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Shrnutí, aneb Executive Summary

Ke vzniku současné dramatické situace významně přispívá nezdar 
Ukrajiny jako samostatného státu, což je důsledkem Stalinova míchání 
národů a hranic a přetrhávání historických vazeb. Ukrajina nemá tradi-
ci státnosti a za dvě desetiletí nedokázala vytvořit stát, který by bylo 
její obyvatelstvo ochotno akceptovat. Nevznikla v důsledku úsilí svých 
obyvatel o  sebeurčení a  suverenitu, ale jen rozpuštěním SSSR shora 
a osamostatněním umělých svazových republik. Do jednoho celku byly 
uměle spojeny oblasti východu a jihu (které byly po tři staletí součástí 
ruského státu) s poválečnými stalinskými anexemi polské Haliče a Pod-
karpatské Rusi.

Ukrajinský stát do roku 1991 neexistoval. Společná zkušenost so-
větského období i  prožitek druhé světové války vytvořily silné rusko-
-ukrajinské vazby, které nelze jednoduše nahradit něčím jiným. Méně 
rozvinutý západ Ukrajiny byl hybnou silou oranžové revoluce v  roce 
2004 i protestů na Majdanu v roce 2014. Svržením Janukoviče se cho-
pil moci a snaží se o přervání tradičních vazeb na Rusko a o výlučnou 
orientaci na EU a USA. 

Ukrajinští Rusové nacionalistické ambice západních Ukrajinců nemo-
hou sdílet. Přerušení vazeb na dnes bohatší, úspěšnější a spořádaněj-
ší Rusko je pro ně nepředstavitelné. Nedůvěřují Západu a nechtějí být 
součástí bloků namířených proti Rusku. Ukrajinu by mohlo zachránit 
pouze několik desetiletí pokojného vývoje s  neambiciózní a poučenou 
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zahraniční politikou, respektující geopolitickou situaci a  s  postupným 
zlepšováním hospodářské situace. To ale Ukrajině nebylo dopřáno. 

Západní Evropa i  USA se domnívají, že stačí „zavést demokracii 
a právní stát“. Do dnešního dne nevyvodili žádný závěr ani z toho, že 
opakovaný „vývoz revoluce“ nefunguje. 

Ukrajina neprovedla důslednou postkomunistickou transformaci. 
Nebyla provedena transformace politická, ani neproběhla důsledná 
transformace ekonomická. Jde o zemi zranitelnou, snadno ohrozitelnou 
zásahem zvenku. Stačí vyvolání nepokojů, rozeštvání jedněch skupin 
obyvatelstva proti druhým, populistické hrátky proti všem domácím au-
toritám, podněcování závisti a rozpoutávání národnostních sporů.

Souhlasíme s výrokem Henryho Kissingera, že „démonizace Putina 
není politikou, ale vytvářením alibi pro absenci politiky“. Přesně to se 
v USA a Západní Evropě děje, přesně to dělá nemalá část české politic-
ké reprezentace a mainstreamová média.

Ve chvíli kyjevského neústavního puče, po vyhnání legitimního pre-
zidenta, po rostoucích obavách ruské části ukrajinského obyvatelstva 
došlo v nejspecifičtější části Ukrajiny – na Krymu – k referendu, které 
se zdrcujícím výsledkem řeklo, že si obyvatelé Krymu přejí nebýt nadále 
součástí Ukrajiny, kam ostatně až do roku 1954 nikdy nepatřili. Je to 
protiprávní?

Většina moderních zemí Evropy i světa získávala svou nezávislost 
v  důsledku násilného boje a  při nerespektování tehdejšího právního 
řádu. Upřít lidem toto právo poukazem na nelegálnost separatismu 
nelze. Jinak bychom popřeli legalitu vzniku USA i  našeho vlastního, 
který rovněž nevznikl v souladu s ústavou a zákony Rakousko-Uher-
ska. Jednotu Ukrajiny nelze udržet ani takovými demokratickými pro-
cedurami, jako jsou volby. To, že západ Ukrajiny přehlasuje východ či 
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naopak, není řešením. Ukrajina může být zachráněna pouze tehdy, 
pokud zvítězí široký celoukrajinský projekt uspokojující obě strany, 
a to je s eskalujícím se napětím a při tak silných vnějších tlacích stále 
méně pravděpodobné. 

Krátkodobé dopady ekonomického typu pro nás jsou evidentní – 
pokles turistů z Ruska a Ukrajiny, pokles vytíženosti našich lázní, při-
brzdění obchodních a  investičních aktivit, zkomplikování dostupnosti 
energetických zdrojů. Za nebezpečnější však považujeme dopady ne-
ekonomické. Dojde k radikalizaci mezinárodní politiky, k zesílení napětí 
a k vyostření konfliktu západní Evropy, se kterou se v této věci „sveze-
me“, a Putinova – v poslední dekádě daleko sebevědomějšího – Ruska.

Evropský politický mainstream navíc kalkuluje s  tím, že lze ukrajin-
ské krize využít k posílení evropské centralizace, zejména ke sjednocení 
evropské zahraniční politiky a k vytvoření evropské armády. To je pro-
ti zájmům České republiky. Obáváme se i omezování svobody projevu, 
svobody nesouhlasu s oficiálním názorem.





| A | 

Základní text
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Zabraňme zplošťování debaty o Ukrajině

Václav Klaus, Jiří Weigl

I. Neblahé dědictví minulosti
Dnešní Ukrajina je smutným důsledkem Stalinova míchání národů 

a hranic, přetrhávání přirozených historických vazeb, pokusu o vytvo-
ření nového sovětského člověka a přeměny původních národů v pouhá 
z historie zbylá etnická rezidua. To považujeme za východisko našeho 
uvažování a za něco, co je v dnešních politických a mediálních diskusích 
do značné míry opomíjeno.

V kakofonii reakcí a komentářů k vývoji na Ukrajině zaniká uvědomě-
ní si skutečnosti, že ke vzniku současné dramatické situace na prvním 
místě přispěl evidentní politický, ekonomický i  společenský neúspěch 
Ukrajiny jako samostatného státu, který měl podle našeho názoru tyto 
hlavní příčiny:

1.  Dnešní Ukrajina nemá žádnou historickou tradici vlastní stát-
nosti a  za dvě desetiletí své existence nedokázala vytvořit takový 
stát, který by bylo její veškeré obyvatelstvo ochotno akceptovat. 
Nevznikla v důsledku úsilí svých obyvatel a  jejich boje za sebeurčení 
a  suverenitu, ale v  podstatě jen rozpuštěním SSSR jeho tehdejším 
politickým vedením a  osamostatněním bývalých – v  éře Sovětského 
svazu Moskvou vytvořených – umělých svazových republik v  jejich 
tehdy platných hranicích. 

2. Převážně pasivní obyvatelstvo bylo v  důsledku katastrofických 
výsledků Gorbačovovy perestrojky silně naladěno proti Moskvě. Svou 
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roli na ukrajinské straně sehrál i  strach místní sovětské stranické no-
menklatury z Jelcinovy politiky likvidace bývalého systému. 

3. Zpočátku začala Ukrajina fungovat pod vedením ruskojazyčné so-
větské elity průmyslového východu země jako jakýsi ruský stát B, jako 
součást postsovětského prostoru s  papírově ohromným potenciálem 
– 52 milionů obyvatel (nejvíce po Rusku), průmyslová základna (Don-
bas atd.), největší zemědělský potenciál v Evropě, hlavní černomořské 
přístavy, Krym, relativně vzdělaná elita, přímé sousedství se střední Ev-
ropou.

4. Tento stát však vznikl osamostatněním v podstatě umělého ad-
ministrativního útvaru sovětského totalitního státu, který chtěl před-
vést vyřešení národnostní otázky na věky věků a nahrazení národů „so-
větským lidem“. Do jednoho celku tak byly uměle spojeny ruské a  ru-
sifikované oblasti východu a  jihu současné Ukrajiny (které byly po tři 
staletí pevnou součástí ruského státu) s poválečnými stalinskými ane-
xemi původně polské Haliče a Podkarpatské Rusi, která k  jakémukoliv 
východoslovanskému státu nikdy nepatřila.

5.  Samostatný ukrajinský stát do roku 1991 nikdy neexistoval, 
nepočítáme-li v  to období občanské války po říjnové revoluci v  roce 
1917, kdy byly neúspěšné snahy o ukrajinskou samostatnost spojeny 
se spornými postavami hejtmana Skoropadského a  atamanů Petljury 
a Machna a období druhé světové války, spojené se jménem Stěpana 
Bandery. Jejich odkaz a  tradice, které představují, jsou velmi kontro-
verzní (antisemitismus, napojení na Němce a nacisty atd.) a mimo naci-
onalistickou západní Ukrajinu nejsou kladně přijímány.

6. Starší historické tradice hovoří spíše ve prospěch pevných vazeb 
na Rusko – období Kyjevské Rusi, přijetí pravoslavného křesťanství či 
tradice záporožských kozáků bojujících proti Turkům a Polákům a připo-
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jivších tehdejší Ukrajinu k  carskému Rusku. Společná rusko-ukrajinská 
zkušenost sovětského období i prožitek druhé světové války vytvořily 
silné rusko-ukrajinské mezilidské, společenské, ekonomické i  politické 
vazby, které nelze jednoduše přerušit a rychle nahradit něčím jiným.

7.  Za dvacet let samostatnosti se nepodařilo vytvořit společnou 
ukrajinskou identitu a přesvědčit obyvatele této velmi různorodé země, 
že samostatná Ukrajina je tím správným společným útvarem pro napl-
nění národních tužeb. Takovou ambici mají především etničtí Ukrajinci 
obývající západ země (Halič, Volyň atd.), kteří akcentují tragickou zku-
šenost ze sovětské éry (deportace, gulagy, hladomor), jsou silně an-
tiruští a chtějí budovat Ukrajinu jako ukrajinský národní stát. Byla a je 
pro ně nepřijatelná pozice „druhého“ ruského státu, jak byla praktiko-
vána v období prezidentů Kravčuka a Kučmy. Nikoli náhodou byl západ 
Ukrajiny, hospodářsky zaostalý a slabý, hybnou silou oranžové revoluce 
v roce 2004 i protestů na Majdanu v roce 2014. Svržením Janukoviče 
se nacionalistický západ země chopil výlučné politické moci a snaží se 
o přervání tradičních dlouholetých vazeb Ukrajiny na Rusko a o výluč-
nou orientaci na Západ, na EU a USA. Zkušenosti však ukazují, že na 
uskutečnění těchto plánů a ambic nemá ukrajinský západ sílu – ekono-
micky dominuje východ země a jeho váha se zatím vždy prosadila.

8.  Ukrajinští Rusové – jako příslušníci velkého kulturního národa, 
dříve dominantního v  celém regionu – nesdílejí a  nemohou sdílet na-
cionalistické ambice západních Ukrajinců. Přerušení úzkých vazeb na 
Rusko, dnes všestranně bohatší, úspěšnější a spořádanější, je pro ně 
nepředstavitelné. Sovětskou éru nechápou jako cizí okupaci, pokládají 
se za vítěze druhé světové války, ne za její oběti. Banderovci jsou pro 
ně zrádci a fašisté. Nemohou přijmout stát budovaný na jejich odkazu. 
Jako Rusové nedůvěřují Západu a nechtějí být součástí bloků namíře-
ných proti Rusku. Zuřivý antirusismus západoukrajinských nacionalistů 
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je uráží a ohrožuje. Tato část obyvatelstva byla dlouho (i vlivem sovět-
ské tradice) národnostně indiferentní. Současný vývoj ale tuto skupinu 
národnostně antagonizuje a vyhraňuje. 

9. Po dvaceti letech samostatnosti je Ukrajina rozdělená země na 
prahu ekonomického bankrotu. Žijí v ní dva sobě se vzdalující národy 
s rozdílnými, a, zdá se, antagonistickými vizemi budoucnosti. Obě vzhlí-
žejí s nerealistickými očekáváními k zahraničí – jedna k Západu, druhá 
k Rusku. 

10. V současné podobě by Ukrajinu mohlo zachránit pouze několik 
desetiletí pokojného vývoje s velmi neambiciózní a poučenou zahraniční 
politikou, respektující geopolitickou situaci země a s postupným zlep-
šováním hospodářské situace a  životní úrovně. Vývoje bez jakéhokoli 
zahraničního vměšování. To ale Ukrajině nebylo dopřáno. Pokusy o ra-
dikální změny představují pro takto křehkou a heterogenní zemi v ne-
smírně politicky citlivé oblasti zásadní ohrožení. Bohužel, právě to se 
dnes na Ukrajině děje se všemi riziky pro ni i okolní Evropu a svět.

