboda 
pro ně není ničím jiným než pouhým zbožím, které se dá výhodně 
prodat. A je-li tomu tak, potom je zapotřebí prodat SVOBODU Ruska 
a jeho lidu tak, aby to bylo nejvýhodnější pro ně, pro nacionalisty.

Čím se liší od domácích negrů? Že by Rusko mělo být suverénní ne
závislý silný stát a lidé svobodní, to ruské nacionalisty ani nenapadne. 
A jelikož jsou otroky ze své podstaty, jsou pro ně kvalitní mezilidské 
vztahy nepředstavitelné. Pro ně existuje jen jediný druh vztahu: pán 
vs. otrok. Ted'jim svitla naděje, že s pomocí NATO se USA mohou stát 
maličkými pány v Rusku. Už teď si malují, jak budou někoho poni
žovat: lustrovat je třeba každého, kdo měl cokoliv společného s mocenským 
systémem.

Lustrace (z lat. Lustratio - očista cestou přinášení obětí) je metodou- 
politické cenzury, založené na zákonem formulovaném omezení práv 
některých skupin osob (identifikovaných podle profesionální, stranic
ké, náboženské nebo jiné příslušnosti) podle:
- zaujímaných státních postů;

150 Náš literární výklad při citaci - VVP.
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- profesionální praxe (zákaz výkonu povoláni);
- nedotknutelnosti osobního života (kdy se stává přípustným zveřej

ňování jakýchkoliv osobních a rodinných informací atp.)

Takto plánují ruští nacionalisté zacházet s lidmi, kteří se ničeho po
dobného vůči nim nedopouštějí a ani nic takového neplánují. Jako ruš
tí nacionalisté se chovají výlučně ti lidé, kteří si uvědomují svou vlastní 
mravní a profesionální méněcennost a chápou, že mocenské odstra
nění těch schopnějších z jejich cesty jim může zajistit jejich elitářské 
postavení ve společnosti.

Jako svou odpověd' na Všeobecnou synopsi aneb Názorový systém pu
blikoval 3. června 2010 Roman Nosikov své zamyšlení Krylovův jazyk, 
Rusové a erotogenní zóny (http://roman-n.livejournal.com/2298432. 
html):

Je naprosto zřejmé, že Rusa ruský nacionalistů nenávidí. Jenže za co? Jde 
o to, že Rusové a ruští nacionalisté nejsou jen vzájemnými protiklady, ale 
jsou to dva konkurující si typy. Přesněji řečeno, právě „ruští nacionalisté" 
se považují za konkurenty „Rusů". Za prohrávající konkurenty. Přitom je 
naprosto evidentní, že „ruský nacionalista" je potomek Rusů, celý život žije 
na jejich úkor a zpravidla umírá, aniž by zanechal potomstvo. Ruský nacio
nalista se nikdy nestane dělníkem, družstevníkem, vědcem. Jeho obory jsou 
management, administrativa, žurnalistika, filosofie nebo vleklá krátkodobá 
nezaměstnanost. To znamená, že před námi není konflikt dvou projektů téhož 
etnika, ale jedná se o starý zapáchající konflikt inteligence a lidu. „Náš lid 
není v pořádku". - citace autora zachována - WP.

Jak liberalisté, tak i ruští nacionalisté jsou přesvědčeni o tom, že náš 
lid není v pořádku a že je tudíž příčinou toho, proč nedosáhnou na špič
kové řízení nebo proč se neudrží na mocenském vrcholu. Ruský lid 
přece žádá, aby se elita věnovala tomu, k čemu je určena, tedy praco
vala a realizovala řízení procesů v zemi. Přitom aby řízení bylo vede
no v zájmu celého národa, bylo nejenom bezkrizové, ale také vysoce 
kvalitní. Z pohledu domácích negrů je takový postoj ruského národa 
ve vztahu k elitě, k moci, neslýchaná drzost! Jako kdyby nestačilo, že 
ruský lid nechová vůči elitě náležitě zbožnou úctu. Ale když zvůle 
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prováděná elitou přesáhne všechny meze a pohár trpělivosti přeteče, 
elitu v rámci nějakých stalinských represí odřízne. Stalinské represe ruská 
elita nenávidí právě proto, že Stalin díky aktivní občanské pozici lidu 
dokázal otočit trockistické represe, organizované elitou k potlačení ná
roda, proti samotným organizátorům represí, v jejichž průběhu také 
zahynuli.

Jak jen by ruská elita mohla milovat ruský lid.
Elektronické vydání Lidová životopisná příručka. Životopisy, paměti, 

příběhy dne 8. září 2010 otiskl rozhovor s Xenijí Sobčakovou. Interview 
poskytla u příležitosti vydání své knihy X. Sobčak Encyklopedie trouby, 
kterou tázající se liberoid D. Bykov označil za pozoruhodnou diagnostiku 
země a o samotné Sobčakové řekl, že dokonale chápe vše, co se děje. S ní, 
i kolem ní. Ale co jen to D. Býkova na knize Sobčakové tak nadchlo? 
Nadchlo ho to, že ve své knize odůvodňuje oblíbený postulát liberas- 
tů, že náš lid není v pořádku. O tom, co je ruský národ vlastně zač a jak 
se takovým stal, X. Sobčaková v interview říká tohle:

Nezapomínala bych na rok 1917. A také na 1937. Dvě po sobě jdoucí likvi
dace elit, k tomu válka a potom pravidelné poválečné propracované kampaně 
- a trávit (jedem - pozn. překl.) u nás umíme, to vše vyústilo v to, že Rusko 
se stalo zemí genetického odpadu, http:/ / eternaltown.com.ua/content/ 
view/8802/167/ 404

V současnosti se X. Sobčaková angažuje na mítincích oranžistů vy
stupujících za to, aby do naší země vstoupila vojska interventů. Inter- 
venty domácí negři potřebují, bez nich se neobejdou. Ruský lid nemá 
rád a nepodporuje ruskou elitu ať už v liberastickém nebo v rusko-na- 
cionalistickém provedení. Ruský lid nechce být lůzou.

Právě proto ruská elita - domácí negři potřebují, aby přišel zahranič
ní pán, kterému budou sloužit, pán z nich udělá policajty-dozorce nad 
ruským lidem a za tuto jejich práci jim ještě přidá soudek marmelády 
a košík sušenek. Jedině díky zahraniční intervenci dokáží získat a udr
žet si kýžené postavení elity.

Domácí negři do té míry uvěřili v sílu pána (každý z nich má svého 
a společným pro všechny je Západ), že vůbec nepochybují o tom, že 
jimi vysněná okupace Ruska není daleko. Že při tom zahyne Vlast- 
-matka, je vůbec neděsí, dokonce je to těší. Vždyť vražda matky-Rusi 
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je zálohou na jejich budoucí postavení policajtů. A proto, využívaje 
svého společenského postavení, pracují na tvorbě informačního pole 
příznivého pro revoluci a k porcování Ruska.

