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VÃ•LKA S RUSKEM?
PondÄ›lÃ-, 02 duben 2018

Chemický útok na britské obÄ•any v Salisbury mÄ›l sice daleko k nÄ›jakému teroristickému útoku s desítkami mrtvých, ale
byl znepokojující pÅ™edev&scaron;ím otázkou: co v&scaron;echno se mÅ¯Å¾e stát, kdyÅ¾ nÄ›kdo má chemické zbranÄ›? Je
otázkou, zda Putin opravdu za to mÅ¯Å¾e. Britská premiérka Theresa May musela nÄ›jak reagovat, protoÅ¾e bránit obÄ•any
je urÄ•itÄ› prvoÅ™adou povinností státníka. Jak bránit? Británii viditelnÄ› pÅ™etekl pohár.

ZavraÅ¾dÄ›n byl LitvinÄ›nko a teÄ• je v ohroÅ¾ení Å¾ivota Skripal. VypovÄ›zení ruských diplomatÅ¯ ov&scaron;em budí roz
spí&scaron;e je to jakási pomsta za více vÄ›cí. Ale které tyto útoky jsou opravdu provedené ruskou vládou? Nejsme
pÅ™ece tak naivní, abychom nevÄ›dÄ›li, Å¾e to mÅ¯Å¾e být provokace pÅ™ed volbami, pÅ™ed mistrovstvím svÄ›ta ve fotbale
k tomu pÅ™ibývají dal&scaron;í vroubky - ovlivÅˆování voleb, módní evergreen, samé náznaky, nic jistého, ale víra ve zlého
Rusa je zaÅ¾itá. Za prohrané volby pÅ™ece musí být nÄ›kdo vinen! Nejlépe Putin &ndash; univerzální viník. A tak pÅ™etekl
pohár sebeindukce subjektivních fantazií. Profesionální rusofobové je vykreslují barvitÄ›. Ale o co jde? Co je v pozadí
tohoto &scaron;ílenství? Je to dÄ›lostÅ™elecká pÅ™íprava na skuteÄ•ný váleÄ•ný útok? Ale jaký? Nebo je to jen emotivní výlev
na&scaron;tvanost? Ale na koho, kdyÅ¾ pÅ™íÄ•iny se jen dohadují? Myslím si, Å¾e je to zÅ™ejmé. Rusko se nezaÅ™adilo
západního svÄ›ta. Nepropojilo se dobÅ™e hospodáÅ™sky, Putin zachránil pÅ™ed rozkradením a prodáním do zahraniÄ•í
vÄ›t&scaron;inu ruského pÅ™írodního bohatství. To byla první rána jakémusi hladkému prÅ¯bÄ›hu occidentalisace Ruska,
které je pÅ™edstavováno asi jako podÅ™ízení se západnímu kapitálu a zaÅ™azení vlastního kapitálu jen v nÄ›jaké dosti malé a
závislé míÅ™e. My, jako bezvýznamná zemÄ› v tom nehrajeme roli, a na&scaron;e vlastnická struktura je samozÅ™ejmÄ› v
rukou svÄ›tových firem, zapojených do západního okruhu. PutinÅ¯v Ä•in, zachování státního vlastnictví významných zdrojÅ¯
surovin, je nejpodstatnÄ›j&scaron;í. PostupnÄ› se k tomu nikdo nedostal, nátlaky nepomohly a Putin získal Rusku obrovské
prostÅ™edky z tohoto bohatství a mÅ¯Å¾eme vidÄ›t na MoskvÄ›, jak dneska vypadá. NejvÄ›t&scaron;í mÄ›sto Evropy
s mrakodrapy, které jsou srovnatelné s Manhattanem. Ten pohled v televizi uvidíme jen velmi letmo, jinak by to asi byla
propagace nepÅ™ítele a pracovníci by mohli mít potíÅ¾e.
Nepomohly ani sankce. Rusko ukázalo obdivuhodnou vytrvalost.