II. Ukrajinské nezvládnutí transformačního procesu
Jak bylo argumentováno výše, po pádu komunismu vznikla Ukrajina 

jako nový, ve své podstatě nehistorický stát (tak nazývá i předválečné, 
prvorepublikové Československo ve svém nedávném článku v  Právu, 
3. dubna 2014, Václav Bělohradský), který dostal do vínku zásadní pro-
blém se svou skutečnou identitou. (Na počátku 90. let k nám na minis-
terstvo financí přijel na návštěvu tehdejší guvernér ukrajinské centrální 
banky Viktor Juščenko a na naši kritiku tamní vysoké inflace a nadměr-
né emise peněz se bránil i tím, že je to těžké, protože ani on neví, kde 
Ukrajina začíná a kde končí!) To byl a  je zásadní problém, který přetr-
vává dodnes a brzdí jakýkoli další vývoj této země. Tuto jeho větu si 
dobře pamatujeme.
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Západní Evropa i  USA, resp. tamní politikové, se domnívají, že to 
nevadí a že stačí „zavést demokracii a právní stát“ a že všechno auto-
maticky dobře půjde. Do dnešního dne nevyvodili žádný závěr z toho, 
že opakovaný „vývoz revoluce“ nefunguje a ani z toho, že nic takového 
se například v uměle vytvořené Bosně a Hercegovině po rozpadu Ju-
goslávie za dvě desetiletí za masivní podpory Západu také nepodařilo. 
O Arabském jaru radši ani nemluvě.

Vedlejším produktem specifické ukrajinské situace je to, že Ukrajina 
neprovedla důslednou postkomunistickou transformaci, kterou jiné po-
stkomunistické země – tak či onak – provedly. Nebyla provedena trans-
formace politická. Nebyl vytvořen standardní systém politických stran 
a  i  ukrajinský parlament stále ještě není standardním parlamentem. 
Opakované záběry na peroucí se poslance při parlamentním jednání 
jsou toho velmi příznačným příkladem (naposledy ve středu 9. dubna). 
„Oranžová“ revoluce (opět ne zcela autenticky domácí) nastala skoro 
dvě desetiletí po naší „sametové“, ale ani tato poněkud opožděná re-
voluce žádnou zásadní změnu nepřinesla.

Neproběhla důsledná transformace ekonomická, i  když systém 
existující za komunismu byl opuštěn. Výsledkem bylo uchvácení eko-
nomiky klany oligarchů, stagnace, úpadek průmyslu, vysoká neza-
městnanost, pokračující závislost na Rusku, atd. Zajímavé je srovná-
ní vývoje HDP na hlavu s  – v  mnohém srovnatelným – Běloruskem 
(v čele s pro mnohé z nás zcela nepřijatelným Lukašenkem). Po pádu 
komunismu začínaly obě tyto země s  velmi srovnatelnými výsledky, 
ale dnes je na tom Bělorusko v HDP na hlavu zhruba o polovinu lépe. 
Toto porovnání je téměř „kontrolovaným experimentem“. Každý z nás 
si musel všimnout i toho, že Ukrajinu za poslední dvě desetiletí opus-
tilo více než pět milionů lidí, což je více než desetina veškerého počtu 
jejich obyvatel. 
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Nesmiřitelné souboje Juščenka, Tymošenkové a  Janukovyče (vyne-
cháváme-li menší hráče) k ničemu nevedly. Enormní bohatství politiků 
a oligarchů (předváděné v médiích) je něco, co si zbytek východní Evro-
py, a zejména České republika, nedovede vůbec představit.

Míra frustrace veřejnosti je vysoká (aniž bychom se stavěli do role 
znalců Ukrajiny). V  každém případě se jedná o zemi mimořádně křeh-
kou, zranitelnou, nestabilní, snadno ohrozitelnou jakýmkoli zásahem 
zvenku. Nemáme na mysli nutně zásah vojenský, stačí k  tomu zásah 
politický. Stačí vyvolání neklidu a nepokojů, rozeštvání jedněch skupin 
obyvatelstva proti druhým, populistické hrátky proti všem domácím 
autoritám (o kterých si ale nic světoborného nemyslíme), podněcování 
závisti, vzájemné obviňování se z korupce a z nezaslouženého oboha-
cování se, a  v  neposlední řádě rozpoutávání národnostních sporů, či 
přímo nenávisti.

Domníváme se, že právě to – všechno dohromady – se na Ukrajině 
stalo. A děje.

III. Co se stalo na Ukrajině a kolem Ukrajiny
Výklad sporu o  situaci na Ukrajině může být udělán jednodušším 

a zřejmějším, když ho zbavíme balastu a když ho převedeme do mode-
lové, tedy samozřejmě poněkud schematizované polohy, kde zůstává 
jen kostra a kde mizí detaily:

Model A: proběhlo autentické lidové povstání za demokracii, nezá-
vislost a příslušnost k Evropě

Tento model vychází z  pravděpodobně správné teze, že Ukrajinci 
jsou hluboce a oprávněně nespokojeni se situací ve své zemi. Příčinu 
vidí ve své neschopné, zkorumpované politické reprezentaci (kterou si 
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ale opakovaně volí ve volbách, které – přes všechny jejich problémy 
– mají základní demokratické rysy), která místo toho, aby co nejrych-
leji „přivedla zemi do Evropy (tedy EU)“ a  která by tvrdě vyjednávala 
s  Ruskem o  ceně plynu a  dalších podobných věcech (je půvabné, že 
jedna z  hrdinek tohoto příběhu vyjednala před lety s  Ruskem velmi 
podivnou dohodu o ceně plynu), odmítá asociační dohodu s EU, ač už 
byla na spadnutí. (Tuto dohodu lidé na Ukrajině nekriticky přeceňují, ale 
my v České republice víme, že toho z ní moc nevyplývá a, hlavně, že 
z ní – formou skutečné, smysluplné pomoci – téměř nic neplyne, resp. 
neplyne z ní nic opravdu relevantního.) 

Lidé autenticky masově demonstrují. Nevadí jim týdny či měsí-
ce velmi nepříjemných mrazů. Když nestačí mírové a  pokojné proje-
vy protestu, demonstrace živelně přitvrzují (ač vláda žádné výrazné 
represivní protiakce nedělá, naopak ve všem možném i  nemožném 
ustupuje). K  demonstrantům se přidávají školení a  vysoce ozbrojení 
jedinci či spíše jejich celé organizované skupiny z  domova i  z  ciziny. 
Z  Evropy je přijíždějí podpořit autentičtí demokraté jako naši páno-
vé Schwarzenberg, Kocáb a Štětina (prostě lidé, kteří vždy a  všude 
 vyznávají pravdu a lásku), naproti tomu absentuje jakákoli ruská pod-
pora tohoto procesu. Všeobecně se ale má za to, že se Rusko z to-
hoto destabilizačního procesu svého významného souseda raduje, 
jestli ho dokonce nepodporuje (i  když to tak na kyjevském Majdanu 
nevypadá). 

Po vítězství demonstrantů v  ulicích Kyjeva, po útěku legitimně 
zvoleného prezidenta ze země, po vytvoření – údajně skutečně lido-
vé – vlády Rusko vojensky intervenuje a  okupuje Krym jako v  roce 
1939 Hitler Československo (resp. jeho západní část) a  jako Brežněv 
v roce 1968 Československo (tentokráte celé). V roce 1939 (resp. už 
v roce 1938 při Mnichovské dohodě) a v roce 1968 světoví demokraté 
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dostatečně neprotestovali, teď je to konečně třeba udělat. A  to až 
do  vítězného konce. Linie Hitler-Brežněv-Putin je přece úplně jasná 
a dnes ji nevidí a nechápou jedině ti, kteří tomu dostatečně nerozumě-
li ani tenkrát.

Model B: nespokojenost na Ukrajině byla zneužita k nové konfron-
taci Západu s Ruskem

Model B začíná stejně jako model A. Ukrajinci jsou hluboce a opráv-
něně nespokojeni se situací ve své zemi. A dávají to nejrůznějšími for-
mami najevo. Jedná se však o zemi, 

– která není autentickou Evropou (jakkoli je špatně definovatelné, co 
všechno Evropa je a není; Konrad Adenauer v 50. letech říkával, že 
na východ od Berlína začínají asijské stepi!), 

– která hraničí s Ruskem (neautentickou hranicí), 

– která po dlouhá desetiletí a staletí byla součástí Ruska či Ruskem 
ovládaného státu, 

– ve které žijí miliony Rusů (více než třetina veškerého obyvatel-
stva) a která nějaký modus vivendi spolužití s Ruskem nalézat musí 
a musí ho stále znovu potvrzovat. 

Latentní, opakovaně na povrch vyvěrající krizi na Ukrajině se Západ 
a  všichni ti, kterým za různá historická příkoří – od Polska po Gruzii 
– leží Rusko v  žaludku, rozhodli využít jako záminku k  vyvolání nové 
konfrontace Západu s  Ruskem. Tito lidé dobře věděli, že destabiliza-
ci svého tak důležitého (největšího a nejlidnatějšího) souseda nemůže 
Rusko lehce přijmout: 

– proto stále více pootáčeli onu nespokojenost, resp. její interpretaci 
k Rusku; 

– proto posilovali argumenty znějící ze Západní Ukrajiny; 
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– proto podněcovali konflikt Západní a Východní Ukrajiny, což zname-
nalo – do značné míry – Ukrajinců a Rusů; 

– proto dezinterpretovali skutečné ekonomické vztahy Ukrajiny 
a Ruska; 

– proto zesilovali obraz Ruska jako rozpínající se velmoci, která jen 
čeká na okamžik možné okupace Ukrajiny.

Nejsme žádnými nekritickými obhájci Ruska a  jeho prezidenta 
a víme, že idealizovat si dlouhodobé zájmy Ruska by bylo nesmyslem 
a naivitou, ale souhlasíme s  nedávným výrokem Henry Kissingera, že 
„démonizace Putina není politikou, ale vytvářením alibi pro absenci po-
litiky“. Přesně to se v USA a Západní Evropě děje, přesně to dělá ne-
malá část české politické reprezentace (i  když většina z ní opatrnicky 
mlží), to dělají česká mainstreamová média.

Ve chvíli provedení kyjevského (pro stoupence legislativistických po-
uček připomínáme, že neústavního) puče, po hrubém – život ohrožu-
jícím – individuálním násilí vůči každému, kdo se odvažuje mít jiný ná-
zor, po faktickém vyhnání legitimního prezidenta – který se neodvážil 
tvrdě vystoupit proti násilně se chovajícím demonstrantům – ze země, 
po rostoucích obavách ruské části ukrajinského obyvatelstva, došlo 
v nejspecifičtější, geograficky nejvymezenější, formálně autonomní části 
Ukrajiny – na Krymu – k uskutečnění (jistě se souhlasem a  jistě s  ti-
chou radostí Ruska) referenda, které za velké účasti voličů a  se zdr-
cujícím výsledkem řeklo, že si obyvatelé Krymu přejí přestat patřit do 
Ukrajiny (kam ostatně až do Chruščovova zásahu v  roce 1954 nikdy 
nepatřili). Že nemohou zůstat ve vzduchoprázdnu a  že se chtěli na-
vrátit k Rusku je evidentní. Že z  toho Rusko může mít radost (i  když 
krátkodobě nemalé starosti), je také evidentní, ale sekvence událostí 
byla jiná, než jak je podávaná dnešním mainstreamovým pohledem: že 
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Rusko svévolně anektovalo Ukrajinu. Domníváme se, že zvětšení svého 
teritoria o Krym Rusko nijak nepotřebovalo a že mu za to dnešní pro-
blémy, které mu to ve světě vyvolalo, nestojí. Přesto se domníváme, že 
bylo k  tomuto kroku vývojem událostí de facto donuceno, nechtělo-li 
demonstrovat svou naprostou slabost.

Fakt připojení Krymu k Rusku Západ v souladu se svými zájmy vy-
kládá jako příklad obnoveného ruského imperialismu. Když s  naší po-
lemikou s touto interpretací minulý týden nesouhlasil jeden náš dobrý 
přítel, žijící od roku 1968 v Německu, a když nás zlobil tím, že osten-
tativně neposlouchal naše argumenty, připustil jeden významný fakt: 
od roku 1968 natolik nenávidí Rusko (tito lidé neslyší na poznámku, 
že by měli spíše nenávidět komunismus a Sovětský svaz), že ani není 
schopen číst starou ruskou literaturu 19. století. To považujeme za za-
slepení mysli a za absenci racionálního uvažování. Máme však strach, 
že tak, jak to dělá on, je dnes mainstreamově interpretována situace 
na Ukrajině a jednání Ruska v České republice, v Evropě, a asi i v Ame-
rice. Proto tato naše polemika, která není obhajobou Ruska a jeho pre-
zidenta, ale pokusem přispět k  odvrácení riskantních nákroků k  nové 
studené válce, jejíž hlavní obětí budeme nevyhnutelně opět my a naše 
svoboda.