Zde je příklad tohoto druhu.
27. ledna 2012 televizní kanál RBK ohlásil vysílání nového programu:
Na RBK-TVzačíná nový projekt legendárního A. Vasiljeva „Občan 

prezident". Od 1. února každou středu vysíláme na našem kanálu autorský 
program „Občan prezident". Jeho moderátorem je legendární ekonomický 
novinář Andrej Vasiljev, dřívější hlavní redaktor novin „Kommersant" a za
kladatel projektu „Snob". Se svými hosty probere politickou situaci v Rusku 
v předvečer voleb.

ANDREJ VASILJEV, PRODUCENT PROGRAMU „OBČAN PREZI
DENT"

V životě jsem hlasoval jedenkrát, pro Jelcina, a to jen proto, že 
jsem se polekal komunistů. Dneska s ohledem na svůj věk se už nebojím 
nikoho, ale přesto jsem se rozhodl na kanále RBK udělat pořad „Občan pre
zident", kam budu každou středu zvát lidi, které považuji za zajímavé. 
Zajímavé v tom smyslu, zda mě při mém věku dokáží přesvědčit, abych šel 
volit. Anebo zda mě přesvědčí, abych k volbám nechodil, že nejít volit je pro 
mne ta nejlepší správná cesta, http: / / rbctv.rbc.ru/archive/main_news/ 
text/562949982660865.shtml 404 - zvýrazněno při citování - WP.

Takže pokud je na celostátním kanále vysílán pořad věnovaný 
nadcházejícím volbám prezidenta Ruska, znamená to už z podstaty, 
že jedná o předvolební agitaci.

Moderátor si do svého pořadu zve lidi, které SAM považuje za 
zajímavé. Proto si do prvního dílu si pozval kandidáta na p-reziden- 
ta Ruska, oligarchu, majitele akciové společnosti RBK M. Prochorova, 
a známého liberastu V. Ryžkova.

Volba hostů zcela odpovídá zájmům samotného Vasiljeva, a tomu, 
jak Vasiljevovy zájmy korelují se zájmy Ruska a mnohonárodního 
ruského lidu. O svém světonázoru a svých zájmech Vasilijev s hr
dostí vyprávěl během přímého přenosu pořadu Historický proces 
21. ledna 2012 (http://russia.tv/video.html?tvpreg_id=153080&ci- 
d=31&d=0&mid=14 404), kterého se zúčastnil ve Svanidzeho týmu. 
(Novinář a opozičník Nikolaj Svanidze je vzdáleným příbuzným Kato 
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Svanidze - první Stalinovy ženy a matky jejich syna Jakova - pozn. 
překl.)

Chci říct... stále nás straší, a říkají, že to, že se Sovětský svaz rozpadl, je 
a priori špatně. Tak já tedy si to například vůbec nemyslím. Já si myslím, že 
je to naprosto boží, že se rozpadl. Proč majíEstonci a Uzbekové mít jeden 
stát, co mají společného? Co to bylo za hybrid, takový mrzák, násilnický a ne
životaschopný? Rozpadl se a ani jeho prach nemá klid... říkám, prostě 
zakopat a zapomenout. A proto mi vadí tento strašák.

Je to naprosto skvělé. Rozpadl se, byl rozvrácen. Za pomoci Ame
riky - tak bezva!"

N. Svanidze: Toto je Andrej Vasiljev, producent současného skvělého pro
jektu „Občan básník" s Dmitrijem Bykovem a Michailem Jefremovem. Jeden 
z našich nejznámějších novinářů, angažovaný časopisy Kommersant a Mos- 
kovskij komsomolec. Zvýrazněno při citování - VVP.

Takže program moderuje člověk, který považuje za naprosto super, 
že se statisíce ruských lidí jako mávnutím kouzelného proutku pro
měnily v lidi druhé kategorie, kteří byli zabíjeni pro zábavu nebo pro
dáváni do otroctví, jak tomu bylo Čečensku v polovině 90. let. Právě 
v té době byl A. Vasiliev jedním z vedoucích televizního kanálu ORT, 
ovládaného Berezovským, a nakladatelství Kommersant. Právě tato 
média lidem vykládala, jaký je Berezovskij dobrý oligarcha - Čečenci 
unáší lidi a Berezovskij je vykupuje za miliony dolarů. Tato média 
samosebou mlčela o tom, že pro vidinu výkupného banditi unášeli 
obrovské množství lidí a Berezovskij vykupoval jednotlivce. Ty, kteří 
mohli být užiteční pro vytváření potřebné protiruské nálady na Zá
padě. Už tenkrát se hovořilo o tom, že ti lidé jsou unášeni záměrně, 
aby vyvolali ohlas a Berezovskij je potom vykoupil. A co je to vlastně 
výkupné? Je to legální způsob financování banditů a jejich podpora 
k další zločinnosti. A to je podle Vasiljeva naprosto super.

V boji s terorismem a únosci je přece obecně přijatou světovou pra
xí, že se žádné výkupné neplatí. Rukojmí jsou osvobozováni výlučně 
cestou speciální operace. Touto cestou jsou nejen lidé zachraňováni 
a bandité trestáni za svoji zločinnost, ale všichni lidé jsou chráněni 
před perspektivou únosu.
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Naprosto super je podle Vasiljeva i to, že po rozpadu SSSR se na jeho 
území rozbujely nejrůznější nacionalistické banditské skupiny. Ce
lou zemí proběhly nacionalistické pogromy, během nichž bylo zabito 
a znásilněno mnoho lidí. Byly zničeny lidské osudy.

A kolik nejrůznějšího hoře a neštěstí přinesl rozpad Sovětského 
svazu prostým lidem! Spokojeni byli jen ti, kdo si u požáru společné
ho domova - SSSR - ohřáli své ruce okradením svých soukmenovců, 
kteří se ocitli v nouzi, a službou světovému zákulisí.

Ale co je mu do ruských lidí, o kterých se vyjádřil takto: Není mi 
vůbec příjemné vyslovit slovo „společnost", které se na náš lid - obyvatelstvo 
vůbec nevztahuje. - Historický proces 25. ledna 2012.

To znamená, že lidé jsou pro něj lůza nehodná existence. A je-li pro 
Vasilijeva ruský národ lůzou, potom je jasné, že tento národ nedokáže 
vytvořit nic dobrého.

Vasiliev potvrzuje: Sovětský svaz... Co to bylo za hybrid, takový mrzák, 
násilnický a neživotaschopný? - To je mrzká lež.