Je to samozÅ™ejmÄ› také tím, Å¾e Západ uÅ¾ ve svÄ›tÄ› nehraje takovou roli jako dÅ™íve, jiné zemÄ› uÅ¾ jsou také vyspÄ›l
Rusku válku nevedou. Dnes vidíme v kauze Skripal, jak je svÄ›t rozdÄ›len. ÄŒína chce doloÅ¾it, Å¾e Rusové Skripala skuteÄ•
otrávili. Rusové to ov&scaron;em chtÄ›jí také, a tak to bude je&scaron;tÄ› zajímavé (pokud nám to sdÄ›lovací prostÅ™edky
nebudou zatajovat).
SamozÅ™ejmÄ›, kdyÅ¾ se vynoÅ™í opÄ›t nÄ›jaká nezávislá velmoc, asi je to pro stávající nepÅ™íjemn
Pokud se nemá dostávat dovnitÅ™ bloku, je nutno se nÄ›jak ohraniÄ•it. Ale v&scaron;echno je to problém. Pokud se
Západ ohraniÄ•í sankcemi, jak vidÄ›t, protivníka na kolena nesrazí, ale mÅ¯Å¾e také dojít ke vzniku svÄ›tové rezervní mÄ›ny, tÅ
zlatý juen, a americké banky utÅ™ou nos. Dosud mohou vlády USA rozhodovat o úÄ•tech ruských miliardáÅ™Å¯ ve svÄ›tových
bankách, ale to s takovou politikou zmizí, a uÅ¾ nebude Å¾ádná páka, jak vykonávat na Rusko a ÄŒínu vliv. KoneÄ•nÄ› se tím
dokoná Å¾elezná opona, zemÄ› se pÅ™estanou potÅ™ebovat a váleÄ•ný konflikt mÅ¯Å¾e zaÄ•ít.
KdyÅ¾ se budou pronásl
ru&scaron;tí miliardáÅ™i Å¾ijící na západÄ›, smíÅ™í se nÄ›jak s Putinem a odejdou do Ruska. Situace je tedy velmi problemati
a nevím, jestli cesta oddÄ›lování je správná.
NÄ›kdo tvrdí, Å¾e USA jsou pÅ™edluÅ¾ené a Å¾e by pomohla válka. Ale to je
zastaralé my&scaron;lení. Nedovedu si pÅ™edstavit frontální válku. MÅ¯Å¾e být virtuální válka. Bude obrovské zbrojení a
Å™inÄ•ení zbranÄ›mi, velkohubé projevy a podezírání. Bude se pÅ™edstírat válka informaÄ•ní, propagaÄ•ní a jiné nesmysly, kt
ve skuteÄ•nosti ve svobodné spoleÄ•nosti mít význam nemohou, ale cílem bude omezení svobody slova, ujaÅ™mení lidí
propagandou, zblbnutím, vymýváním mozkÅ¯ a za zády lidí se provede to, co je cílem.
Cíl je omezení demokracie a
svobody, vnucení multikulturní spoleÄ•nosti a jakési jednoty Evropy se smí&scaron;eným obyvatelstvem. K tomu je zapotÅ™ebí
vymazat národní identity.
Rusko v tomto plánu vadí. Nezapadá nejenom do vlastnické struktury vládnoucí
plutokracie, ale Putin má jinou ideologii, nikoliv komunistickou (komunistická by ani nevadila), ale konzervativní,
zaloÅ¾enou na kÅ™esÅ¥anských základech. ZároveÅˆ staví na národním vzepÄ›tí. To v&scaron;echno jsou vzory, které není
moÅ¾no evropským národÅ¯m nechat pÅ™ed oÄ•ima a dostupné.
John Lamba z Birminghamské City University se svezl na
vlnÄ› nenávisti a &scaron;tvaní, a bojovnÄ› vyhla&scaron;uje, Å¾e otrávení Skripala je prý vzkaz Ruska civilizovanému svÄ›tu
(Lamba to nejlépe ví, je mluvÄ•í Ruska). Rusové jsou univerzální démon, zlý bÅ¯Å¾ek, který za v&scaron;echno mÅ¯Å¾e a do
kterého je moÅ¾no kopnout. V Å¾ádném pÅ™ípadÄ› to není démon nebezpeÄ•ný, to by se s ním zacházelo úplnÄ› jinak.