Toto „modelové“ popsání dvou alternativních postojů k  ukrajinské 
krizi je jistě možné rozvíjet, doplňovat, eventuálně opravovat, ale jsme 
přesvědčeni, že jistou orientaci dává. Dodáváme aspoň to, že pro nás 
není překvapivé, že většina obyvatel Krymu (kterou zcela dominantně 
tvoří Rusové) nechce zůstat součástí – před bankrotem stojícího – stá-
tu, který je stále více ovládán jednotlivci a  seskupeními ze Západní, 
tedy neruské Ukrajiny, lidmi, jejichž dominantní politikou je vymezování 
se proti Rusku a Rusům. Není žádným překvapením ani to, že se oby-
vatelé Krymu chtějí stát součástí bohatšího a úspěšnějšího Ruska. 
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Stejně tak za pozornost stojí i to, že nejen to, že se ukrajinská ar-
máda na Krymu nepostavila na žádný odpor a že se nechala odzbrojit, 
ale hlavně to, že ve své drtivé většině přešla do ruské armády. To je 
další ilustrací rozkladu Ukrajiny jako státu. 

IV. Legislativistický fundamentalismus a „real life“
V souvislosti s postupujícím rozkladem Ukrajiny – s odtržením Kry-

mu a jeho připojením k Rusku, s vyhlašováním různých separatistických 
ruských „republik“ a s požadováním dalších referend o odtržení někte-
rých částí východu Ukrajiny – se v našich i západních komentářích ob-
jevují různé právní argumenty, které tvrdí, že jsou takové kroky v roz-
poru s ústavním a právním rámcem současné Ukrajiny, a že jsou proto 
nelegální a tudíž nepřípustné. I to je třeba uvést na pravou míru, aniž 
bychom vystupovali jako znalci ukrajinského ústavního práva. O to to-
tiž nejde.

Tyto svou povahou akademické argumenty mohou mít při konsta-
tování pravděpodobné nelegálnosti některých separatistických kroků 
pravdu, ale je to jen půl pravdy. Reálný život právo vždy předbíhá, a to 
se mu zpětně přizpůsobuje. Se změnou poměrů je nastolena nová zá-
konnost, z povahy věci rovněž vždy nevyhnutelně dočasná. Reálný ži-
vot a  jeho potřeby si své cesty obvykle najdou a  jen málo kdy s  tím 
prováděné změny v legislativě stačí držet krok.

Skutečně ústavně a  právně připravené a  realizované dělení státu 
proběhlo v  dohledné minulosti prakticky pouze u nás v případě děle-
ní Československa. Rozklad Jugoslávie a později i  Srbska, stejně jako 
SSSR probíhal živelně, mnohdy konfrontačně a násilně, metodou doko-
naných skutků. Nad tím nemá cenu se příliš pozastavovat. Stejně tak 
většina dnešních moderních zemí Evropy i  světa získávala svou nezá-
vislost v důsledku násilného boje a při nerespektování tehdejšího práv-
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ního řádu. Upřít lidem toto právo poukazem na nelegálnost separatis-
mu nelze. Jinak bychom popřeli legalitu vzniku takových států jako USA 
či našeho vlastního, který rovněž nevznikl v souladu s ústavou a záko-
ny Rakousko-Uherska.

Mezinárodní akceptace té které změny hranic proto není v  prvé 
řadě otázkou právní, ale především závisí na aktuální mocenské kon-
stelaci v zemi, v regionu a ve světě. V tomto ohledu se moderní doba 
liší od vzdálenější historie pouze minimálně. Pokud bychom chtěli dů-
sledně setrvávat na právním a mezinárodně právním posuzování změn 
tohoto druhu, dostáváme se do neřešitelné pasti dvojích standardů 
a protiřečící si praxe.

O  tom, že bezvládí, chaos a  ekonomická krize umožňuje Zápa-
du i  Rusku zasahovat do ukrajinských záležitostí, je evidentní. Rov-
něž není překvapivé, že většina etnických Rusů, nespokojených s ne 
příliš příznivými podmínkami života na Ukrajině a  obávajících se bu-
doucnosti, vzhlíží k  relativně bohatému, stabilnímu a mocnému Rus-
ku. Že  drtivá většina z nich nemá důvod k loajalitě vůči Ukrajině a že 
se v referendu masově vyslovují pro připojení k Rusku, může překva-
pit jenom velmi zaujaté pozorovatele. Proto nemá žádný smysl zpo-
chybňovat jejich logický postoj odmítáním těch či oněch podmínek re-
ferenda. 

Právními argumenty, ústavou a zákony jednotu Ukrajiny udržet ne-
lze. Nelze ji udržet ani samotnými demokratickými procedurami, jako 
jsou volby, ať již parlamentní či prezidentské. To že západ Ukrajiny pře-
hlasuje východ či naopak, není řešením, byť by měl vítěz většinovou 
podporu, a tím demokratickou legitimitu. Ukrajina může být zachráně-
na pouze tehdy, pokud zvítězí široký celoukrajinský projekt uspokojující 
obě strany, a to je s eskalujícím se napětím a při tak silných vnějších 
tlacích stále méně pravděpodobné. 
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V.  Zneužití událostí na Ukrajině k akceleraci evropské 
unifikace (a tudíž k oslabování demokracie v Evropě)

Dnešní události na Ukrajině a kolem Ukrajiny budou mít samozřejmě 
celou řadu efektů přímých i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých, 
politických i ekonomických. V posledních dnech oba autoři tohoto textu 
společně hovořili o  situaci na Ukrajině se dvěma velvyslanci význam-
ných zemí, daleko větších než Česká republika. Jedním z nich byl vel-
vyslanec z Evropy, druhý byl z Asie. Oba se ptali, jaké to, co se děje 
kolem Ukrajiny, bude mít dopady. Asi je proto třeba alespoň základní 
strukturu naší odpovědi touto formou zopakovat. 

Krátkodobé dopady ekonomického typu jsou pro Českou republiku 
evidentní – pokles turistů z Ruska a Ukrajiny, pokles vytíženosti našich 
západočeských lázní návštěvníky z těchto zemí, zejména z Ruska, při-
brzdění různých ekonomických obchodních a investičních aktivit, možné 
zkomplikování dostupnosti energetických zdrojů, které naše země dlou-
hodobě získává z Východu. To je určitě nepříjemné, zejména pro zcela 
konkrétní české ekonomické subjekty, ale pro naši zemi jako celek to 
fatální pravděpodobně nebude. Dříve či později se aktivity tohoto typu 
vrátí k  úrovním, které byly dosaženy v  minulosti. Znovu opakujeme, 
že víme, že to s takovýmto nadhledem nemohou vidět konkrétní firmy 
a podniky, které s Ruskem a Ukrajinou obchodují. Ty z  toho musí mít 
velké obavy (a neočekáváme, že jim to bude stát jakkoli kompenzovat).

Za horší a ve svých důsledcích daleko nebezpečnější považujeme do-
pady neekonomické. Dojde k radikalizaci mezinárodní politiky, k zesílení 
mezinárodního napětí, k nové míře konfrontace mezi Západem a Výcho-
dem a  k  vyostření konfliktu západní Evropy, se kterou se v  této věci 
„svezeme“, a Putinova, v poslední dekádě daleko sebevědomějšího Rus-
ka (než jak vypadalo v první dekádě po pádu komunismu). Toto zesílení 
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napětí v mezinárodní politice je pro Českou republiku, malou zemi na-
cházející se blízko nepochybně jen symbolických hranic mezi Východem 
a Západem, v každém případě nevýhodou, na kterou bude doplácet. 

Evropský politický mainstream, reprezentovaný bruselskými elitami, 
kalkuluje s  tím, že lze ukrajinské krize využít k posílení evropské cen-
tralizace a  unifikace, zejména k  tak dlouho zamýšlenému sjednocení 
evropské zahraniční politiky (a umlčení stále ještě se lišících zahranič-
ních politik jednotlivých členských zemí EU) a  k  dlouho plánovanému 
vytvoření evropské armády, čemuž se většina členských zemí dosud 
bránila. Toto další utužení evropské unifikace a centralizace, kterou už 
dnes mnozí považujeme za naprosto nepřijatelnou, jde proti skutečným 
zájmům České republiky, jakkoli si prezident Zeman myslí opak. Obává-
me se omezování občanských práv, zejména svobody projevu, svobody 
nesouhlasu s oficiálním názorem.

Nemalá část evropského politického mainstreamu (ale daleko méně 
Německo a už vůbec ne celé jižní křídlo EU) se spolu se Spojenými stá-
ty snaží znovuvytvořit Rusko jako „strašáka“ na Východě, což je – ze-
jména americký – strategický zájem. Ukrajina je v tomto smyslu jenom 
nástrojem. Ani toto není v našem zájmu a nemůžeme na tom v žádném 
ohledu nic vydělat. Možná, že na tom bude vydělávat skupinka našich 
malých českých „neokonů“, kteří na opožděném souboji s  komunis-
mem a sovětským imperialismem budují i nadále svou kariéru – která 
je umožněna jedině tím, že na to část našich spoluobčanů stále ještě 
slyší. Je to samozřejmě náhražková aktivita, která naznačuje absenci 
jakéhokoli pozitivního politického programu u  těchto, mediálně stále 
ještě vlivných lidí.

14. dubna 2014



| B |
Předcházející texty IVK  

na toto téma





29

K situaci na Ukrajině 

Václav Klaus, Jiří Weigl

1. Ukrajina je ve své dnešní podobě do značné míry umělým celkem, 
který se samostatným státem stal až v důsledku rozpadu SSSR před 
dvěma desetiletími.

2. Jsou v něm na jedné straně území na západě země, která nikdy 
součástí Ruského impéria nebyla (Zakarpatská oblast, Halič a  další) 
a k Rusku byla připojena až po druhé světové válce, území pozname-
naná bojem za ukrajinskou samostatnost (i  na straně nacistů), a  na 
straně druhé od 18. století čistě ruské oblasti (Krym, Oděsa, východ 
země), pro něž samostatnost Ukrajiny znamenala vytržení ze svého 
původního národního celku.

3.  Jistá umělost tohoto státního útvaru a  rozdílné představy jeho 
obyvatel o jeho budoucnosti a směřování paralyzovaly jeho politický ži-
vot od samého počátku. I z Prahy jsme to dobře viděli. Své vykonala 
i  nezvládnutá transformace země, tíživé dědictví komunismu i  ekono-
mický a politický chaos posledních dvaceti let.

4.  Ukrajina zůstala a  nemohla nezůstat zemí hluboce ekonomicky 
zakotvenou v  postsovětském prostoru, navázanou a  v  mnoha ohle-
dech závislou na Rusku. To je přirozené, a  neexistuje žádná snadná 
cesta, jak to změnit.

5. Pro Rusko je Ukrajina více než nejbližší zahraničí, více než např. 
Estonsko, Tádžikistán či Ázerbájdžán. Je to historická kolébka jeho 
státnosti a kultury, domov desítek miliónů Rusů.
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6. V této situaci představa některých lidí v Evropě, a zdá se i před-
ních představitelů EU, reprezentantů dnešní České republiky a hlavně 
politických aktivistů, že je možné připustit střet o  orientaci Ukrajiny 
a vést boj o  její směřování na Západ či Východ, ignoruje realitu. Zemi 
to vede do neřešitelného konfliktu, který může skončit pouze tragédií.

7. Udržet Ukrajinu v její objektivně existující geopolitické situaci jako 
samostatný a současně fungující a prosperující stát vyžaduje dlouho-
době jak od jejích politiků, tak i od zahraničních partnerů velkou míru 
zdrženlivosti a  diplomatického umu. Na všech stranách jsme bohužel 
svědky pravého opaku.

8.  Ze strany Západu jde o  velkou nezodpovědnost živit ambice 
a iluze radikálů ze západu Ukrajiny, že skutečně existuje volba mezi Vý-
chodem a Západem a  že EU a USA jsou schopny Ukrajinu jako celek 
v  jejím  západním směřování nejen podpořit, ale i  dlouhodobě zajistit. 
Takový jasný a pevný zájem a ochota nést za něj oběti na Západě ve 
skutečnosti chybí. Západ pomohl rozběhnout krizi, jíž si ve skutečnosti 
nepřeje a jejíž důsledky není ochoten nést.

9. Postavit Ukrajinu před volbu – Východ nebo Západ, znamená ji 
rozbít. To se, zdá se, bohužel děje.

10. Rovněž se zdá, že si to většina zúčastněných začíná uvědomo-
vat. Otázkou je, zda již není pozdě. Iluzí je zejména představa, že tento 
problém mohou vyřešit nové volby.