O co tu jde především: Ve světě probíhá globalizace - proces kon
centrace řízení výrobních kapacit. Jedná se o objektivní proces, který 
nelze ani zvrátit, ani zakázat. Ale řízení tohoto procesu má subjek
tivní povahu. Jedním z projevů procesu globalizace byl příchod ta
kových státních útvarů, jakými byla impéria. Ruské impérium bylo 
jediným impériem na světě budovaným nikoliv metodou dobývání, 
nýbrž právě naopak, cestou dobrovolného vstupu národů. V ruském 
impériu nebyl zničen ani jediný národ. Zatímco například britské 
nebo španělské impérium nelítostně ničilo ke svým impériím připo
jované národy. Sovětský svaz, který po Ruském impériu podědil jen 
to dobré, se stal opravdovým společným domovem všech národů, 
které získaly možnost rozvíjet vlastní kulturu v součinnosti s kultu
rami ostatních národů, a národy do té doby bez vlastního písemnictví 
své písemnictví dostaly. Proto o žádném takovém mrzákovi, násilnickém 
a neživotaschopném Sovětském svazu nemůže být žádná řeč. Sovětský 
svaz prodělal zkoušku životaschopnosti v průběhu Velké vlastenecké 
války a na vlastním příkladu dokázal, že Sovětský svaz je tím nejo
dolnějším na světě, a to právě díky přirozenosti sjednocení národů 
do svazu. SSSR byl zničen ku prospěchu jiných impérií (především 
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Britského) v důsledku spiknutí nejvyššího vedení SSSR se světovým 
zákulisím, a za jeho přispění. To Vasiljev nejenže neodmítá, ale je tím 
upřímně nadšen: Je to naprosto skvělé. Rozpadl se, byl rozvrácen. Za po
moci Ameriky - tak bezva!" - Zvýrazněno při citování - VVP. Přitom 
ve stejném pořadu se Vasiljev vyjádřil v tom duchu, že pracovat proti 
Rusku v zájmech USA a přijímat za to peníze od CIA považuje za etic
ké a přijatelné.

To znamená, že pro Vasilijeva, stejně jako pro jiné domácí negry, je 
prodávat sám sebe etické a přijatelné. A tak se prodávají. S potěše
ním. A prodávají Rusko. Takových případů je až až. Hovořil o tom 
například ruský generální prokurátor J. J. Čajka ve svém rozhovo
ru pro Ruské noviny (Spousta případů RG 12.01.2012 http://www. 
rg.ru/2012/01/12/procuror.html). Problematice prodejnosti nesysté
mové opozice byl věnován zvláštní díl programu televizního kanálu 
NTV Vyšetřování zvláštních případů ze 3. února 2012 Zahraničí jim 
pomůže (http: / / www.ntv.ru/peredacha/proisschestvie/m4001/ 404). 
Více údajů lze dohledat na internetu. V programu jsou pozoruhod
né okamžiky. Například poslanec Státní dumy Ruska za Spravedlivé 
Rusko I. Ponomarjov se sešel se svým hospodářem, podal mu hláše
ní o vykonané práci a současně ho přesvědčoval o tom, že on, Pono
marjov, je mnohem užitečnější a loajálnější otrok než nejpopulárnější 
z opozičmků A. Navalnyj. O tom, jak I. Ponomarjov prodává sebe i zá
jmy Ruska, se lze dozvědět více v článku Na velvyslanectví ani nemusíš 
chodit! (http:/ /nstarikov.ru/blog/15385-more-15385).

A je-li pro Vasilijeva jeho prodejnost etická a přijatelná, potom se 
není co divit, že je aktivním účastníkem hnutí Putine odejdi!

Toto individuum lítě nenávidějící Rusko, jeho lid, usilující o to, aby 
prezidentem Ruska nebyl zvolen ruský vlastenec V. V. Putin, moderu
je program, na který zve osoby, jejichž zájmy a světonázor jsou stejné, 
jako Vasiljevovy. Čili se svými spojenci a osobami stejného smýšlení 
usilují o to, aby se V. V. Putin nestal prezidentem Ruska a aby Rusko 
bylo zničeno stejným způsobem, jakým se podařilo zničit SSSR.

Podobní Vasiljevové, Krylovové, Bělkovští a další cizozemci za
plavili celou zemi výzvami a návody k rozčtvrcení Ruska. Takovými, 
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jako je například článek Julie Kalininové Kurily je třeba vrátit (Mos- 
kovskij komsomolec č. 25594 z 18. března 2011, http:/ /www.mk.ru/ 
politics / russia / article / 2011/03IV7I573539-kurilyi-nado-otdavat. 
html) nebo článek jak oddělit Kavkaz (http://www.inright.ru/news/ 
politics / 20110612 / id_7562 /).

Rozpadem Ruska jsou si natolik jistí, že si už vymýšlejí vlastní plá
ny. Například novinář, zvláštní dopisovatel deníku Kommersant, přítel 
předáka DPNP51 Belova-Potkina (http://ns-wp.org/lenta/chronic- 
le/ 1145.html 404) Oleg Kašin se svěřuje: „Opravdu velmi doufám, že až 
se Sibiř stane samostatným státem, nezávislým na Moskvě (a já jsem si vážně 
jist, že Rusko v současných hranicích dlouho nevydrží), režim přechodu hra
nic bude bezvízový." (Oleg Kašin: Sibiř se stane samostatným, na Moskvě 
nezávislým státem, Tajga.info 31. prosince 2010 http:/ /tayga.info/de- 
tails/2010/12/31/~101904)

Tito lidé mají jasno - Rusko v podobě jednotného státu musí přestat 
existovat. Jsou si jistí v tom, že Rusko brzy zanikne, protože taková je 
vůle jejich hospodáře - USA. V současné době je na Sibiři aktivních 
hned několik separatistických hnutí, například Oblastní Alternativa Si
biře (OAS), společenství Sibiřské hnutí, skupina Nové cesty Sibiře, hnutí 
Sibiřané (Tomsk). Separatistů zatím není mnoho, ale jejich činnost je 
velmi dobře financována, což jim umožňuje formování informačního 
pole, aktivaci mas.

V rámci této činnosti byl roku 2011 natočen dokumentární film 
Ropa výměnou za nic (V Novosibirsku proběhla premiéra filmu „Ropa vý
měnou za nic" Akademie zpráv 2. prosince 2011 http:/ /academ.info/ 
node/18993).

Při tvorbě informačního pole a přípravě lidských zdrojů domá
cích negrů separatisté spolupracuji s nejrůznějšími rusko-americkými 
vzdělávacími institucemi. (Podrobněji na toto téma viz Analytická po
známka WP Intervence)

V tom, že Sibiř bude brzy odtržena od Ruska, si jsou jisti i v USA. 
Například v článku Hideaki Tailor SIBERIA TO BECOME PART OF U.S. 
— Sibiř se stane součástí USA, publikované 28. ledna 2012 ve Weekly 
World News, stojí:

151 Hnutí proti nelegální imigraci.
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„Vladimír Kiseljev, 37letý obyvatel Měždurečenska, předák hnutí152, sou
dí, že Sibiř se musí zbavit útlaku Moskvy.

Jedinou cestou k opravdovému rozkvětu je připojení území k USA.
Ovšem Vladimír Putin a nové vedení Ruska udělají vše pro to, aby 

zablokovali připojení Sibiře (ke Spojeným státům)153, ale prezident 
Obama dal na srozuměnou, že v zájmu získání Sibiře udělá Rusku 
„nabídku, kterou nebude moci odmítnout"’.

Prezident Obama je toho soudu, že Sibiř je bohatá na suroviny 
a USA disponují unikátními možnostmi jejich těžby a zpracování. 
Chystá se Obama dobývat ropu na Sibiři? - „Rozhodně ne" - prohlásil tisko
vý mluvčí Bílého domu. „Prezident Obama se ke konci svého druhého funkč
ního období chystá ukončit těžbu z ropných vrtů po celém světě".