Srovnejte to tÅ™eba se Saudskou Arábií, která posílala Å™adu let do Evropy immány &scaron;tvoucí proti evropské
civilizaci! To bylo jiné kafe! ProÄ• do ní nikdo nekopal, je zÅ™ejmé. Ale v&scaron;ichni vÄ›dí, Å¾e na Rusy si mohou dovolit
cokoliv, zcela suverénnÄ›. Jiné národy by mÄ›ly kopání následovat, jakási kampaÅˆ, jakési &bdquo;me too&ldquo;. Kdo
nekope do Rusa, není pÅ™ítel!
Je uÅ¾ jedno, jestli je to pravda, nebo ne. Rozum vzdoruje jen u nÄ›kterých stateÄ•ných, jako
slovenská vláda.
Putin na sebe zbyteÄ•nÄ› pÅ™itahuje nevhodnou pozornost tím, Å¾e se neroze&scaron;el s komunistickým
reÅ¾imem zcela, stále se snaÅ¾í zaujímat nÄ›jaké jakoby neutrální postoje. SnaÅ¾í se obhajovat nÄ›které Ä•iny tohoto zloÄ•in
reÅ¾imu.
Tím se dostává do izolace, neumí nÄ›které vÄ›ci vysvÄ›tlit, nemÅ¯Å¾e zaujmout ta správná východiska. Kdyby
Rusové hned po pádu komunistického reÅ¾imu jednoznaÄ•nÄ› Å™ekli, Å¾e Krym jim byl komunisty ukraden v r. 1954 a
poÅ¾adovali by historickou spravedlnost, asi by to tenkrát pro&scaron;lo. KdyÅ¾ ov&scaron;em se zaruÄ•ili za územní
celistvost Ukrajiny i s Krymem dokonce na mezinárodní úrovni, urÄ•itÄ› je potom vykládána anexe Krymu jako skuteÄ•ná
anexe a signatáÅ™i tehdej&scaron;ích dohod jsou zavázáni Ukrajinu hájit.
Je pravdÄ›podobné, Å¾e s noviÄ•okem ruská
vláda nic spoleÄ•ného nemá, proÄ• by zabíjela uÅ¾ zne&scaron;kodnÄ›ného agenta v této nevhodné dobÄ›? Ale místo, aby
jednoznaÄ•nÄ› pÅ™iznali, Å¾e v dobÄ› SSSR se noviÄ•ok vyrábÄ›l (v Uzbekistánu) a odsoudili to, tak fabulují a svádí vinu na ji
zemÄ› vÄ•etnÄ› ÄŒeska. Chápu ov&scaron;em, Å¾e pÅ™ed svým národem se Putin úplnÄ› s komunismem rozejít nemÅ¯Å¾e
má postavení vlastnÄ› velmi obtíÅ¾né. Bývalý velvyslanec v Rusku Jaroslav Ba&scaron;ta v rozhovoru pro DVtv Å™ekl:
&bdquo;Rusko není nikdy tak silné, jak vypadá (tedy je jakýsi obr na hlinÄ›ných nohách), ale na druhé stranÄ› je zapotÅ™ebí
být jako soused Ruska silný&ldquo;. To je pomÄ›rnÄ› dobré vyjádÅ™ení situace. Pokud se opravdu noviÄ•ok po pádu SSSR
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dostal do rukou rÅ¯zných mafií, mÅ¯Å¾e se pouÅ¾ívat kýmkoliv. To je velmi nebezpeÄ•né.
Pokud premiérka Mayová musela
nÄ›co udÄ›lat, kvÅ¯li obÄ•anÅ¯m, dá se to je&scaron;tÄ› chápat, ale proÄ• to bÄ›snÄ›ní? Ná&scaron; ministr Stropnický prohlásil
Å¾e BritÅ¯m vÄ›Å™í. Víra zavazuje. Zato ÄŒína, Izrael, Slovensko a dal&scaron;í nevÄ›Å™í.