Politický komentář IVK č. 19, 21. února 2014.
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Netrivializujme situaci na Ukrajině 
jednostrannými interpretacemi 

Václav Klaus, Jiří Weigl

1. V našem komentáři ze dne 21. února (Politický komentář č. 19) 
jsme varovali před tím, že „připustit střet o orientaci Ukrajiny a  vést 
boj o její směřování na Západ či Východ, ignoruje realitu. Zemi to vede 
do neřešitelného konfliktu, který může skončit pouze tragédií… Posta-
vit Ukrajinu před volbu Východ nebo Západ, znamená ji rozbít. To se, 
zdá se, bohužel děje.“ Netušili jsme, že se naše tušení a naše obavy 
potvrdí tak rychle, za pouhých deset dní.

2. Brutální politická destabilizace Ukrajiny, která probíhala v posled-
ních měsících a vyvrcholila politickým převratem, vyvolala, jak jsme se 
obávali, její dezintegraci teritoriální. Sekvence příčin a následků je evi-
dentní – vedla od událostí na kyjevském Majdanu až ke vstupu ruské 
armády na Krym. Jednotlivé události z kontextu vytrhávat nelze.

3. Obětí toho všeho je samozřejmě Ukrajina a  zejména lidé, kte-
ří v ní žijí. Zdálo se nám, že takové tragédie, jaké potkaly Ukrajinu ve 
20. století, se už nemohou opakovat, ale asi jsme se ve svém odhadu 
mýlili. Normální lidé Ukrajiny, Evropy i celého světa nic takového, co se 
dnes děje na Ukrajině, nepotřebují. Zdálo by se, že to nepotřebuje vů-
bec nikdo, ale to je omyl.

Obětí toho, co se dnes na Ukrajině děje, jsme i my a spolu s námi 
všichni evropští demokraté. Zvyšování napětí v Evropě a světě, návrat 
rétoriky studené války, pohyby armád, nezůstane bez následků. Atmo-
sféra konfrontace, ohrožení a strachu bude rychle zneužita k výrazné-
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mu přitvrzování evropské unifikace a k urychlenému vytváření z centra 
řízeného evropského superstátu. To je proti našim národním zájmům, 
a proto i my jsme a budeme obětí dnešní situace na Ukrajině a toho, 
co ji vyvolalo.

Politický komentář IVK č. 20, vyšlo v MF Dnes 4. 3. 2014.
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Zamyšlení nad ukrajinskou krizí

Jiří Weigl

Letos uplyne sto let od vypuknutí první světové války. Lidé dodnes 
mají problémy pochopit, proč vlastně tato strašlivá katastrofa vznikla 
a  jak to bylo možné. Úvahy nad tím nám mohou pomoci nejen poro-
zumět vzdalující se historii, ale i přispět pochopení vývoje současných 
krizí a konfliktů, jako je například ten na Ukrajině.

Henry Kissinger ve své slavné knize Umění diplomacie vidí jed-
nu z  hlavních příčin prvního světového válečného konfliktu v  tom, že 
tehdejší velmoci před válkou „na sebe braly taková rizika, jaká jim ne-
ukládaly ani jejich historické národní zájmy, ani žádný racionální dlou-
hodobý strategický cíl“ (Kissinger, H.: Umění diplomacie: Praha 1996, 
s. 208). Podle něho „evropské národy připustily, aby se staly zajatci 
svých hazardérských balkánských spojenců. Místo, aby omezovaly tyto 
národy vyznačující se nespoutanými vášněmi a omezeným smyslem pro 
globální odpovědnost, podlehly paranoidním obavám, že by jejich ne-
klidní partneři – kdyby nebyli uspokojení – mohli přejít na stranu druhé 
aliance“ (tamtéž).

Tak se stalo, že Rusko bylo spojeneckou smlouvou svázáno se Srb-
skem, v  němž to vřelo nacionalismem a  nepřátelstvím k  Rakousku. 
Ostatní velmoci rovněž daly bianco šek bezpečnostních garancí svým 
spojencům a vytvořily tak politický automat, který v případě kolize vy-
volané nejméně zodpovědným článkem tohoto řetězce nevyhnutelně 
a neovlivnitelně vedl k velké válce.
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Velmoci se z katastrofy první světové války poučily. Nechtějí být ru-
kojmím nezodpovědných spojenců a nástrojem pro naplňování jejich ne 
vždy realistických ambic. Proto své bezpečnostní závazky a  garance 
poskytují s velkým rozmyslem a dodrží je pouze tehdy, pokud to odpo-
vídá jejich dlouhodobým národním zájmům.

Politici i veřejnost malých a relativně mladých států, jako je ten náš, 
někdy mívají obtíže pragmatické, zájmové a účelově mocenské jednání 
velmocí pochopit a přijmout. Jako stát, jehož vznik byl opředen vzývá-
ním ideálů národního sebeurčení, humanity a demokracie, máme ten-
denci – v  souladu s  dnes v  médiích dominující politicky korektní pro-
pagandistickou interpretací mezinárodní politiky – podceňovat skuteč-
né skryté mocenské motivy a hybné síly dění kolem nás. Často máme 
sklon podléhat emocionálním reakcím a zaujímat nerealistické postoje 
s očekáváními, která jsou pak nevyhnutelně zklamána.

Jako pozorovatelé z malé a relativně mladé země nejsme například 
ochotni brát v  úvahu politickou a  diplomatickou tradici vztahů mezi 
velmocemi, především v Evropě. Nepřipouštíme si, že britští, francouz-
ští, němečtí a  ruští diplomaté a politici spolu navzájem řeší evropské 
a světové krize a konflikty téměř tři století. Podceňujeme jejich histo-
rickou zkušenost a  paměť, znalost zájmových oblastí partnerů, jejich 
priorit i míry rizika, jež jsou v tom kterém případě ochotni podstoupit. 
To jsou totiž ony mytické národní zájmy, které jsou dlouhodobé a pře-
trvávají věky. Partneři i  protivníci je znají a  implicitně nebo explicitně 
respektují, pokud chtějí udržet mocenskou rovnováhu a stabilitu. U nás 
tento pojem nechápeme a  nahrazujeme ho frázemi vyhovujícími mo-
mentálně našim nejsilnějším partnerům.   Proto jsme také opakovaně 
zklamáváni zradami spojenců, jejich cynismem a nevelkou ochotou řídit 
se v praxi jak svými vlastními velkými slovy, tak našimi naivními očeká-
váními.
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Poměry na evropském kontinentě jsou rovnováhou mezi velmoce-
mi dlouhodobě předurčeny. K podstatným změnám došlo v uplynulém 
století vždy pouze v důsledku zásadních střetnutí, což byly první, dru-
há a studená válka.  Pouze v důsledku porážky Německa ve světových 
válkách mohlo dojít nejprve ke vzniku národních států na východ od 
jeho hranic, včetně našeho, a poté i k rozdělení samotného Německa. 
Až porážka Sovětského svazu ve studené válce umožnila zásadní změ-
nu tehdejšího statu quo – znovusjednocení Německa, zatlačení Ruska 
na jeho západní hranice v 17. století a další fragmentaci prostoru mezi 
Ruskem a  Německem, jehož západní část se později stala součástí 
NATO a EU.  To vše Rusko muselo akceptovat.

U Ruska a dnešní ukrajinské krize se v  této souvislosti trochu za-
stavme.

Rusko se na počátku 90. let dvacátého století v důsledku totálního 
rozkladu státu a společnosti ocitlo v postavení země drtivě poražené 
ve válce. V  obavách před nekontrolovatelným vznikem národnostních 
a občanských konfliktů, hrozbou zneužití jaderných zbraní a kolapsem 
státu přistoupilo na rozdělení Sovětského svazu na svazové republi-
ky v jejich existujících hranicích. To byly administrativní celky vytvořené 
v sovětské éře komunistickými byrokraty a jejich hranice často neměly 
nic společného s hranicemi etnického osídlení, ani s historickou tradicí 
ani s  přirozenými ekonomickými vazbami. Za hranicemi Ruska zůsta-
ly desítky miliónů etnických Rusů, kteří se rázem změnili z příslušníků 
dominantního národa světové velmoci v  příslušníky často podezřelé, 
někdy i  diskriminované menšiny. Podobný pád zažilo pouze poražené 
poválečné Německo. Po zkušenosti první světové války však tehdy ví-
tězové věděli, že snaha Německo ponížit a trvale oslabit je nesmyslná. 
Rychle se mu proto dostalo výrazné vnější ekonomické pomoci a v po-
době EU základny pro legitimní sféru vlivu.
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V  případě Ruska po konci studené války se nic takového nestalo. 
Západní liberalismus, o němž ruské elity snily, že konečně přiblíží ruské 
poměry západním a přinese svobodu a prosperitu, se v ruském chao-
su 90. let zdiskreditoval. Reakcí na zmatky Jelcinovy doby byl návrat 
k ruským tradicím silného státu a pevné vlády, které situaci postupně 
stabilizovaly a  zajistily zemi relativní prosperitu, kterou její obyvatel-
stvo dosud v nelehké historii země nepoznalo. Rusko je znovu velmocí, 
avšak s  omezeným globálním vlivem i  možnostmi, ekonomicky pevně 
provázanou s okolním světem.

V situaci nového mocenského zesílení Ruska se začínají projevovat 
slabiny a  rizika uspořádání po rozpadu SSSR, tj. v  době, kdy Rusko 
prakticky přestalo jako velmoc existovat.   Ignorovat tuto skutečnost 
může být velmi nebezpečné. Rusko se za velmoc znovu považuje a jeho 
národní zájmy a ambice jsou v současnosti předem odhadnutelné. Rus-
ko nemá pocit, že je stále poraženou zemi, která musí nadále ustupo-
vat a  vyklízet pozice.   Naopak nastoupilo cestu návratu mezi přední 
velmoci a začíná otevřeně deklarovat své zájmy.  To je přirozené a ne-
měli bychom na to reagovat hystericky, byť máme se sovětskou nad-
vládou svou negativní historickou zkušenost.

Jde o to, jak udržet postsovětský prostor stabilní i poté, co již Rus-
ko není fatálně oslabenou velmocí, neschopnou bránit a  prosazovat 
své zájmy. Rizik existuje bezpočet.  Poslední vývoj na Ukrajině ukázal, 
že mnoho lidí na Západě si tuto otázku neklade a žijí stále v minulosti. 
Přitom udržení stability na Ukrajině, nikoliv její vnitřní rozvrat a desta-
bilizace, měly být prioritním zájmem těch, kteří chtěli udržet současný 
status quo. Bohužel západní politika učinila pravý opak.

Dnes jsme svědky eskalace krize, hrozící dezintegrace Ukrajiny, růs-
tu mezinárodního napětí a  návratu atmosféry studené války. Přede-
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vším v zemích, jako jsme my, které si ve své historické paměti nesou 
frustraci ze zkušenosti se sovětskou érou, se vrací protiruská hysterie 
a strach z nového ohrožení Ruskem. Objevuje se volání po okamžitém 
přijetí Ukrajiny do NATO a EU.

Na druhé straně znovu velmocensky uvažující a  sebevědomé Rus-
ko odmítá připustit v  postsovětském prostoru transplantaci modelu 
revolucí Arabského jara, které v  západní režii pod hesly demokracie, 
lidských práv a boje proti korupci totálně rozvrátily Blízký východ a při-
vedly k moci extrémní síly. Rusko se vývozu tohoto typu revoluce velmi 
obává a  cítí se jím ohroženo. Západ, oslabený finanční krizí a ekono-
mickou paralýzou EU, již nepovažuje za soupeře, který si může v  jeho 
nejvlastnější zájmové sféře dělat, co se mu zlíbí, jako tomu bylo až do-
nedávna.

Jak asi může celá ukrajinská krize dopadnout? Je potřeba zopako-
vat to, co bylo uvedeno výše.   Přes dramatická gesta a vyostřenou 
rétoriku mají podstatnou váhu hluboké historické zkušenosti velmo-
cí a  jejich vzájemný respekt ke svým klíčovým národním zájmům. Zá-
padní Evropa a USA nemají hysterickou fobii z Ruska jako část naší 
elity i veřejnosti. Dnešní Rusko není pro Západ globálním soupeřem, 
naopak konfrontace s  ním probíhá v  jeho donedávna vlastním rus-
kojazyčném prostoru. Změnami na Ukrajině se cítí ohroženo Rusko, 
nikoliv Západ. 