Během posledních šesti měsíců154 Spojené státy bez zbytečného 
rozruchu pracují na tom, jak Sibiři pomoci v získání nezávislosti.155

Sibiř se stane územím USA, stejným, jako byly Aljaška a Kalifornie 
v XIX. století. Sibiř nemá v úmyslu formovat svou státnost od začát
ku, pouze doufá, že 51. státem se stane do roku 2015.156

152 Co mají společného separatisté s protesty horníků v Meždurečensku 
14. května 2010? Naše otázka při citování - VVP. O událostech v Meždurečen
sku v květnu 2010 viz Analytická poznámka VVP Intervence - VVP.

153 Proto je hlavní cíl všech oranžistických akcí vyjádřen v jejich heslu Putine, ode
jdi! Náš výklad při citování - VVP.

154 Tj. od června 2011, kdy Rusko vstoupilo do aktivní fáze přípravy voleb po
slanců Státní dumy. Současně se v Rusku zintenzivnila aktivita oranžistů 
s cílem narušit volby a neuznat je za legitimní. Právě na tomto informačním 
základě bezprostředně po volbách poslanců Státní dumy začala oranžistická 
shromáždění. - Naše vysvětlení při citování - VVP.

155 To vůbec neznamená, že by do té doby USA v zájmu odtržení Sibiře od Ruska 
nic nepodnikaly. Znamená to, že přišlo období aktivní fáze, kdy veškeré do
savadní práce mají být konvertovány do konkrétního a praktického výsledku. 
- Náš výklad při citování - WP.

156 Jak vidíte, separatisté věří, že se jim podaří rozčtvrtit Rusko a oddělit Sibiř už 
v nejbližší době, s největší pravděpodobností už letos, v roce 2012. V takovém 
případě by mohli dodržet určitý postup - vyčkat alespoň 3 roky, než se stanou 
státem USA. Do té doby bude Sibiř jednoznačně kolonií USA. Jak známo, USA 
kolonizují území cestou masového ničem původního obyvatelstva. - Náš 
výklad při citování - WP.
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Známý americký politik Zbigniew Brzezinski kladně hodnotí transforma
ci Sibiře na část USA a rád by pomohl založení nového společenství157 od 
Vancouveru po Vladivostok158.

Irkutská státní univerzita nedávno uspořádala seminář pro studenty 
5. ročníku atnericko-sibiřského oddělení managementu a členy veřejné
ho hnutí „Regionalistická alternativa Sibiře"159 (Regionalistic Alterna
tivě to Siberia). Budoucí absolventi americko-sibiřského oddělení univerzity 
byli nadšeni z vyhlídky, že by se stali součástí Spojených států", (citováno 
z SIBIŘ SE CO NEVIDĚT STANE 51. STÁTEM http://perevodika.ru/ 
articles / 20551.html) — Zvýrazněno námi při citování — WP.

Jak z článku evidentně vyplývá, je americké veřejné mínění připravo
váno na to, že se události v Rusku budou v krátkodobém horizontu vy
víjet podle libyjského scénáře. Ruský tyran Putin nechce, aby se na ropu

157 V originále commonwealth je přesněji překládán jako stát, republika, mocnost. 
Termín je součástí názvu řady států USA, například the Commonwealth of 
Virginia - stát Virginia. - Náš výklad při citování - WP.

158 Zde jsou míněny plány, které existovaly již počátkem XX. století, na vytvo
ření jakéhosi nárazníkového státního útvaru USA, který by Rusko připravil 
o přístup k Tichému oceánu, který by se tak stal vnitřním oceánem USA. Ve 
XX. století se to realizovat nepodařilo - bolševici je předběhli a vytvořili si vlastní ná
razník - Dálněvýchodní republiku (DVR) (6. dubna 1920 - 15. listopadu 1922), která 
se vrátila do struktury Ruska, jakmile ruský stát dostatečně posílil. Role Japonska 
v těchto událostech spočívala v tom, že mělo být tou údernou silou, která měla ve pro
spěch USA zajistit odtržení území Dálného východu a Zabajkalí od Ruska.
V současné době jsou již na straně nejvyššího vedení Ruska podnikány konkrétní kroky, 
které by USA právně usnadnily úkol odtržení části ruského území. Jsou zprávy, že Rus
ko přenechá cizincům Dálný východ. Zatím — do pronájmu (I. Gladilin KM.RU 27.01.2012, 
https: / / www.km.ru / v-rossii / 2012 / 01/27/ territorialnaya-tselostnost-rossii / rossiya- 
-otdast-inostrantsam-dalnii-vostok-pok) - Náš výklad při citování - WP.

159 Chyba vznikla překladem z ruštiny do angličtiny a zpět. Překladatel zjevně neví, že 
organizace se nazývá Oblastnická Alternativa Sibiře (OAS). „Nejprve jsme chtěli naší or
ganizaci pojmenovat Osvobozenecká Armáda Sibiře", uvedl v roce 2007 lídr OAS Michail Kule- 
chov, „ale později část zakladatelů zapochybovala: nebude to znít příliš vyzývavě? A tak jsme se 
nakonec shodli na „Alternativě". Nicméně, Oblastnickou Alternativu Sibiře se jako společenskou 
organizaci zaregistrovat nepovedlo. Ale Kulechov neklesal na mysli: podle jeho slov organizace 
začala plnit roli „vnitřnípolitické strany" v před rokem založeném Bajkalském hnutí, které bo
jovalo proti kladení potrubí společností Transněfť v blízkosti pobřeží Bajkalu dále na východ, 
a rovněž v Bajkalské národní frontě, obnovené na jaře 2007 (poprvé vznikla v červnu 1988 na 
vlně perestrojky)" (I. Gladilin - Irkutští studenti se učí, jak oddělit Sibiř od Ruska.  
15.01.2012, http: / /  01/13/ razvitie-regionov-v-rossii/stu- 
dentov-irkutska-uchat-kak-otdelitsibir-ot-rossii# 404) - Náš výklad při citování - WP. 

KM.RU
www.km.ru/v-rossii/2012/
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bohatá ruská Sibiř stala suvenýrním státem, a tím spíš, aby se stala sou
částí USA. Stejně jako v Libyi tyran Kaddáfí nechtěl, aby se oddělila na 
ropu bohatá Kyrenaika. Jenže v Kyrenaice se našlo alespoň tucet lidí, 
kteří si oddělení od Libye přáli. Ti se obrátili na světové společenství, 
aby jim pomohlo jejich přání realizovat. A světové společenství v tu 
ránu volání těchto osob vyslyšelo a Libyi vybombardovalo. A nyní je 
řada na Rusku. Vždyťna Sibiři je také pár desítek individuí, která si pře
jí, aby Sibiř opustila strukturu Ruska. Ba co více, přejí si, aby USA díky 
sibiřskému bohatství posílilo. To je přece to nejdemokratičtější přání ze 
všech myslitelných demokratických přání na světě. Jak by tedy mohl 
dobrák p-rezident USA B. Obama (stejně jako jakýkoliv jiný p-rezident 
USA) trpícím nepomoct a nerozbombardovat to špatné Rusko a Rusy?

