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ROSJANIE WYBIERAJĄ...NAZWY NOWEJ BRONI
PUTINA [WIDEO]
Rosyjskie ministerstwo obrony prowadzi głosowanie na nazwy dla trzech najnowszych modeli broni
strategicznej, które prezydent Rosji Władimir Putin zaprezentował w czasie tegorocznego
przemówienia do federalnego zgromadzenia Federacji Rosyjskiej. Głosowanie odbywa się tuż przed
wyborami prezydenckimi, planowanymi 18 marca - w rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję.
Prezydent Rosji Władimir Putin w swoim przemówieniu wygłoszonym 1 marca 2018 r. do członków
Zgromadzenia Federalnego, rządu, sądów najwyższego i konstytucyjnego, gubernatorów oraz
przedstawicieli najważniejszych mediów żartobliwie zaproponował wymyślenie nazw dla trzech
wymienionych przez niego, nowych systemów uzbrojenia:
rakiet manewrujących z napędem atomowym;
autonomicznych, bezzałogowych pojazdów podwodnych z napędem atomowym;
laserowych, mobilnych systemów walki.
Jak się okazało słowa Putina zostały potraktowane jak najbardziej poważnie i na stronie rosyjskiego
ministerstwa obrony od razu zamieszczono ogólne informacje na temat systemów wraz z
propagandowymi ﬁlmami o ich działaniu oraz zorganizowano miejsce, gdzie można było przekazać
propozycje i oddać swoje głosy. Wszystko wskazuje na to, że efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, a
Rosjanie znowu osiągnęli sukces propagandowy. Tylko bowiem w ciągu pierwszych dwudziestu
czterech godzin w konkursie wzięło udział ponad pół miliona ludzi logując się na stronie resortu
obrony z częstością dwadzieścia tysięcy osób na godzinę.
W przypadku rakiet manewrujących na pięćdziesiąt proponowanych nazw najwięcej głosów oddano na
określenia: „Palmira” (Palmyra - nazwa miasta w Syrii, gdzie znajdują się sławne ruiny starożytnego
miasta i gdzie w trakcie obecnej wojny domowej toczyły się ciężkie walki), „Impierator/Monarch”
(imperator/monarcha), „Nieżdanczik” (człowiek działający z zaskoczenia), „Stalin”, „Batnik”
(internetowa, rysunkowa postać postać żartobliwie wykorzystywana do oznaczenia rosyjskich
patriotów), „Czebaruszka” (Kiwaczek – znana postać z radzieckich, animowanych ﬁlmów lalkowych) i
„Alionuszka” (Alonuszka – postać osieroconej dziewczynki z rosyjskiej bajki i sławnego obrazu
Wasniecowa),
W przypadku dronów podwodnych z napędem atomowym najczęściej pojawiały się nazwy „Karaś”
(karaś), „Krakien” (kraken – legendarny, ogromny stwór morski podobny do kałamarnicy), „Jaź” (jaź –
słodkowodna, żyjąca stadnie ryba z rodziny karpiowatych) i „Szieptun” (człowiek, który leczy
zamawianiem, szepcząc zaklęcia).
Jednak według resortu obrony najbardziej „ostra konkurencja” rozgrywała się przy wyborze
kryptonimu broni laserowej. Jak na razie na czołowych miejscach znajdują się nazwy: „Oftalmolog”

(okulista), „Gorynycz” (żmij – skrzydlata, gadzia postać z rosyjskich/słowiańskich baśni, podobna do
smoka), „Zajcik” („zajączek” – nazwa odbicia słońca na murach i ziemi), „Wij” (wij - zła postać z
mitologii wschodniosłowiańskiej której oczy zabijają i są na co dzień zakryte ogromnymi powiekami i
rzęsami) i „Wasylisk” (bazyliszek – gadzia postać z bajek zabijająca wzrokiem).
Głosowanie ma trwać do 16 marca 2018 r. Na dzień przed jego zakończeniem w przypadku rakiet
manewrujących z napędem atomowym najwięcej ludzi głosowało na: „Palmira” - 23,75% głosów,
później na „Impierator” - 20,53% głosów i „Nieżdanczik” z 18,44% głosów. „Stalin/Josif Stalin”
otrzymał jak na razie 1.6% głosów.
Jeżeli chodzi o autonomiczne pojazdy podwodne z napędem atomowym to na pierwszym miejscu
znajduje się „Szieptun” mający 33,24% głosów, na drugim: „Karaś” z 29,39% głosów i na trzecim
„Kraken” z 14,83% głosów. W głosowaniu na nazwę systemu laserowego wygrywa „Gorynycz” (żmij)
mając 32,63% głosów, przed „Oftalmolog” (okulista) z 18,91% głosów i „Zajcik” (zajączek) z 10,04%
głosów.
Warto zwrócić uwagę, że 18 marca, w czwartą rocznicę nielegalnej aneksji Krymu w Rosji odbywają
się wybory prezydenckie, mające według Kremla potwierdzić legitymizację Władimira Putina.
"Głosowanie" prowadzone przez resort obrony jest więc chwytem propagandowym, mającym skłonić
Rosjan do poparcia rządu. Należy też pamiętać, że zachodni eksperci mają duże wątpliwości, czy
propagowane przez Moskwę systemy uzbrojenia istnieją lub są przydatne do użycia operacyjnego.
Niezależnie od realnych zdolności, rosyjski resort obrony wykorzystuje ich potencjał w komunikacji
strategicznej, w kraju.
Czytaj też: Rakieta hipersoniczna „Kindżał” - rosyjska mistyﬁkacja? [KOMENTARZ]