Proto jsou úvahy o členství Ukrajiny v NATO chimérou. Západ se ne-
chce stát rukojmím nacionalistických extrémistů postsovětského světa 
a bojovat za jejich cíle nebude. To už prokázal a prokazuje. Zkušenost 
první světové války je více než jasná a Západ jí dlouhodobě dává na-
jevo. Proto pokud by se státy jako Ukrajina či Gruzie členy NATO sta-
ly, byla by to naopak velmi alarmující zpráva – znamenalo by to totiž 



 zásadní devalvaci hodnoty bezpečnostních závazků v  rámci NATO pro 
nás samotné.

Budeme tak zřejmě svědky dílčího a  omezeného postupného pře-
hodnocování výsledků studené války v  postsovětském prostoru. Lze 
očekávat dočasné zvýšení mezinárodního napětí, verbální hysterie, ale 
současně tušit, že vše bude probíhat pod kontrolou velmocí a s jistou 
mírou faktického porozumění a akceptace změn ze strany Západu, a to 
nikoliv pouze z  důvodů ekonomické provázanosti s  Ruskem. Vážnou 
ambici rozšiřovat EU na východ nemá dnes ve skutečnosti nikdo. Roz-
ložené EU naopak trocha atmosféry studené války, ohrožení a strachu 
z Ruska může docela přijít vhod pro disciplinování neposlušných členů 
při prosazení hlubší integrace.  I to můžeme dnes pozorovat.

Pohled na světové dění optikou zastánců rovnováhy moci a  vyva-
žování zájmů může vypadat cynicky, postrádá tolik mediálně atraktivní 
mravní étos a  možnost populisticky žonglovat s  pojmy, jako jsou lid-
ská práva, hodnoty, boj proti korupci atd. Umožňuje však lépe pochopit 
skutečnou podstatu a  dynamiku dějů ve světové politice a  předvídat 
další vývoj.  Henry Kissinger o tom umí psát úžasně.

Publikováno na serveru iDnes.cz dne 19. března 2014.
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Ukrajinská krize  
má ještě širší souvislosti

Petr Hájek

Mnoho souvislostí – spíše bezprostředních – ukrajinské krize je 
v současnosti intenzivně diskutováno, ale širší souvislosti jsou opomí-
jeny. Pokusím se proto některé z nich naznačit. 

Revize výsledků poválečného uspořádání v Evropě
Ukrajinská krize číslo dvě – pokládáme-li „opožděnou“ Oranžovou 

revoluci v roce 2004 za tu první – nespadla s nebe. Její příčiny jsou da-
leko hlubší, než se v současné povrchní „diskusi“ jak u nás tak na Zá-
padě připouští a přiznává. Odhaluje totiž všechny slabiny architektury 
uspořádání mezinárodních poměrů po dominových státních převratech 
v zemích bývalého sovětského bloku a po zhroucení Sovětského svazu 
na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let minulého století.

Pouze v  tomto hlubším ponoru můžeme porozumět napohled pře-
kvapivému dramatickému angažmá některých zemí EU (a  lhostejnost 
jiných, zvláště jižních) a  především Spojených států v  ukrajinské krizi. 
Jen tehdy může být zřejmější, proč se její dominantní interpretace hraje 
v hystericky protiruském tónu, pro běžnou veřejnost spíše nepochopi-
telném. Proč Rusko jedná, jak jedná. A  v  neposlední řadě – proč se 
česká mainstreamová mediální scéna chová jako v  psychologické pří-
pravě našich občanů na Třetí světovou válku.

Je třeba nejprve jasně říci, že jádro spočívá v  „neodžité“, protože 
nikdy veřejně nepřiznané, revizi výsledků druhé světové války po skon-
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čení bipolárního světového uspořádání v důsledku kolapsu sovětského 
bloku. To, co nyní prožíváme – a co mnozí právem pokládají za recidivu 
„studené války“ – je nutný dozvuk tehdejšího celosvětového politického 
zemětřesení, respektive jeho uměle oddálená „druhá vlna“, která ale 
prostě nakonec musela přijít. 

Margaret Thatcherová ji předvídala velmi přesně – a ostatně i pro-
to byla architekty revize výsledků poválečného uspořádání vzápětí „na-
vždy umlčena“: Gorbačovův „bezpodmínečný souhlas“ se sjednocením 
obou částí poraženého Německa – okupovaného do té doby více či 
méně zjevně vítěznými velmocemi – pokládala za tragédii s nedozírný-
mi následky pro budoucnost. Obavu z nové německé dominance v „in-
tegrující se“ Evropě vyjádřila eufemisticky jako „počátek Čtvrté říše“. 

Právě tato událost stojí na počátku radikální proměny Evropského 
společenství v  Evropskou unii, se všemi jejími současnými politickými, 
ekonomickými a morálními problémy, s krizí identity a důvěry. A právě 
tato krize je jedním z  hnacích motorů aktivní účasti rozhodujících sil 
současné EU v ukrajinské krizi. Ale nejen to.

V době studené války proti sobě stála dvě hlavní vojenská uskupe-
ní: Varšavská smlouva (VS) a  NATO. Někteří si možná ještě vzpome-
nou, že i  Václav Havel „požadoval“ zpočátku rozpuštění obou bloků. 
Rozpadl se ale nakonec jenom ten „varšavský“, zatímco NATO zůstalo 
– a z Václava Havla se stal vzápětí „jestřáb“, který kromě jiného s Clin-
tonovou ministryní zahraničí M. Albrightovou spoluzpůsobil bombardo-
vání Jugoslávie vojsky NATO. Ale i to již byly pouze důsledky nerovno-
měrné, jednostranné revize výsledků druhé světové války. 

Ruská federace, coby nástupnický stát po SSSR jeden z vítězů této 
války, byla v „nové architektuře“ zásadně poškozena. Zčásti vlastní vi-
nou, zčásti věrolomností Západu. Součástí Gorbačovova „svolení“ ke 
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sjednocení Německa byl totiž slib, že po stažení sovětských vojsk ze 
zemí Varšavské smlouvy – od Československa až po Estonsko či Litvu 
– NATO tento prostor nevyplní. Stal se ale pravý opak: dnes jsou na 
severních i  západních hranicích Ruska armády členských zemí NATO. 
Bezpečnostní situace Ruské federace tedy vůbec není růžová. A před-
stava, že totéž se nyní stane i na její jižní hranici, musela být naprosto 
frustrující.

Nová doktrína Spojených států
Změna nastala ovšem i ve strategickém „uvažování“ Spojených stá-

tů. Zatímco Ronald Reagan – s M. Thatcherovou faktický vítěz „stude-
né války“ – a zčásti ještě George Bush st. neměli expanzionistické cíle 
a „porážka“ Sovětského svazu pro ně byla především věcí bezpečnosti 
USA, v  devadesátých letech se situace změnila. Americkou politiku – 
jak demokratů, tak republikánů – postupně ovládla „neokonzervativ-
ní“ křídla. Bývalí marxisté (typicky Kristol, původně trockista) vyměnili 
 doktrínu „vývozu bolševické revoluce“ za doktrínu „vývozu americké de-
mokracie“. 

Tento postoj adoptovalo jak okolí Billa Clintona (M. Albrightová 
a spol.), tak jej přijal za svůj G. W. Bush jr. a jeho následovníci, typicky 
pobushovský prezidentský kandidát republikánů John McCain. „Export-
ní strategie“ se ovšem přes významný think-tank American Enterprise 
Institute stala i součástí zahraničně-politické koncepce Obamovy admi-
nistrativy. Dnes ve Spojených státech zcela dominuje. Výsledkem byla 
nejprve válka proti Srbsku (respektive odtržení a  uznání nezávislosti 
„albánského“ Kosova, kde mají dnes USA jednu z největších základen), 
ale také tažení do Iráku a  trvající pokusy „vyřešit“ problémy Blízkého 
a Středního východu vojenskou intervencí (Sýrie, Írán). Obdobné pozadí 
mají i „revoluce“ tzv. Arabského jara. 
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Co z toho plynulo a plyne pro Rusko? Již bombardování „bratrské-
ho“ Srbska bylo pro něj obtížným problémem. Ale Západu to „prošlo“ – 
Rusko se vyjma diplomatické k žádné jiné pomoci Srbsku neodhodlalo. 
Dokonce ani při odtržení Kosova.

Trochu jiná situace nastala při pokusu „prozápadního prezidenta“ 
Gruzie Michaila Saakašviliho obsadit v roce 2008 Abcházii a Jižní Ose-
tii. Tehdy už jednalo Rusko zcela rozhodně. Navzdory výzvám Johna 
McCaina Západ uznal, že to Saakašvili „zpackal“ (viz výsledky „vyšetřo-
vací komise“ EU) a tuto cestu k ruským hranicím opustil.

Sám problém Ukrajiny
V „exportní strategii“ ovšem hraje Ukrajina od počátku významnou 

roli. Již Oranžová revoluce 2004 byla prvním pokusem „přitáhnout“ 
Ukrajinu k  Západu – ovšem s  pro ni tak typickým „tureckým syndro-
mem“. Vyjednávání o přibližování Ukrajiny k EU od počátku provázela 
známá „schizofrenie dvojitě slepé cesty“: Ukrajinci dostávali přímo či 
implicitně sliby, o nichž elity EU od počátku věděly, že nemohou (proto-
že nechtějí) být naplněny. Zájem (primárně Spojených států) dostat EU 
– a tím i NATO – na ruské hranice, se „pere“ s obavami Bruselu, resp. 
Německa: bojí se velké Ukrajiny, bojí se rozšiřování o velké země, pro-
tože to současně znamená „mělčí a  volnější“ integraci EU jako celku, 
ale současně v nich nechtějí ztratit svůj vliv a kontrolu. 

Výsledek je známý: hospodářská pomoc veškerá žádná – myšleno 
především o usnadnění přístupu na trhy EU. Dokonalým příkladem „po-
moci“ je vybudování North Streamu, který je sice naprosto logickým 
krokem mezi dvěma řídícími evropskými velmocemi – Německem a Rus-
kem – ale současně Ukrajinu ze hry „elegantně“ a nenávratně vyřazuje. 

Mění se ovšem i rétorika: zatímco v případě Abcházie a Jižní Osetie 
trvalo Spojeným státům tři roky, než přiznaly svou „účast v  pozadí“, 
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za ukrajinské krize již neváhaly. Oficiální sdělení, že od roku 2004 „in-
vestovaly“ do nejrůznějších tamních „NGO“, včetně jejich zahraničních 
„matek“ (hlavních „občanských složek Majdanu“), pět miliard (!) dolarů 
na „zlepšení ukrajinské demokracie“, přišlo tentokrát nečekaně rychle. 
Mělo totiž pro poněkud užaslou americkou veřejnost více ozřejmit „re-
gulérní zájmy“ USA v této vzdálené části světa. Ruská „odpověď Kry-
mem“ byla proto pro americké stratégy ledovou sprchou. Jejím důsled-
kem zatím bylo alespoň maximální pozvednutí laťky propagandistické 
války, které se s takovou oddaností v českých poměrech chopily naše 
„neokonské klony“, pro něž se vžilo označení „pravdoláskaři“ či přesněji 
havlisté. 

Závěr
Primární zájem Západu o  Ukrajinu je tedy strategický a  vojenský. 

O  její frustrované strádající občany na východě i  západě země jde až 
na posledním místě. Dokonalým příkladem u nás je nezájem naší socia-
listické vlády o volyňské Čechy, která prostřednictvím jinak tak „bojov-
ného“ ministra zahraničí Zaorálka odpovídá na jejich „volání o pomoc“ 
sdělením, že jim ještě nejde o život. 

V ukrajinské krizi jsme primárně svědky dozvuků revize výsledků dru-
hé světové (a následující „studené“) války. Proto je namířený především 
proti spojenci/soupeři z  obou posledních válek, nástupnické zemi po 
SSSR, Rusku. Proto v něm hrají „Evropané“ spíše „tiché druhé hous-
le“. Přesto však slyšet v České televizi německého předsedu europar-
lamentu Martina Schultze hovořit o tom, že ještě není čas, aby vojáci 
pochodovali do Ruska, vytváří děsivé reminiscence. A dává tíživou po-
intu vzpomínkám na slova Margaret Thatcherové. 

Je totiž příznačné, že vítězná „neokonská“ strategie už mezi levicí 
a pravicí nerozlišuje nejen ve Spojených státech. Pokud byl jejím expo-
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nentem ve Velké Británii při iráckém tažení socialista Blair, v ukrajinské 
krizi je to naopak „pravičák“ Cameron. Je to tak pro to, že jedním z dů-
sledků revize architektury mezinárodních vztahů po pádu železné opo-
ny bylo také postupné zhroucení standardní politiky jako takové. Ale to 
už by bylo na jinou úvahu.