Rozčtvrcení Ruska je vážná věc a je třeba se na něj připravit. A Spo
jené státy bez zbytečného rozruchu pracují na tom, aby pomohly Sibiři získat 
nezávislost. A tak noviny Kommersant č. 19 (4804) ze 3. února 2012 pu
blikovaly informaci Američané se stáhnou z Afghánistánu přes Uljanovsk. 
(http: / / kommersant.ru/ doc/1864350)

Ve smyslu dohody s NATO se budou náklady států NATO vyhýbat 
Uzbekistánu a budou se letecky, mimo jiné i ruskými letadly, dopravovat 
z Afghánistánu do RF, kde budou formovány železniční soupravy pro trans
port do Evropy. Náklady vždy doprovázejí vojáci. Navíc jsou i takové 
náklady, jako například tanky, které se převážejí výlučně s posádka
mi. Předtím, než bude náklad odeslán po železnici, bude potřeba zá
kladna, na kterou budou tyto náklady sváženy, a takovou základnu 
také hlídají vojáci. A ty vojáky je vlastně z každého pohledu výhodněj
ší také dopravovat vlakem než letecky. Takže je podepsána dohoda, 
podle které budou už v tomto roce na území Ruska zavedena vojska 
NATO. Noviny otiskly i schéma tohoto transportu.

Ze schématu je patrné, že se vojska NATO napříč Ruskem roztáh
nou zhruba tak, jako se v roce 1918 roztáhly Československé legie, 
které v podstatě rozpoutaly Občanskou válku v Rusku. Rozdíl je jen 
v zeměpisném rozmístění, to ale vyplývá z konkrétní politické situace. 
Úkol vojsk NATO v Rusku XXL století je obdobný, jako úkol česko
slovenských legií v Rusku XX. století - garantovat rozčtvrcení Ruska.
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Zda se nepřátelům Ruska podaří dosáhnout rozčtvrcení Ruska 
a přeměny jeho úlomků na kolonie, záleží jen na tom, do jaké míry 
lidé pochopili nebezpečí aktivit domácích negrů - separatistů - oran- 
žistů, jak efektivně jim budou lidé klást odpor a podporovat kandi
dáta na prezidenta Ruska V. V. Putina, tedy člověka, kterého samotní 
Američané hodnotí jako hlavní nebezpečí pro jejich plán na rozčtvrce
ní Ruska: Vladimír Putin a nové vedení Ruska udělají vše pro to, aby 
zablokovali připojení Sibiře (ke Spojeným státům).

Kvůli zvýšení počtu zájemců, kteří by se se svými požadavky na 
rozčtvrcení Ruska obraceli na USA, Američané investují obrovské 
prostředky do výchovy ruských domácích negrů. Nadšení absolven
tů Americko-sibiřského oddělení managementu kvůli požadovanému 
rozčtvrcení Ruska zřetelně dokládá, že je titul domácí negři vystihuje 
dokonale. Jsou skálopevně přesvědčeni, že prodají-li svobodu, dosta
nou solidní koryto: Naše ekonomická budoucnost se jeví skvěle, pronesl je
den nadšený absolvent. Proto je zajímá jiná otázka: Dá-li jim hospodář 
možnost zúčastnit se panských zábav: Zásadní otázka je, dostane-li Sibiř 
vlastnífranšízu NFL (National Football League — Národní liga amerického 
fotbalu), (http://perevodika.ru/ articles/20551.html)

A aby separatisté dosáhli svého vysněného otrockého postavení, 
účastní se demonstrací jakoby za svobodné volby, ale ve skutečnosti 
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směřujících k rozčtvrcení Ruska. Demonstrace s hesly proti V. V. Ruti
noví a s požadavky na odtržení se - to je jen divadlo pro televizi, aby 
zejména západní obyvatelé nabyli žádanou představu, jak lidé stráda
jí pod Rutinovým jhem, jak rádi by svou zemi rozčtvrtili, jenže se jim 
k tomu nedostává vojenské pomoci Západu. Konečně i ruskému oby
vateli je vnucována myšlenka: Jen se podívej, celý tvůj lid160 požaduje, 
aby do země vstoupila intervence.

V Novosibirsku byly 24. prosince 2011 na demonstraci proti falšování 
výsledků voleb mezi prapory stran a politických hnutí zachyceny rovněž bí- 
lozelené vlajky.

Ty mají bohatou historii. 5. srpna 1917161 proběhla konference společen
ských organizací Sibiře, svolaná oblastníki. Účastníci jednohlasně potvrdili 
vlajku definovanou takto: „Národní Sibiřská vlajka představuje kombinaci 
dvou barev - bílé a zelené. Bílá barva symbolizuje sníh a zelená Sibiřskou

160 Měšťák nepřemýšlí o tom, že se demonstrace účastní jen zanedbatelné množství 
lidí ve vztahu k celé populaci. Takže na oranžistických shromážděních 
4. února 2012:
Ve 190tisícovém Jiho-Sachalinsku se shromáždění Za spravedlivé volby demon
strovalo 70 osob.
Ve 325 tisícové Čitě - 50 osob.
Ve 100 tisícovém Magadanu - 30 osob (podle jiných zdrojů -10 osob).
Ve 220 tisícovém Blagověščensku, 290tisícovém Jakutsku a v milionové Vladi- 
vostocké aglomeraci - po stovce osob.
Ve 600 tisícovém Chabarovsku - 250-300 osob.
Ve dvoumilionovém Novosibirsku -1,5-2 tisíce osob.
Ve 350 tisícovém Abakanu - 50 osob.
Ve 780 tisícovém Barnaulu - 200 osob.
V 1,1 milionové Irkutské aglomeraci - 300 osob.
Ve 180 tisícovém Petropavlovsku-Kamčatském - 70 osob.
V 1,3 milionovému Omsku a 2,7miliónové Jekatěrinburgské aglomeraci - po 
dvou tisícovkách osob.
Ve 620 tisícovém Kemerovu -100 osob.
V 1,15 milionové Novokuzněcké aglomeraci - 50 osob.
Ve 870 tisícové Penze - 250 osob.
Ve 480 tisícové Ulan-Ude - 30 osob.
Ve 930 tisícové Jaroslavské aglomeraci - 300-350 osob.
(http: / / generalivanov.livejoumal.com / 2012 / 02 / 04 / 404)

161 Všimněte si - do Říjnové revoluce zbývají ještě 3 měsíce a separatisté se již pustili 
do čtvrcení Ruska a podněcují vznik občanské války. Bolševici nezničili zemi - oni 
zachránili Rusko. Podrobněji o tom v analytické poznámce WP Intervence. 
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tajgu. Jedná se o obdélník rozdělený úhlopříčkou, vedenou z levého horního 
rohu k dolnímu pravému, přičemž horní část je zelená a spodní bílá" - hlásí 
informační portál GlobalSib.com 25. prosince 2011 - Na demonstraci 
v Novosibirsku se objevily Sibiřské prapory, (http: / / globalsib.com/13134)

Prapory se objevily na demonstraci 24. prosince 2011 a už na příští, 
4. února 2012, přibyla hesla: na demonstraci „Za čestné volby" v Novosi
birsku rozbalila skupina místních separatistů transparent s nápisem: „Demo
kracie znamená sebeurčení" a současně byla vyvěšena vlajka nezávislé Sibiře. 
(N. Starikov: Separatisté jsou pro „čestné volby" 13. února 2012 http:/ / 
nstarikov. ru / blog /15407# more-15407).