ZávÄ›rem Tak mi pÅ™ip
rusofobie vlastnÄ› rehabilituje komunistický reÅ¾im. O komunistickém reÅ¾imu se ztrácí pÅ™edstava, jeho podstata se jaksi
zatemÅˆuje, rok 1968 se vykládá jako útok Ruska s jakýmisi zlými úmysly, které dnes nejsou zcela jasné, protoÅ¾e uÅ¾ není
jasný ani tehdej&scaron;í reÅ¾im. UplatÅˆuje se neustále soustava lÅ¾í.
Ukrajin&scaron;tí nacionalisté tvrdí, Å¾e Rusové pr
v tzv. ukrajinském holocaustu zavraÅ¾dili 7 milionÅ¯ UkrajincÅ¯ (bylo to na ÄŒT v rozhovoru o Stalinovi). PÅ™itom Timothy
Snyder pí&scaron;e ve své knize Krvavé zemÄ› o 6 milionech obÄ›tí v celém SSSR, z toho 3 miliony na UkrajinÄ›. Ale
ukrajin&scaron;tí nacionalisté tvrdí, Å¾e to udÄ›lali Rusové, coÅ¾ samozÅ™ejmÄ› není pravda, protoÅ¾e bol&scaron;evici byli
mezinárodní sebranka a bylo jim jedno, jestli vraÅ¾dí Rusa nebo Ukrajince (SolÅ¾enicyn to dobÅ™e popsal).
VlastnÄ› se
ztrácí pÅ™edstava o bol&scaron;evicích, o jejich krvavé válce, a jaksi se tito fanatici zamÄ›Åˆují dnes, urÄ•itÄ› úÄ•elovÄ›, za cel
ruský národ, který ve skuteÄ•nosti proti bol&scaron;evikÅ¯m vedl obÄ•anskou válku.
Staré pÅ™edrevoluÄ•ní Rusko Å¾ádný
démon nebyl, byla to zaostalá, nicménÄ› dostateÄ•nÄ› svobodná zemÄ›, kde Å¾ili vystÄ›hovalci z Evropy aÅ¾ hodnÄ› spokojen
na&scaron;i legionáÅ™i za nÄ›j bojovali u BachmaÄ•e a Zborova, neÅ¾ pÅ™i&scaron;li bol&scaron;evici, aby se následnÄ›
obrátili proti nim. O rusofobních lÅ¾ích, dnes bÄ›Å¾nÄ› &scaron;íÅ™ených, by se daly napsat dlouhé Ä•lánky a vysvÄ›tlovat
nedostatek ve výuce historie také, ale myslící lidé jistÄ› lÅ¾i rozpoznají. Propaganda proti Rusku opravdu pokraÄ•uje a myslím,
Å¾e vypovÄ›zením diplomatÅ¯ kvÅ¯li Skripalovi to uÅ¾ dosahuje znaÄ•né míry.
ProstÄ› Å¾ijeme v postpravdivé dobÄ›. Prav
dÅ¯leÅ¾itá. Pokud to tak má pokraÄ•ovat, musí se zavést nesvoboda informací. LháÅ™, který je hned konfrontován s
pravdou, je smÄ›&scaron;ný. Aby nebyl smÄ›&scaron;ný, nesmí vyjít najevo pravda. Jak se to dÄ›lá, víme od komunistÅ¯.
Co
si vymyslí politici pÅ™í&scaron;tÄ›? Vyhlásí válku, protoÅ¾e se na nÄ› Putin neusmál? A co zatají? TÅ™eba i to, Å¾e Turecko
dobylo Afrin, mÄ›sto na cizím území. To snad není agrese? Nebo má ve skuteÄ•nosti blouznÄ›ní proti Rusku odvést
pozornost? VLASTIMIL PODRACKÝ
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