Pokud tyto souvislosti alespoň v  takto nejhrubším shrnutí nepo-
chopíme, zůstaneme na povrchu podstaty celé ukrajinské krize právě 
tak jako její aktuální „monopolní vykladači“, politici a novináři hlavního 
proudu. Přirozené procesy světové „velmocenské tektoniky“ prostě ne-
lze obelstít: muselo to přijít – dříve či později, hůře či lépe. 

Bylo to možné předpokládat? Již pětadvacet let mnozí víme a opa-
kujeme, že slavný Fukuyamův „Konec historie“ byl mystifikací, či v lep-
ším případě jen zoufale povrchním hodnocením světa po pádu komu-
nismu. Konec historie nastane až s koncem světa. Věřme, že nás tato 
krize k němu neposunuje zase o něco blíže. Řečeno s Vítězslavem Ne-
zvalem: „Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou.“

15. 4. 2014
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Ukrajina – stále stejný problém

Václav Vlk st.

Svobodnou Ukrajinu nikdo nechce. Neříkám, že Ukrajinu nikdo ne-
chce. Říkám, že svobodnou Ukrajinu nikdo nechce. Ukrajinu jako tako-
vou vždy chtěli jak Němci, tak Rusko. Dnes by ji chtělo Rusko jako svoji 
integ rální a nedělitelnou součást. Brusel a Německo by chtěli Ukrajinu 
jako bezmocný vazalský stát „dobrotivé“ Unie, který bude skákat, jak 
Brusel píská. Včetně toho, jak se mají jmenovat na Ukrajině „pelmeně“. 

Západ a Východ
Momentální problém Ukrajiny je jen pokračováním staletého boje 

„Západu“ a „Východu“ o střední a středovýchodní Evropu. Stabilitu vý-
chodní Evropy po tři sta let zajišťovalo mnohonárodnostní Rakousko. 
V  té době (1620) vedlo Polsko velkou válku s  Turky, aby po dvě stě 
letech, v roce 1815, bylo svými sousedy – Ruskem, Německem a Ra-
kouskem, které zachránilo před Turky – vymazáno z  map. Německo 
(Prusko) pak mělo společné hranice s Ruskem a žádná „Ukrajina“ nee-
xistovala. 

„Ukrajina“ – tedy země „u kraje“ ruského státu –, zvaná též Kyjev-
ská Rus, se prvně institucionalizovala v letech 882–1169, aby její úlohu 
pak převzala Moskevská Rus. Kyjevská Rus je pro Rusy něčím jako pro 
nás Velká Morava. Místem, odkud vycházíme, kde vzniká naše státnost.

Z hlediska Ruska jde tedy o zdánlivě jednoduchý problém. Toto úze-
mí bylo, je a bude součástí „svaté Rusi“, ať se jmenuje navenek jakkoli. 
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Je to „Rus“ – tedy ruská země. To, že se ve zmatcích po rozpadu SSSR 
Ukrajina osamostatnila, je v  ruských očích historickým omylem. Rusové 
vždy považovali stav z roku 1815 za vyhovující. Hranice Ruska musí být 
co nejdále na Západě. Dnešní Rusko si myslí v zásadě totéž. Rusové si 
pamatují Napoleona, pamatují si Turky, tisíc let nezapomenou na Němce, 
kterým my říkáme politicky korektně „nacisté“. Už nikdy nesmí být hrani-
ce někde hluboko v „jejich území“. 

Podle ruských stratégů a  politiků – a  je jedno zda marxistických či 
putinovských – Rusko bez Běloruska a Ukrajiny zeslábne. Ztratí i  Sibiř 
a Dálný východ. Neubrání se muslimskému náporu z bývalých jižních ob-
lastí SSSR. Vzdát se těchto území je z ruského hlediska nemožné. Myslí 
dlouhodobě strategicky, nezáleží jim na „módních“ názorech západních 
lidskoprávníků a politologů.

Dnešní Ukrajina a boj o ni je jen ukázkou dnešní packalské a nebez-
pečné politiky EU, které je několika posledních let politikou Německa. 
Jak dnes kdekdo veřejně konstatuje, Německo je pro Evropu příliš velké. 
A není zde žádný Bismarck, který při založení německého císařství moud-
ře prosadil, že je nutno realizovat myšlenku „malého Německa“. Bez po-
kusů nacionalistů „sjednotit“ silou všechny Němce pod jedním německým 
státem a zahájit program „Drang nach Osten“. 

Když Německo opustilo tuto Bismarckovu politiku, vyvolalo nejprve 
první a pak druhou světovou válku s desítkami milionů mrtvých. Znovu 
si uvědomme, že když dnes jedná na Ukrajině jakoby EU, ve skutečnosti 
jedná Německo s Rusy. A ti mají duševně „s sebou“ při jednání miliony 
svých mrtvých. 

Skutečný základ dnešních problémů už od rozdělení a  zničení Pol-
ska Ruskem, Německem a Rakouskem 1815 byl nárůst nacionalismu. Či 
chcete-li, „národního osvobozování“ ve střední Evropě. Shora zmíněné 
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státy proto zlikvidovaly Polsko a Ukrajinu a dlouhou dobu pak v  této 
oblasti udržovaly jakés takés příměří (Obrázek 1). 

Obr. 1

První a druhá světová válka
První světová válka začala útokem Rakouska a Německa na slovan-

ské Srbsko podporované Ruskem. Od počátku byla „východní tažení“ 
rasová válka mezi Slovany a Germány. Německé a rakouské generální 
štáby nadiktovaly Srbsku nepřijatelné podmínky a domnívaly se, že vy-
volanou válku lehce vyhrají. Výsledkem jejich politické hlouposti a nadu-
tosti bylo poražení Německa a rozpad Rakousko-Uherska.
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Ve střední a jižní Evropě se po první světové válce najednou objevily 
dosti velké slovanské státy. Na scénu se vrátilo Polsko, nenáviděné jak 
Ruskem, tak Němci. Československo od počátku bylo a dodnes je cílem 
všech německých nacionalistů. Jugoslávie byla od počátku trnem v oku 
Německu i Rakousku a obě země dělaly vše pro to, aby tyto slovanské 
a dosti velké státy prostě zmizely z mapy Evropy.

Dalším pokračováním pak byla druhá světová válka. Od roku 1938 
do roku 1941 byly zničeny nejprve Československo, pak Polsko a nako-
nec Jugoslávie. Pak už následoval jen útok na největší slovanský stát 
na Východě – SSSR. Fakta jsou neúprosná. 

Po druhé světové válce se středo- a východoevropské státy obno-
vily. Evropa, poučená nacistickým šílenstvím a hrůzami, na kterých se 
podíleli prakticky všichni „arijští Němci“, se pokusila zabránit dalšímu 
rozpoutání války. Zvolila však vůči Německu jinou taktiku. Všechny ně-
mecké menšiny, pracující jako „páté kolony“ pro nacismus, byly nejprve 
vyhnány z Ukrajiny a Pobaltí, pak z Východního Pruska. To bylo obsaze-
no Rusy a je drženo dodnes (Kaliningradská oblast). Německé menšiny 
byly odsunuty z  ČSR, Polska, Maďarska, Dánska, Holandska, Norska, 
Francie atd. Ovšem místo trestu, tedy „biče“, byl zvolen „cukr“. Němec-
ku byly v  roce 1948 spojenci odpuštěny všechny platby na reparace 
– tedy platby za škody a dokonce i  platby za vypůjčené peníze mezi 
světovými válkami. To se nikdy nikde nestalo! Pak byla německá eko-
nomika dotována Marshallovým plánem a  to byl ten skutečný základ 
„německého hospodářského zázraku“. 

Na západě Evropy se vytvořil pod patronací USA „klub vyvolených“ 
států, které jen neochotně přijímaly nějaké nové členy. Státy Evropy 
sdružené do Evropského hospodářského společenství bohatly a zahla-
zovaly hrany a vzájemné nenávisti. 
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Rozpad Sovětského svazu
Pak se stalo něco, na co nebyl nikdo připraven: Sovětský svaz se 

rozpadl. Prakticky okamžitě se ozvali němečtí nacionalisté, nejprve 
útokem na ČSR a požadavkem na jeho politickou ostrakizaci. Předtím 
ovšem Rusko, vedené naivním Gorbačovam (z našeho hlediska díky za 
něj!) odsouhlasilo předání NDR západnímu Německu. Což komentova-
la Margaret Thatcherová prorockými slovy, že ona nic proti Německu 
nemá. Má naopak Německo tak ráda, že by byla nejraději, kdyby byla 
Německa dvě. 

Stalo se, co se muselo stát. Nejsilnější stát Evropy, Německo, pře-
vzal řízení. A  protože státy vyjadřují zájmy určitých lidských a  sociál-
ních skupin, nenápadně proběhla, a  to velice rychle, likvidace všech 
silnějších slovanských států. K  31. prosinci 1992 padlo Českosloven-
sko. K překvapení Evropy i  většiny jeho obyvatel včetně Slováků. Tím 
z mapy Evropy zmizel stát, který si jako jeden z mála udržel mezi svě-
tovými válkami demokratické zřízení. Podivné, v  době „demokratické“ 
EU?!? Za veřejného nadšení v Rakousku a hlavně v Bavorsku a za ti-
chého souhlasu Francie bylo Československo zlikvidováno. „Západ“ se 
posunul na ukrajinskou hranici. Z ČSR zbyly dva politicky a ekonomicky 
nevýznamné státy. 

Na řadě byl druhý velký slovanský stát –Jugoslávie. Připomeňme 
si, že Německo a Rakousko se pokoušely zlikvidovat Srbsko a s ním 
spojenou Černou Horu už v roce 1914. Jugoslávie byla obětí němec-
kého nacismu, kdy ji přepadlo Německo a  jeho spojenci 6. dubna 
1941. Jugoslávie se však nikdy nevzdala a po válce se ubránila i Sta-
linovi.

Co se nepovedlo za první ani za druhé světové války, se povedlo 
v „míru“. Ekonomické problémy Jugoslávie v nových podmínkách Evro-
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py vedly k  růstu napětí. Jugoslávie chudla. To bylo využíváno hlavně 
nacionalisty a  jejich zahraničními „donátory“. První nepokoje vypukly 
v Kosovu, kde je organizovali muslimští kosovští Albánci, sami chudí jak 
kostelní myši. Ovšem najednou měli peněz dost. Však se také dočkali 
odměny. Vytvoření zločineckého státu „Kosova“. 

Jak (konečně) přiznávají i naše noviny, skutečným výstřelem k dě-
sivé občansko-nacionalistické válce dalo popud s nikým nekonzultova-
né „uznání“ Chorvatska a Slovinska za samostatné státy Německem! 
Pak už začal krvavý zánik Jugoslávie. Musel být co nejkrvavější, aby 
co nejdéle nebylo možno Jugoslávii obnovit. Tak zmizela z mapy Ev-
ropy další slovanská země, která dvakrát přežila vojenské napadení 
Němci. 

Na mnoho věcí se mohou Němci vymlouvat. Ale svůj podíl na vyvo-
lání války v Jugoslávii už nezapřou. Ani to, že jim a také Francii a všem 
„starým“ členům EU velice vyhovuje, když posunou svoji hranici, tedy 
hranici „nárazníkových států“ co nejdále na východ. Ale Rusku vyhovuje 
mít hranice co nejvíce na západě. 

Turecký příklad
Posuzování budoucnosti Ukrajiny musíme zahájit pohledem na úpl-

ně jinou část světa. Na Turecko. Ukrajina a Turecko mají jedno společ-
né. EU jim lhala a lže od počátku do konce. Jsou totiž moc velké. Turec-
ko by po přijmutí do EU bylo největším státem Unie. Navíc je muslim-
ské. Ukrajina je druhým největším státem v Evropě a je téměř dvakrát 
větší než Německo. K porovnání: Turecko má 75 milionů obyvatel, roz-
lohu 780 580 km²; Ukrajina 45 milionů obyvatel, rozlohu 603 700 km²; 
Německo 80 milionů obyvatel, rozlohu 357 022 km²; Francie 65 milionů 
obyvatel, rozlohu 543 965 km². 
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Vedoucí státy EU, Německo a Francie, by měly při vstupu obou zmí-
něných států najednou dva silné konkurenty. Německo se bojí Turků jako 
takových a u Francie představa, že by někdo zavedl na Ukrajině moderní 
zemědělství a navíc pustil Ukrajince do Schengenu, vyvolává pocity děsu. 
Proto se oběma státům lhalo a lže. Předstírá se, že je chceme, jsme pře-
ci demokraté, ale ve skutečnosti „jen přes naše  mrtvoly“! 