Sluší se připomenout posloupnost událostí:
17. ledna 2012 se dostavila skupina ruských domácích negrů ke své

mu hospodáři - velvyslanci USA v Rusku Michaeli McFaulovi. Jed
ním ze členů skupiny byl i poslanec Státní dumy za stranu Spravedlivé 
Rusko, poslanec za Novosibirsk I. Ponomarjov.

25. ledna 2012162 v 19:00 I. Ponomarjov uspořádal ve své poslanec
ké kanceláři na adrese Novosibirsk, ul. Děržavina 7, krizovou poradu 
s novosibirskou opozicí. (Zahraničí nám pomůže, web Novosibirsk proti 
oranžového revoluci, 28 ledna 2012 http: / / antiorange-nsk.ru /?p=146#- 
morel46 404)

4. února 2012 opozice v Novosibirsku uspořádala demonstraci 
s hesly za oddělení se od Ruska.

8. února 2012 se poslanec I. Ponomarjov sešel s prezidentem Ame- 
ricko-ruské obchodní rady Edwardem Veronou a šéfkou jejího zastou
pení v Rusku Julií Kulaginovou. Během této schůzky ruský poslanec 
a politik podal Američanům hlášení o práci ruské opozice! Dopodrobna vy
barvil veškeré poslední protestní akce a všechny informační a organizační těž
kosti s nimi spojené. (Jak jsem vyzvonil zprávu Ilji Ponomarjova americkému 
špionovi. Blog Georgije Fjodorova, http://fedorovselsky.livejournal. 
com/279073.html?thread=1788961#tl788961 404)

162 Ve stejný den Novosibirsk navštívil druhý tajemník britského velvyslanectví v Rusku 
James Ford. Účelem návštěvy bylo setkání s vedením Novosibiřské oblastní organiza
ce KPRF. Ani sám James Ford, ani představitelé KPRF nechtějí o účelu této návště
vy nic sdělovat. (http://antiorange-nsk.ru/?p=153 404; http://vadim-horin.livejoumal. 
com/)-
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Pod sebeurčením si separatisté představují zničení jednotného 
ruského státu a proměnu jeho úlomků v kolonie Západu, především 
USA. Ruští domácí negři - separatisté - prahnou po legálním otrockém 
postavení.

A ještě prahnou po tom, aby to nastalo co možná nejdříve. Nejdů
ležitější pro ně je, aby do Ruska co nejdříve vtrhla zahraniční vojska. 
Budou-li při tom ruská města a obce zničena bombardováním a zahy- 
nou-li při tom ruští lidé - je to pro ně celkem super, jak se vyjadřuje 
liberast A. Vasiljev. Vůbec to neskrývají. Například jedna z liberálních 
rádiových stanic uspořádala anketu:

Jak byste zareagovali, kdyby bylo s Ruskem nakládáno stejně, jako s Libyí?
Výsledky telefonického hlasování:
Souhlasil bych - 373 (80,7 %)
Byl bych proti - 89 (19,3 %). (http://rutube.ru/tracks/5266874. 

html 404)
Takový mají posluchači oné radiostanice vztah k Rusku. Právě pro

to se účastní společných demonstrací na Bolotném náměstí. Transpa
rentnost voleb ani vůle lidu je vůbec nezajímají. Prvoplánově se chys
tají hned po volbách zahájit revoluci, reálné kroky k rozčtvrcení Ruska.

Tak nejdříve bílý oligarcha, londýnská náplava Berezovskij, jež 
16. ledna 2012 publikoval na svém blogu na stránkách rozhlasové stani
ce Echo Moskvy Otevřený dopis Představenému ruské pravoslavné církve pa
triarchu Kirillovi (http://echo.msk.ru/blog/berezovski/849154-echo/ ) 
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Píše v něm: hlučné protestní demonstrace přerostou v rachot střelby, 
když proudy vzájemných obvinění promění se v krev nevinných. (Zvý
razněno při citování - WP.)

Berezovskij si je jist, že krev dozajista poteče, protože ať už by moc 
uspořádala volby jakkoliv transparentní a ať už by v nich zvítězil 
kdokoliv, veřejnost stejně výsledky nepřijme. (Zvýrazněno při cito
vání-WP.)

Později, 23. ledna 2012, poslanec Státní dumy za KPRF O. N. Smo- 
lin publikuje ve svém blogu následující:

Uniky se objevují všude, od plynového potrubí až po komunální 
kanalizaci. V Dumě se objevují rovněž. Specifické - informační.

Minulý týden se k nám dostala neoficiální informace o tom, že kdyby se 
měly konat volby prezidenta tuto neděli, potom podle neveřejného výzkumu 
FAPSI (Federální agentura vládního spojení a informací Prezidenta RF 
- pozn. překl.) by Vladimír Putin získal 38 % a Genadij Zjuganov 20 %.

Při takovém rozložení sil je druhé kolo nevyhnutelné. Nicméně, to ne
jsmutnější pro moc je vývoj. Putinův rating navzdory oficiálním prohláše
ním klesá, zatímco rating Zjuganova roste. V poslední době dokonce Boris 
Němcov, i jiní liberálové, jakkoliv kritizují KPRF, veřejně prohlašují, že bu- 
dou-li muset v druhém kole volit mezi Vladimírem Putinem a Gennadijem 
Zjuganovem, upřednostní Zjuganova. Máme neoficiální informace o tom, že 
moc je, vědoma si klesajícího trendu, odhodlána dosáhnout Putinova vítězství 
už v prvním kole za jakoukoliv cenu.

Je jasné, že při takovém poměru preferencí se toho bez masového falšová
ní dosáhnout nedá. Právě proto se nyní Vladislav Surkov jeví příliš měkký, 
a proto byl na jeho místo dosazen nápadně tvrdší Vjačeslav Volodin.

Nedojde-li ke změně mocenského rozhodnutí, potom nám po 4. březnu bu
dou Bolotné náměstí a Sacharovova třída možná připadat jako dět
ské hrátky... (http:/ /oleg-smolin.livejournal.com/21026.html 404) - 
Zvýrazněno při citování - WP.

Z tohoto tvrzení ve stylu jedna paní povídala vyplývá jednodu
chý závěr, že volby, ve kterých vyhraje V. V. Putin, budou v každém 
případě nelegitimní a poslouží jako záminka k následným otřesům 
v Rusku. Smolina nezajímá veřejné mínění vyjádřené ve volbách, pro 
něho je důležitý názor Němcova a dalších liberastů orientovaných na 
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Západ. Další lidová volba, která by neodpovídala vůli Západu, bude 
a priori nelegitimní a poslouží jako důvod pro svolání davu na uli
ci. Takto jednoduše a nepokrytě KPRF deklaruje svoji loajalitu inter- 
ventům. Vedení KPRF se už nyní snaží šplhnout si před interventy 
tím, že pro demonstrace oranžistů zajistí davy z řad KPRF. Kdyby se 
KPRF na demonstracích oranžistů nepodílela, potom by účast těchto 
demonstrací sotva přesáhla počet řečníků na tribuně. Na tribuně, na 
níž, mimochodem, předáci KPRF s ohromující logikou principiálně 
odmítají stát. Na oficiálních stránkách KPRF tajemník ÚV KPRF, první 
tajemník moskevského městského výboru V. F. Paškin, vysvětluje po
zici strany takto: „K otázce demonstrace na Bolotném náměstí prohlašuji, 
že jsme zásadně proti tomu, aby si protestní vlnu, vyvolanou prove
dením absolutně špinavých voleb, osedlali pánové Němcov, Ryžkov 
a jim podobní, kteří již u moci byli a svoji nekompetentnost tam předvedli. 
Takže jsme proti tomu! A to je ten důvod, proč jsme nebyli mezi řeč
níky na Bolotném náměstí, ale byli jsme tam přítomni, abychom přispě
li vysvětlováním, rozdávali naše noviny a letáky", (http:// kprf.ru/acti- 
ons/102173.html)

Takže takovou logikou se řídí vedení KPRF: Jsme proti tomu, aby 
našimi vůdci byli liberasté, a proto našimi vůdci budou liberasté!

