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Rusko nerozumí světu a my nerozumíme Rusku.  
Daniel Kolský / 16/3/2022 
 
Putinovské Rusko představuje imperialismus, který není v demokratickém prostoru představitelný 
nejméně od poloviny 20. století. Představitelé režimu zcela vážně a jasně mluví o “svém právu 
ovládat území” o potřebě “likvidace jakéhokoliv odporu” a zároveň o úpadku demokracie i 
západní společnosti jako celku.  
V jejich pojetí je svět přehledný a jednoduchý. Rusko má právo na vše a my ostatní se máme 
(rozuměl musíme) přizpůsobit.  
Putinovské Rusko se rozhodně nerovná všichni Rusky/Rusové, ale i podle nezávislých výzkumů 
(např. Levada https://www.levada.ru/en/ratings/) zatím většina společnosti se současným 
režimem souzní a i když nesouzní s režimem jako takovým tak rozhodně souzní s představou velké 
Rusy a práva na imperiální velikost na úkor všech ostatních. Ruský nacionalismus rozhodně není 
spojený jen s Putinem, je reprezentován širokou politickou reprezentací a rozhodně je zastoupen 
v pocitu velké části běžných Rusů.  
Michael Romancov v roce 2017 popsal ve dvou minutách současné Rusko a jeho největší problémy 
(https://video.aktualne.cz/dvtv/rusko-se-stava-zemi-starnoucich-opustenych-zen-je-sverazne-
s/r~6678cf74d68611e7be860cc47ab5f122/ ) 
 
Tyto problémy se  od té doby jen dramaticky zhoršily. Aktuální barbarská válka na Ukrajině je další 
z řady nesmyslných konfliktů, kde Rusko stojí na straně agresorů, vrahů. Dosud to civilizovaný svět 
bohužel dlouhodobě přehlížel a jen velice limitovaně do konfliktů vstupoval (Gruzie, Sýrie, 
Ukrajina 2014, ale i řada konfliktů v Africe, kde se dlouhodobě angažují žoldáci a vrazi jako je 
wagnerova skupina). Mezitím Rusko zasahovalo prokazatelně do voleb, hybridními operacemi se 
snaží vytvářet nenávist v našich společnostech a mezitím i naprosto chladnokrevně zkouší vraždit 
lidi v Londýně, Salisbury, Berlíně a dělá akce jako byly výbuchy ve Vrběticích, kde zabili dva naše 
občany.  
Rusko eroduje, kromě nejužší skupiny oligarchů běžní Rusové chudnou, neobnovuje se 
infrastruktura, upadají státní služby na mnoha úrovních. V aktuální situaci Rusko má inflaci kolem 
70%. Před válkou mělo HDP Itálie, ale při počtu 144 mil obyvatel a obrovské rozloze, která zvyšuje 
veškeré další náklady. HDP je postaveno na obrovském drancování přírodních zdrojů (ropa, plyn, 
základní suroviny, dřevo). Většina výroby byla postavena na zahraničních investicích a především 
na dodávkách klíčových komponentů i dalších prvků ze zahraničí. Válkou většina těchto věcí a 
příležitostí pro Rusko a ruské obyvatele končí. Chybí, ale nejen součástky a tedy zavírají konkrétní 
podniky, ale dnes začíná chybět i zdravotnický materiál, spofistikovanější léky. Rusko bude trpět 
a putinovský režim se bude tuto situaci snažit dále využívat k tomu, aby posiloval nenávist proti 
Ukrajině, demokratickému světu. Bude vytvářet pocit nespravedlnosti ublíženosti.  
Naše zpráva do Ruska a k běžným Rusům tedy je - lhali vám a lžete sami sobě. Lžete sami sobě již 
léta. Žijete v představě ukřivděnosti a pocitu nadřazenosti, která je zcela mimo.  
Putinovské Rusko musí skončit, ale především se musí změnit celá ta imperiální idea na které tento 
obludný režim stojí a kterou trvale přiživuje. Nenávist, která podporuje a živí další nenávisti v 
mnoha místech světa. Tenhle “Z” neonacismus, který léta žije na těch nejnižších pudech a jen nyní 
dostal nový symbol.  
Rusko udržuje řadu proxi obludných režimů v dalších regionech světa a je to tedy příležitost 
dokončit rozpad SSSR. Ano vznikne více bipolární svět, s ještě silnější Čínou, ale Čína už dlouho 
ovládá ekonomicky velké části Ruska. A ano i Čína se svými koncentráky je zásadní problém.  
Pro Rusky a Rusy, kteří chtějí žít svobodný život je tohle příležitost, která se nebude brzy opakovat. 
Musíme s nimi mluvit, komunikovat a pracovat na tom aby putinovský režim zkolaboval. Bude to 
těžké, protože je to skutečně změna uvažování. Velikost národa není v tom, koho všeho ohrožuji 
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a komu vyhrožuji, ale třeba v kultuře, umění a samozřejmě pragmatici řeknou ekonomické síle a 
významu - dobře ano i v tom.  
Bude to dlouhá cesta, ale je to pro naši svobodu nezbytná cesta. 
 