Typický postup lze vysledovat u Turecka: Turecko požádalo o vstup 
do tehdejší EHS červenci 1959! 18. prosince 1989 Evropská komi-
se odmítla žádost Turecka o  členství – z  důvodů neplnění politických 
a ekonomických kritérií a porušování lidských práv. V únoru 2014 před-
stavitelé EU a  Turecka neoficiálně sdělili, že Turecko a  EU přístupové 
rozhovory končí. Výsledkem je, že Turci dali ve volbách hlasy muslim-
skému kandidátovi Recepu Erdoganovi a  ten vrací do sekulárního Tu-
recka islamismus. Osmanská říše pod jménem Turecko opět zvedá hla-
vu. A má miliony stoupenců a vyznavačů stejné víry v Evropě. Geniální 
jsou ti dnešní politici EU, není-liž pravda?! 

Nějak podobně je na tom Ukrajina. Politici EU jí léta mažou med ko-
lem huby a pod stolem ji kopou do holení. V plné nahotě se to ukázalo, 
když padla kosa na kámen a na stůl se vyložily karty. EU až na slad-
ké řeči a  seznam toho, co má Ukrajina bez odmluv splnit, nenabídla 
nic. Tedy nabídla nepřijatelné podmínky. Nepřijatelné pro stát na kraji 
kolapsu. Typické je, že z  „vyjednávacího“ tria Francie-Německo-Polsko 
rychle zbylo jen Německo a přihlížející Polsko, které ovšem nemá mno-
ho co nabídnout. Proti nim stojí Rusko, které má plyn, naftu a peníze. 
Unie nemá nic než hromadu řečiček.

Huntingtonova linie
Na Ukrajině proti sobě stojí podle Huntingtonovy linie (obrázek 2, 

červeně vyznačeno) dvě rozdílné společnosti, navíc ještě rozdělené 
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vnitřně (obrázek 3). S  tímto  faktem jistě pracovaly obě strany, tedy 
Rusko a EU. Západní část nemá s tou východní historicky a lidsky mno-
ho společného. Ve skutečnosti jde o bývalé části Polska, Litvy, Rakous-
ka-Uherska a  krátce i  Československa. Je často řeckokatolická anebo 
katolická (Poláci, Litevci).

Ukrajina je stát, v kterém byly vedeny zuřivé boje již od roku 1914. 
Rakouská a  německá armáda zde masakrovaly obyvatele podezřelé 

Obr. 2
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ze sympatií k  Rusku – například dnes již prakticky vyvraždění Lem-
kové.  První nezávislá ukrajinská republika (UNR) existovala v  letech 
1917–1919. Sovětská vojska zahájila počátkem ledna boj proti Cen-
trální radě a 18. 2. 1918 dobyli Kyjev. Za této situace 9. 2. 1918 pode-
psala Cen trální rada Ukrajiny brestlitevský separátní mír s ústředními 
mocnostmi a požádala o pomoc německou a rakousko-uherskou armá-
du, která hned obsadila většinu ukrajinského území. Vidíte tedy, že cizí 
– ruské i německé – zasahování na Ukrajině má dlouhodobou tradici.

V  letech 1919-1920 se stalo ukrajinské území dějištěm občanské 
války. Vzniklo několik samostatných státních útvarů, např. Západoukra-
jinská lidová republika. Do roku 1919 byla její většina znovu dobyta Ru-
dou armádou (Kyjev padl 3. 3. 1919). V boji o národní samostatnost 
byli Ukrajinci poraženi: západní Ukrajina se v  letech 1920–1921 stala 
součástí druhé polské republiky a v roce 1922 vznikla Ukrajinská SSR.

Legend and results:

Party of Regions: 34,37 %

Yulia Tymoshenko Block: 30,71 %

Our Ukraine–People‘s Self- 
Defense Bloc: 14,15 %

Communist Party of Ukraine: 5,39 %*

Lytvyn Bloc: 3,96 %

Socialist Party of Ukraine: 2,86 %^

* Not represented on map.
^ Did mot pass 3% threshold into parliament.

Foreign electoral district
(polia at diplomatic representations abroad)

Russian Federation

Obr. 3



56

Za rusko-polské války, se bolševici pokusili dobýt celé Polsko a byli 
zastaveni až před Varšavou. V dobách bojů byli vražděni Ukrajinci Polá-
ky, Poláci bolševiky a běžné obyvatelstvo všemi. To nebylo vše. V první 
polovině 20. století došlo na území Ukrajiny ke hladomorům: v  letech 
1921–1923 a  druhý v  1932–1933. Záměrně vyvolaných bolševiky na 
územích osídlených etnickými Ukrajinci, kdy běžně docházelo ke kaniba-
lismu.

Další událost, která je stále hluboko za dnešními problémy, je po-
stoj Ukrajinců po obsazení země Němci. Ukrajinští nacionalisté je víta-
li. Jen pro představu: Podle seriozních údajů zahynulo za druhé svě-
tové války na Ukrajině až deset milionů lidí. Vraždili všichni. Nacisté 
nejvíc. Na straně sovětů bojovalo proti nacistům více než 250  000 
lidí. Ukrajinci bojovali i v naší (Svobodově) armádě, ale také v SS divi-
zi Galizien. 

Němci rádi používali ukrajinské nacionalisty jako vražedná koman-
da. Další dosti děsivou organizací byli banderovci, takzvaná Ukrajinská 
osvobozenecká armáda (UPA). Bojovali nemilosrdně proti všem a  zů-
stávaly za nimi stovky mrtvol. Většina nacionalistických Ukrajinců chtě-
la nezávislou Ukrajinu, která je stavěla do stejné opozice jak proti Ně-
mecku, tak proti Rusku. A  v  těchto dnech vlálo nad Majdanem dost 
červeno-černých vlajek UPA.

Proto jsou naivní různé „komentáře“ v našich mediích, které dle své-
ho zaměření obviňují z přímého rozpoutání masakrů v Kyjevě tu Berlín, tu 
Moskvu. Spíše to vypadá, že se situace prostě vymkla z kontroly. 

Neradostná budoucnost
Nátlak Ruska na Ukrajinu, vydírání cenami plynu a nafty, spoléhání 

na místní oligarchy a probolševické resentimenty byly sice jedním z ka-
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talyzátorů, ale ne jediným. Unie slibovala a  slibovala a  pak se před-
vedla tak, jako na ČT24 europoslanec Rouček. Který vzletnými slovy 
divákům a  také Ukrajině sdělil, že nedostanou nic. Teprve až „zajistí 
potřebné reformy“. A  zároveň se tento euro-doveda divil, že ukrajin-
ský parlament hned po zmizení Janukovyče vyhlásil restriktivní opatření 
proti používání ruštiny.

Ukrajina krvácí, potácí se na hraně občanské války a  eurosocia-
lista  Rouček blábolí  o  „reformách“. Ukrajina potřebuje pomoc ihned 
a  rychle. A  současný postoj EU přesně ukazuje neschopnost Bruse-
lu i  Berlína pochopit realitu Evropy. Pod taktovkou „lidskoprávníků“ 
a  úžasných, královsky  placených eurokratů se šine Unie ke konci. 
 Myslím si, že je to děsivý scénář i pro nás, rozpad Unie. Nad tím se 
ne raduji!

Přes sladká slova je většina Evropy v hluboké krizi, protože jen má-
lokde funguje německý model. Ukrajinci mohou být nezkušení, ale ne-
jsou blbí. Vidí, jak dopadlo chudé Rumunsko a Bulharsko pod „láskypl-
nou péčí matky Unie“. Tam přinesla hlubokou krizi, vylidňování a rozpad 
struktury. Tyto státy už ani nemají naději, že se jejich situace za vlády 
této „věrchušky“ v Bruselu zlepší. Totéž by čekalo pod vedením dnešní 
Unie i Ukrajinu.

Osobně se dnes domnívám, že jsou jen tyto rozumné možnosti: 

1. Ukrajina se rozdělí a každá strana si vezme „kus“, tak jako v  roce 
1919. Doufejme, že bez velkého střílení.

2. Méně pravděpodobná, ale nejperspektivnější je „finlandizace“, na 
které se asi pokusili domluvit Merkelová s Putinem. To znamená, že 
Ukrajina by dopadla tak jako po druhé světové válce Finsko.

3. Třetí možností je občanská válka. Takzvaný „syrský scénář“. 
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Syrský scénář
Západ, tedy Unie, bude stále a stále blábolit o  „nesplněných“ pod-

mínkách a  vyzývat k  míru a  přátelství. Další oblasti budou vypovídat 
poslušnost centrální vládě v Kyjevě. Ta nemá jak a čím je ovlivnit. Odni-
kud se objevující skupiny – na levici jde o „Noční vlky“, pseudosportovce 
Oplot, bývalé milicionáře a „Afghánce“, zprava jsou to dříve jmenované 
skupinky nad hlavou s vlajkou „banderovců“ či „Siče“ – budou dělat vý-
tržnosti a později i přepady, hodily by se i nějaké neobjasněné vraždy. 

Mezitím dojdou peníze a přestanou jít bankomaty a důchody, bude 
vypadávat elektřina a docházet potraviny. Stát totiž nebude mít pe-
níze. Eurohujeři budou prosit Unii o peníze, ale ta je nemá. To je pros-
tě holý fakt. Tak jim nic nedá. Německo se bude snažit věc zahrát do 
autu a „na  výdrž“ a doufat v zázrak. A bude pořádat EU-konference, 
které jinak pořádá jen na oko, třeba když nejde o peníze pro Řecko. 
V Bruselu budou klidně spát Barroso, lady Ashtonová, Martin Schulz 
a Rouček a střádat své sny o „lidskoprávní“ zeměkouli. 

Byrokraté budou vymýšlet předpisy, které má ještě Ukrajina splnit, 
Rusko bude čekat a potichu podporovat své síly na východě Ukrajiny 
i  postsovětské nostalgiky a  některé oligarchy (ale jen některé). Bída 
bude čím dál větší. Jednotlivé regiony se budou uzavírat, aby zajisti-
ly pro obyvatele alespoň nějaké potraviny. K  tomu budou potřebovat 
ozbrojence, a aby měly ozbrojence, potřebují zbraně. Jenže ty jim nikdo 
zadarmo nedá. Najdou si tedy „donátora“. Na výběr jsou jich přehršle, 
jen si vzpomeňte na Slovensko, které se jak v roce 1968, tak v letech 
1990–1992 těšilo na údajný zlatý déšť dolarů. Nakonec nedostalo nic. 
Což bylo dobře. I  pro ně. Ale Ukrajina, to je jiné kafe, než ekonomic-
ky a politicky pro světové hráče nezajímavé Slovensko. Co kdyby Čína 
anebo Turecko či nějaký šejk „zasponzorovali“ hladové Ukrajince…
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Co tedy uděláme my, kteří bychom bez Ukrajinců nepostavili ani 
kadibudku na zahradě a  bez jejich uklízeček bychom shnili – a  nejen 
v nemocnicích – ve špíně? Merkelová a Obama tvrdili, že Ukrajina musí 
zůstat celá. Ale už ani slovo o tom, kdo tam bude vládnout. A  jak to 
zajistí. Prostě si vzali oddechový čas. Mezitím Putin jedná.
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Není to šílený diktátor  
a dobře ví, co dělá

Tomáš Haas

Od začátku ukrajinské krize jsem varoval před neonacistickými bojů-
vkami, které ovládly Majdan. Demonstrace, které začaly jako protesty 
proti zkorumpované vládě, byly rychle ovládnuty neonacisty ze strany 
Svoboda a  Pravého sektoru. A  od počátku jsem byl „uklidňován“, že 
přeháním, těch „radikálů“ je jen několik a že nemají téměř žádný vliv.

Mezi tím se evropští politici, včetně těch našich, předháněli v tom, 
s kolika vůdci „demokratické revoluce“ se který z nich nechá vyfotogra-
fovat, televize nám předváděla náměstí plné mužů se zbraněmi a poli-
cistů – málokdy nám ukázala, že ta policie byla neozbrojená a že ti lidé 
s puškami nebyly horké hlavy vybičované k ozbrojené reakci policejním 
terorem, ale vyškolenými a dobře organizovanými útvary Pravého sek-
toru – neonacistické strany, která spolu se Svobodou celou „majdan-
skou revoluci“ od začátku do konce kontrolovala.

Nepřesvědčilo mé kritiky ani to, když po pádu prezidenta Janukovyče, 
který přišel ráno po tom, co Janukovyč podepsal dohodu, ve které přijal 
všechny požadavky ukrajinské opozice, a  kdy se ukázalo, že to nebyla 
opozice a nebyli to demonstranti, kteří demonstraci na Majdanu začali, 
ale že to je Svoboda a Pravý prostor, kdo rozhodují na Majdanu, který si 
pod jejich vedením vymohl „právo“ schvalovat složení nové vlády.