I kandidáta na všeruského vůdce nové únorové revoluce už také 
máme. A do role nového Kerenského se pasoval ruský liberast V. A. 
Ryžkov.

Jak už byla řeč výše, jedním z prvních hostů prvního dílu progra
mu Občan prezident, vysílaného 1. února 2012 na RBK-TV, který mo
deroval A. Vasiljev, byl V. Ryžkov. V rámci představování svých hostů 
uvedl Vasiljev o Ryžkovovi následující: „Donedávna zcela zapomenutý 
politik Vladimír Ryžkov a nyní člen organizačního výboru všech minu
lých, a řekl bych i nadcházejících, demonstrací", (http:/ /rbctv.rbc.ru/ar
chive/mrpresident/  562949982708318.shtml 404) - zde máme na mys
li demonstrace konané v rámci kampaně Putine odejdi!, organizované 
pod záminkou protestů proti falšování voleb poslanců Státní domy 
Ruska konaných 4. prosince 2011. - Náš výklad při citování, zvýraz
něno při citování - WP.
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Jak Němcov potvrdil, Ryžkovův návrat do aktivní politiky byl 
způsoben tím, že dostal spoustu peněz, což mu umožnilo ucházet se 
o roli hlavního opozičního vůdce. K ní má Ryžkov veškeré předpo
klady. Kromě peněz, které mu umožnily stát se organizátorem všech 
minulých i následujících demonstraci, tzn. vůdcem nesystémové opo
zice - oranžistů, disponuje i administrativními zdroji, a právě ty jej 
vynesly do role jediného vůdce opozice, když mu umožnily přístup 
ke VŠEM všeruským kanálům. Ryškov dostává prostor v hlavním vy
sílacím čase a účastní se nejprestižnějších programů. A všude hází špí
nu na adresu V. V. Putina i Ruska, od zbytečností až po vyložené lži. 
Přitom abyste se dostali, například, na státní televizní kanál Rossija, 
na to peníze nestačí, to musíte mít administrativní zdroje na úrovni 
Kremlu.

Co způsobilo, že si nepřátelé Ruska vybrali Ryžkova do role vůdce 
únorové revoluce?

Abychom pochopili, co je takový Ryžkov zač a co způsobilo jeho 
současný vzestup, musíme znát jeho předchozí politické aktivity, s ni
miž je veřejnost seznámena méně, než s činností jeho kompliců při 
demokratizaci Ruska, včetně Němcova.

Tuto situaci zapříčinilo to, že Ryžkov, na rozdíl od svých kumpánů, 
s výjimkou krátkého období, kdy byl vicegubernátorem Altajského 
kraje, již nikdy nezastával státní funkce. Veškerou svojí předcházejí
cí politickou kariéru vystavěl na tom, že byl poslancem Státní dumy 
Ruska. A právě proto, že se Ryžkov v očích široké veřejnosti nediskre
ditoval podobně jako například týž Němcov, se hospodáři rozhodli, 
že se hodí lépe do role veřejného zástupce opozice.

Na rozdíl od současných vůdců nesystémové opozice B. Němcova, 
který byl vicepremiérem ruské vlády, a M. Kasjanova, který byl pre
miérem, se Ryžkov vždy vědomě vyhýbal nasazení ve výkonné moci. 
Přitom možnosti měl. Tak například v letech 1996-1997 byl zástupcem 
předsedy výboru SD RF pro záležitosti federace a regionální politi
ku a členem třístranné komise (Vláda - Rada federace - Státní duma) 
pro rozpočtovou politiku. A 16. září 1998, na návrh nového předsedy 
vlády RF J. Primakova, prezident RF B. Jelcin podepsal výnos o jme
nování Vladimíra Ryžkova do funkce náměstka předsedy vlády RF 
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pro sociální otázky. Nicméně, po několika dnech se Vladimír Ryžkov 
výkonu funkce zřekl s vysvětlením: Za situace nejhlubšího sociálního ko
lapsu by byl souhlas z mé strany, ze strany člověka, který se tímto oborem 
nikdy nezabýval, přece jen, jak se mi zdá, avantýrou.

Takže psát zákony, formovat rozpočet, provádět regionální politiku 
ochoten je, ale jen co mu byla nabídnuta realizace politiky, kterou sám 
stvrdil, ochota je ta tam. Je zcela evidentní, že Ryžkov nejenže sám 
podepsal svou vlastní manažerskou nekompetenci, ale současně do
kázal, že je ochoten zabývat se čímkoliv, jen ne brát na sebe odpověd
nost. A to svědčí o tom, že podle svých osobnostních kvalit je Ryžkov 
dokonalý demokratizátor. Některé etapy jeho životní dráhy jsou po
psány na adrese http: / / www.informacia.ru / dosye / 1489-ruzhkov. 
html 404. Ale tyto informace jej charakterizují jako pokrytce, karié
ristu a darebáka. Jaká je však politická linie, na níž Ryžkov staví své 
společenské aktivity? Jaké jsou politické cíle jeho činnosti?

Odpovědět na tuto otázku není těžké, pokud si pamatujeme, že 
jedním ze směrů Ryžkovovy činnosti byla podpora nové generace vůdců 
ruské společnosti, asistence jejich profesionálnímu růstu a tvůrčí práci ve 
prospěch Ruska. V rámci tohoto programu probíhala výstavba sítě cen
ter občanské osvěty. (O. Loginov: Kdo stojí za poslancem Státní dumy Vla
dimírem Ryžkovem?, Altajskápravda č. 70 ze 17. března 2005). V Altaji se 
takovými centry staly Škola veřejné politiky a Altajská škola občanského 
vzdělávání, ve kterých prošel výukou značný počet zaměstnanců sdě
lovacích prostředků, vysokoškolských učitelů, státních zaměstnanců 
a poslanců místních zákonodárných sborů. Nicméně reální vůdci rus
ké společnosti z těchto škol nevzešli žádní.

Kromě škol, které vychovávaly kádry, - což je úkolem každé ško
ly - zastával Ryžkov funkci veřejného kurátora Ekonomického fóra 
Západní Sibiř: region, ekonomika, investice, který účastníci přejmenovali 
na Sibiřský Davos. Toto fórum od roku 2000 probíhá každoročně ve 
městě Bělokuricha (Altajský kraj). Účastníci toho Davosu - liberální 
ekonomové, tak či onak se podílející na rozvracení Ruska, a jejich zá
padní rádci tu po dva dny diskutují o problémech a perspektivách 
ruského hospodářství, hodnotí ekonomickou a politickou situaci, dě
lají prognózy pro politiku a společnost.
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Kdo tedy za tím vším stojí, kdo financuje Ryžkovovu činnost zamě
řenou na přípravu demokratických kádrů a vypracování strategie, tak
tiky a praxe k zabránění obnovy Ruska, kterou prosazuje V. V. Putin?

