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Bylo by to nekonečné množství citací pramenů, v nichž autoři na margo komentování 

nejrůznějších aktuálních událostí konstatují, že jde o testování čehosi. Zůstaneme-li u 

posledního období údajného pádu bipolarity, v lokálních asymetrických válkách jsme 

testovali také možnost, zda v těchto diktátorských zemích lze položit základy demokracie. V 

Iráku to vedlo k vytvoření Islámského státu, ze kterého se terorismus naštěstí zatím jen načas 

přenesl i do Evropy. V Afghánistánu jsme byli rádi, že jsme odtud na poslední chvíli utekli, a 

podle posledních informací polovině obyvatelstva hrozí hladomor. Putin si chtěl otestovat, jak 

Ukrajinci s radostí přivítají ruskou armádu, osvobodí je od neonacismu a militarizace země a 

bojuje se tam dodnes. My si tam testujeme, zda jsme schopni našimi zbraňovými systémy 

pomoci ukrajinské armádě zvítězit nad tou ruskou. 

Nyní se aktuálně testuje, jaký je čínsko-americký poměr sil nejen v Jihočínském moři. Stačila 

k tomu návštěva předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-

wanu. Cesta se prezentuje jako brzké rozloučení dvaaosmdesátileté americké političky se 

svou celoživotní kariérou, při níž chce symbolicky prokázat, jak jí záleží na osudu demokracie 

na celém světě. Prezident Joe Biden, vědom si sílící kritiky zaangažovanosti Spojených států 

v rusko-ukrajinské válce, na to však v obranném vystoupení reagoval velmi zajímavě, že on 

jako americký prezident nemá právo zasahovat do počínání členů zákonodárných sborů, což 

je jistě správné. Ostatně tam čtvrt století nikdo z vysokých amerických představitelů nebyl. 

Washington tím podle některých komentátorů chce dát najevo, že pochybnosti o vedoucím 

postavení Spojených státech ve světě jsou mylné.   

Jak se dalo předpokládat a předvídat, Peking zahájil přinejmenším šest vojenských cvičeními 

a vypálil několik balistických raket do vod okolo ostrova, aby si otestoval, jak na to 

Američané, Tchaj-wan a sousední země budou reagovat. A znovu bychom se opakovali, že 

stále platí dramaturgickou zkušenost, že objeví-li se na divadelní scéně na stěně zbraň, bude 

se z ní v průběhu hry střílet. V případě rusko-ukrajinského cvičen ba začátku letošního roku 

se to bohužel potvrdilo. 

Jako obvykle začaly si zainteresované země jedna druhé vyhlašovat sankce, které je vzájemně 

oslabují. Logicky lze očekávat, co si západní společenství rozhodně nepřeje, sbližování Ruska 

a Číny, což přispívá k prohlubování nové a vyhraněnější formy bipolarity.   

Je načase se v mnohonásobné krizové době podobným praktikám sebeutvrzování ve vlastní 

velikost a sílu vyhýbat. Nesporně to eskaluje už tak vysoké napětí ve světě, zvláště v 

bezpečnostní a vojenské oblasti. S takovým testováním můžeme jednou k té obávané velké 

válce dospět, Stačí vzpomenout na Španělsko, Habeš nebo Finsko před druhou světovou 

válkou, Také se tam testovalo      
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