Boxer Kličko, který byl světu prezentován jako hlas odporu na 
Majdanu, se do vlády vůbec nedostal. Stejně dopadla západními medii 
oslavovaná bývalá premiérka Tymošenková, právě propuštěná z vězení. 
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O tu nebyl zájem ani na náměstí, k velkému údivu západních novinářů 
bylo její přijetí chladné. Dobu její vlády si Ukrajinci pamatují a pamatují 
si i to, že za ní byla korupce stejně velká jako za jejích předchůdců a za 
jejích následovníků. Žádnou změnu od ní nečekali. Kličko i Tymošenko-
vá posloužili jako vějička pro západní televize a ve chvíli, kdy byla pod 
dozorem samopaly ozbrojených členů „domobrany“ Pravého prostoru 
odvolávána stará a jmenována nová vláda, již byli mimo hru. A nějakou 
dohodu s Janukovyčem bylo lehké odsunout stranou a nebyla ani mu-
set být odvolána či anulována, protože neměla nikdy existovat. Nikdo, 
snad kromě těch, kdo ji podepsali, ji nebral vážně, a proto o ní media 
poslušně mlčí.

Radikální antisemitské, neonacistické a extranacionalistické skupiny 
soustředěné kolem strany Svoboda (která byla v době vypuknutí krize 
jedinou z nich zastoupenou v parlamentě) a jejich vedoucí představitelé 
byli do té doby považováni za politicky zkompromitované otevřeným 
antisemitismem a  nacismem, jako například předseda Svobody, Oleh 
Ťahnybok, proslulý svým slibem, že „zbaví Ukrajinu Rusů, Židů a  po-
dobné verbeže“. Nyní díky naivním evropským a americkým politikům, 
kteří se tak rádi fotografovali s  „představiteli demokratické opozice“ 
proti nepopulárnímu prezidentu Janukovyčovi, vylezli ze žumpy a stali 
se znovu respektovatelnými a respektovanými.

Nová vláda je zajímavou koalicí ultranacionalistů a oligarchů ze zá-
padní Ukrajiny. Není v ní reprezentována rusky mluvící Ukrajina a do-
minující silou je v ní Svoboda. Ulici vládne neparlamentní Pravý sek-
tor. Tyto strany jsou programově extrémně nacionalistické a Ukrajinu 
nemohou nikdy sjednotit. Ve vládě si strana Svobody vyhradila post 
prvního místopředsedy a  bezpečnostní ministerstva - obranu, nový 
výbor národní bezpečnosti nadřízený policii a  armádě a  k  nim i  ge-
nerální prokuraturu. Celkem obsadila pět klíčových postů v nové vlá-
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dě. A hned ukázala svou skutečnou tvář –  po rozpadu Janukovyčovy 
Strany regionů přijal jí dominovaný parlament nový jazykový zákon, 
který by připravil rusky mluvící Ukrajince o jazyková práva. Prozatím-
ní prezident, předseda Velké rady (ukrajinského parlamentu), zákon 
nepodepsal. K východní Ukrajině se vláda začala chovat jako k doby-
tému území a dosadila do dvou „nepřátelských“ gubernií své guber-
nátory z řad svých oligarchů bez jakéhokoliv ohledu na místní orgány 
a obyvatele.

Napsal jsem již před několika týdny, že tato vláda nemůže dobře 
skončit. Není to ukrajinská vláda a není to dokonce ani západoukrajin-
ská vláda. Je to vláda, která reprezentuje jednu extrémistickou skupinu 
strany Svoboda a Pravého sektoru, která ovládla náměstí za podpory 
západních medií a  západních politiků. Ti jí pomohli získat nálepku re-
spektability. Podporují ji oligarchové Ihor Kolomoisky a  Serhij Taruta, 
kteří nejsou o  nic lepší, než byli „Janukovyčovi oligarchové“. Oba pá-
nové, patřící do exkluzivního klubu „majitelů Ukrajiny“, dostali do rukou 
vládu v těch guberniích, které čirou náhodou tvoří primární území jejich 
obchodních aktivit.

Třetí nejbohatší muž Ukrajiny, Ihor Kolomoisky, majitel největší ukra-
jinské banky Privat Bank, přes kterou kontroluje obchody s  ropou, 
ocelárny, potravinářský a  transportní průmysl ve východních regio-
nech Ukrajiny, dostal na hraní Dněpropetrovsk, středisko jeho banky 
a ostatních obchodních společností. Serhij Taruta je majitelem ISD, jed-
né z největších důlních a ocelářských společností nejen na Ukrajině ale 
na světě, bude gubernátorem „svého“ Doněcka, rovněž základny jeho 
průmyslového impéria.

Ukrajinští oligarchové mají podivuhodnou schopnost rychle se pře-
skupit a změnit své klienty. Kolomoisky byl až do nástupu Janukovyče 
spojencem Julie Tymošenkové, jejíž volební kampaň v roce 2010 finan-
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coval. Potom pracoval bez problému s  prezidentem Janukovyčem na 
dálku ze svého sídla ve Švýcarsku a právě včas před začátkem demon-
strací na Majdanu se jeho klientem stal dnešní ukrajinský prozatímní 
premiér Jaceňuk. Taruta rovněž není nováčkem v ukrajinské politice, byl 
hlavním sponzorem prezidenta Juščenka. Dnes rovněž podporuje pre-
miéra Jaceňuka.

Jiný oligarcha, „čokoládový král“, miliardářský podnikatel v potravi-
nářském průmyslu a v médiích (nepřipomíná nám to něco?) Petro Po-
rošenko, sází na jiného koně a  financuje Vitalije Klička. S  tím dosáhl 
jiné dohody – Porošenko bude v nadcházejících volbách kandidovat na 
prezidenta Ukrajiny a Kličko na starostu Kyjeva. Demokratické síly, řekl 
Kličko, se nesmí drolit.

Důvodem, proč jsem se domníval, že jednou ta bublina falešné re-
spektability extrémních stran musí splasknout, bylo očekávání, že buď 
západ, EU a  prezident Obama změnu pod tlakem západoevropského 
tisku a veřejnosti vynutí, anebo se spojení s extrémistickými stranami 
stane neúnosným pro rozumnější hlavy v ukrajinské vládě a parlamen-
tu. Stalo se to druhé, západní politici a západní media postoupili tak 
daleko, že ten impuls musel přijít z Ukrajiny. A to i proto, že by se do-
savadní slepá a hloupá podpora skupin jako banderovci těžko vysvět-
lovala východoevropské veřejnosti. Měla by s tím značný problém na-
příklad polská vláda, protože banderovci během války povraždili tisíce 
Poláků.

Tehdy, na ulici a pod tlakem extrémistů v  rozloženém parlamentu, 
proběhla skutečná ukrajinská revoluce, dobře kamuflovaná pod povr-
chem té světu prezentované. V tu dobu začaly rovněž v západním tisku 
probleskovat náznaky toho, že masakr s desítkami mrtvých a stovkami 
zraněných demonstrantů a  policistů se možná nestal tak, jak tvrdila 
nová vláda a drtivá většina medií.
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Pochybuji, že situaci vyřeší volby, protože uchvácení silových re-
zortů v  ukrajinské vládě, zřizování ozbrojených milicí nacionalistickými 
stranami, jejichž úkolem údajně je „doplnit“ řádné bezpečnostní složky, 
jsou ve skutečnosti stranickou poloarmádou extrémistických stran, kte-
ré má policii a armádu spíše neutralizovat a nahradit. To bylo cílem SA 
v Německu v době nástupu nacistů a Lidových milicí v únorových dnech 
1948 v Československu.

Je často namítáno a  objevuje se jako argument těch, kdo bezvý-
hradně podporovali stanovisko EU, ať už našich politiků vládních či 
opozičních, kteří dospěli ke vzácné shodě, že extrémisté v  dočasné 
ukrajinské vládě představují daleko menší riziko než imperiální choutky 
Putina. To je velmi krátkozraký pohled, protože právě sílící vliv extré-
mistů bez záruk na brzké konání předčasných voleb bude nebo by mohl 
být spouštěčem či záminkou pro Putinovu expanzi.

Tato politika povede přesně k  tomu, čeho se její zastánci bojí. Po 
tom, co chyby Západu, který podporoval nacionalistické síly, pomohly 
Rusku získat Krym, pomůže chaos a možná občanská válka ospravedl-
nit zábor východní Ukrajiny. Ta válka už není jen možná. Je více a více 
pravděpodobná a možná už začala. Jeden z vůdců neonacistů byl zabit 
při pokusu o jeho zatčení a vypukly bouře.

Ukrajinské ministerstvo vnitra se dostalo do ostrého konfliktu s ul-
trapravicovými radikály z  Pravého sektoru kvůli zabití jejich předáka 
Oleksandra Muzyčka. Radikálové teď hrozí ministru vnitra Arsenu Ava-
kovovi „válkou“. Ministerstvo vnitra v reakci vyzvalo, aby všechny polo-
vojenské organizace okamžitě složily zbraně.

Vůdce Pravého sektoru Dmytro Jaroš vyzval ministra Avakova k de-
misi a žádá o potrestání policistů. „Kontrarevolučním aktivitám minis-
terstva vnitra nebudeme nečinně přihlížet,“ varoval. Avakov reagoval 
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rezolutně, když vyzval Pravý sektor a  všechna podobná seskupení, 
aby odevzdaly zbraně. „Veškeré podobné formace budou považovány 
za protiprávní a podle toho s nimi bude naloženo. Postup bude tvrdý 
a rozhodný,“ uvedlo ministerstvo. Pravý sektor mezitím oznámil, že se 
z volného sdružení mění na politickou stranu. Nevypadá to na to, že by 
ultranacionalisté čekali, až za ně ukrajinskou situaci vyřeší volby.

„Imperiální choutky Putina“, kterých se tolik obávají čeští politikové, 
se mohou naplnit jen za cenu krveprolití a dlouhé války proti partyzá-
nům (používám ten termín pro připomínku, že Ukrajinci nejsou snadnou 
kořistí - nebyli jí Hitlerovi, nebyli jí Stalinovi a nebudou jí ani komukoliv 
jinému). Okupovat Ukrajinu by znamenalo vleklou válku typu Afghánis-
tánu, kterou by Rusové, kteří dnes Putina adorují, ani jemu neodpustili 
– a on to ví.

Ví také, že to, co by dobyl, by byla populace 45 milionů lidí v  re-
publice, která je ekonomicky na dně, jejíž státní pokladna je prázdná, 
jejíž zahraniční dluhy jdou do desítek až stovek miliard dolarů. Získal by 
zem, které mohou (za předpokladu že prostředky nebudou rozkrade-
ny, ještě než se dostanou tam, kde je Ukrajina potřebuje, což se dělo 
doposud) pomoci jen masivní zahraniční finanční injekce, které by po 
dobytí Ukrajiny Ruskem logicky nikdy nepřišly.

Putin není šílený diktátor, za jakého jej vydávají naše media, a dobře 
ví, co dělá. Imperiální choutky možná má, má ale také rozum a trpěli-
vost. Ukrajina mu nakonec do rukou spadne tak jako tak, pokud bude 
Evropa pokračovat ve slepé podpoře ukrajinské vlády, která je ve vle-
ku radikálních neonacistů. Spadne mu do rukou přesně tak, jako mu 
bez jediné ztráty na životech a téměř bez jediného výstřelu padl díky 
chybám Kyjeva a politiky EU do rukou Krym. Má trpělivost a může po-
čkat. Kdyby Ukrajinu zabral dnes, smazal by tím její několika miliardo-
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vý dluh za ruský plyn. Musel by pro budoucnost odepsat další příjmy 
za plyn, který by nové federální republice Rusko poskytovalo bez těch 
dolarů a  eur, které mu za ně Ukrajina musí platit. Musel by odepsat 
dluh, který u  ruských plynařů Ukrajinci navršili, těžko se dluh vymáhá 
od sebe sama. Ve vztahu s Ruskem by se ukrajinská aktiva rázem změ-
nila v ruská pasiva. A protože Putin je inteligentní, trpělivý a realistický, 
jeho imperiální choutky, pokud nějaké má, počkají.

To se může změnit jen v případě občanské války, a pokud k ní dojde, 
Rusko se omezí na připojení „ruských“ oblastí, kde může počítat s  lo-
ajalitou většiny obyvatel a kde je velká většina ukrajinských přírodních 
a nerostných zdrojů a průmyslu, které by, spolu se suchozemským kori-
dorem na dnes už ruský Krym, byly jediným ziskem takové anexe. To by 
nechalo v „péči“ západu chudou a národnostně složitou západní Ukra-
jinu s její výbušnou národnostní situací a starými i novými zahraničními 
dluhy.

Vyšlo na euportalu 31. března 2014.
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