Jeho sponzoři se v podstatě neskrývají. Z poměrně velkého počtu 
sponzorů jak ruského163, tak i zahraničního původu164, byl v Ryžkovo- 
vě životě tím hlavním vždy institut Otevřená společnost (Sorosův fond) 
a Mezinárodní republikánský institut (IRI), vedený známým americ
kým senátorem, někdejším kandidátem na prezidenta USA za Re
publikánskou stranu, Johnem McCainem, který vymezil místo a roli 
Ruska v současném světě slovy: Rusko již nepředstavuje velmoc. Je to 
uvadající země, která nade vší pochybnost může ovlivňovat chod událostí ve 
svém regionu, ale hrát vedoucí úlohu v řešení globálních problémů je již nad 
její síly. (NTV, program Vyšetřování zvláštních událostí 03.02.12 Cizina 
jim nepomůže http: / / www.ntv.ru/ peredacha/ proisschestvie / m4001 / 
404). McCain je ve vztahu k Rusku zastánce tvrdé linie USA, známý 
svými hrozbami i vůči současnému nejvyššímu představiteli Ruska, 
V. V. Putinovi.

McCaina nelze podezírat z toho, že by přál Rusku dobro, že by 
chtěl obrodu silného a suverénního Ruska, ve kterém spatřuje vý
hradně nepřítele USA. Proto nikdy nebude sponzorovat činnost těch 
sil, které pracují na obrodě Ruska. Ryžkovova činnost ale byla Mezi
národním republikánským institutem (IRI) vždy štědře sponzorová
na. To je prakticky otevřená deklarace toho, že Ryžkov a společnost 
pracují na zničení Ruska v zájmech USA. Jinými slovy, je to přiznání 
skutečnosti, že Ryžkov je domácí negr.

Hysterie demonstrací, která se v celé zemi rozpoutala po vol
bách poslanců Státní dumy Ruska konaných 4. prosince 2011, byla

163 Například společnost JUKOS vedená Chodorkovským, který si dal za cíl pri
vatizovat celé Rusko.

164 Nadace Fridricha Naumanna (Friedrich Naumann Stiftung). Nadace byla za
ložena roku 1958 a v současné době má zastoupení ve více než 60 zemích 
světa. Moskevská kancelář byla otevřena v roce 1992. Hlavním úkolem nadace 
je podpora předávání představ o liberálních hodnotách, (http:/ /www.ric.vsu.ru/ 
ru / european_programs / german_organisations_founds_and_programmes / 
friedrich_naumann_ stiftung; http://www.russia.fnst.org/Aktuell/1455c/ 
index.html 404).
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výborně organizována a řízena ze zahraničí. Tato hysterie měla po
sloužit k destabilizaci sociální situace, k delegitimizaci celé mocenské 
struktury v Rusku, a na tomto základě k provedení ozbrojené interven
ce. Informační intervence už probíhá na plné obrátky, realizuje ji pátá 
kolona interventů v Rusku - ruští domácí negři. Po opoziční demonstra
ci 10. prosince 2011 v hlavním městě Ruska americké televizní stanice 
odvysílaly reportáže o nepokojích v Moskvě: lidé v letním oblečení 
ničí vše, co jim padne pod ruku, hází láhve se zápalnou směsí, bojují 
s policií označenou latinkou, a to celé probíhá s palmami na pozadí. 
Později se ukázalo, že se novináři spletli a zprávy podbarvili repor
tážemi z událostí v Řecku a dalších evropských zemí, které se udály 
v létě a na podzim roku 2011. Je to taková příznačná chyba - americký 
měšťák nemá ponětí, kde se Rusko nachází, jaké klima tam vládne 
atd. Proto pro amerického měšťáka jsou Řecko a Rusko to samé. Jenže 
videozáznamy pogromů slouží k vytvoření informačního pole v USA, 
podle kterého bojovníci za demokracii v Rusku už od prosince 2001 
svádí těžké boje s totalitním režimem. Tímto způsobem je americký 
měšťák připravován na to, že vláda USA, p-rezident, mohou přijmout 
nějaké právní rozhodnutí nebo podniknout praktické kroky pro po
skytnutí pomoci bojovníkům za demokracii v Rusku. Po takovém infor
mačním zpracování amerického měšťáka postačí vládě, p-rezidentu 
USA, vytvořit v Rusku sebemenší prostor, důvod pro zásah USA do 
vnitřních záležitostí Ruska.

Z tohoto důvodu USA angažovaly ruské domácí negry prahnoucí 
po tom, aby se stali otroky strýčka Sama, a proto se stali americkou 
pátou kolonou v Rusku. Úkolem těchto domácích negrů je destabilizovat 
situaci v Rusku anebo alespoň vyvolat dojem takové destabilizace, 
a na tomto pozadí vyhlásit cosi s Ryžkovem v čele, třeba ve stylu Pře
chodné národní rady (PNR) v Libyi. Zkratka PNR se už ve světě cel
kem ujala. PNR byla už založena i v Rusku a je poskládána z ruských 
domácích negrů. Jedná se o Stranu národní svobody.

Domácí negři z ruské PNR se pak obrátí na Západ s prosbou o inter
venci do Ruska a Západ jejich prosbu okamžitě vyslyší.

Aby vše proběhlo přesně jak má, byl velvyslancem v Rusku jme
nován M. McFaul. Nejedná se o profesionálního diplomata, zato je to
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Stranu národní svobody nemají jen v Lybii

profesionální odborník na revoluce a státní převraty. Jen co se McFaul 
ujal práce v Rusku, ruští domácí negři přispěchali ke svému hospodáři 
s projevy otrocké pokory

Historie není učitelka, ale dozorkyně, magistra vitae (učitelka živo
ta): neučí nic, jen trestá za neznalost lekcí - V. O. Ključevskij

Ryžkovové, Němcovové, cizáci a další ruští domácí negři si nena- 
studovali lekce z historie. Přitom historie dokládá, že Rusko porazit 
nelze. Každý dobyvatel, který přišel Rusko zotročit, schytal drtivou 
porážku. Kdo k nám s mečem přijde, mečem sejde. A spolu s interven- 
ty zahynou i ruští domácí negři.

A bez ohledu na to, jak těžké byly zkoušky, které Rusko postihly, je 
to naše Matka-vlast, jako pták Fénix pokaždé povstane z popela ve vší 
své kráse a síle a rozšíří své hranice tak, aby do sebe zahrnula nové státy 
a nové národy. Tak tomu bylo vždycky. Tak tomu bylo po první době 
temna na Rusi, která je známá pod názvem Tatarsko-mongolský útlak, 
tak tomu bylo po době temna na přelomu XVI. a XVII. století. A stejně to 
dopadne i tentokrát. Až překonáme současnou dobu temna.
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