KGB a UFO

UFO a mimozemšťané
Se změnou politických priorit je mnoho dokumentů z tajných archivů KGB, nyní veřejně
přístupných. Ale jak moc se jim dá věřit? Každý zaměstnanec státní bezpečnosti potvrdí, že
dokumenty jsou zřídkakdy odhaleny v původní podobě. Předtím jsou totiž odstraněny
informace, které tato agentura není ochotna zveřejnit z toho či onoho důvodu.
A přesto takové dokumenty mohou poskytnout výzkumníkům zajímavé informace, zejména
o problémech s mimozemšťany a UFO, kterými, jak se ukazuje, se zabývaly naše tajná služba
- KGB
KGB – Byl výbor pro státní bezpečnost, který fungoval v letech 1954 až 1991. Hlavními
úkoly KGB byly zahraniční rozvědka, kontrašpionáž, operativní sledovací činnost, ostraha
státní hranice SSSR, ochrana vedení Komunistické strany Ruska a Vlády SSSR, organizace a
zajištění vládní komunikace, a také boj s nacionalismem, disentem, zločiny a antisovětskou
činností.
Dvojí metr
V průběhu let byla v SSSR praktikována dvojí politika ve vztahu k neidentifikovaných
létajícím objektům. Veřejnosti vysvětlovali, že žádné UFO neexistují, je to prý jen nepřátelská
propaganda, a nebeská tělesa, která čas od času sledují občané, jsou jen technická zařízení
států NATO, určené pro špionáž v naší zemi.
Nadšenci, kteří šířili samizdatové materiály o UFO nebo mimozemšťanech, byli šikanováni
a obviňováni z protisovětské agitace. Zároveň mnozí očití svědkové UFO dávali písemná
svědectví, která byla pečlivě uložena a systematicky zařazena v archivech KGB. To znamená,
že v principu připustili, že takové objekty existují a mohou dokonce ohrozit bezpečnost země.
Zajímavý příběh je spojený s činností jednoho ze zakladatelů světové ufologie, Felixe
Siegela (1920-1988). V listopadu 1967, v jeho vystoupení v centrální televizi, naznačil
zahájení masového shromažďování informací o UFO. Zmínil se o vytvoření vědecké skupiny

při Akademii věd SSSR, kam přišlo pár stovek listinných dokladů. Ale prozkoumat se je
nepodařilo, protože skupina byla rozpuštěna a všechny její materiály předány KGB.
"Modrá složka"
Igor Sinicin, asistent šéfa KGB
Jurije Andropova, v rozhovoru
pro časopis „Observer“ vyprávěl
o tom, jak viděl v kanceláři svého
šéfa rozsáhlý spis na téma
fenoménu UFO.
To se stalo v roce 1977, kdy se
nad Petrozavodskem objevil
obrovský neznámý objektu.
Povinnosti Sinicina zahrnovaly
sledování publikací v
zahraničních tisku, takže přinesl
Andropovovi překlad článku z
časopisu „Stern“ o případu
v Petrozavodsku. Náčelník KGB
pečlivě prozkoumal materiál, a
pak vytáhl ze stolu složku modré
barvy a navrhl Sinicinovi, aby se
seznámil se s jejím obsahem.
Ve složce byla hlášení
důstojníků kontrarozvědky o
setkání s UFO. Andropov
požádal, aby všechny materiály
předal předsedovi Vojenskoprůmyslové komise A. P.
Kirilenkovi. Ten si ponechal
dokumenty u sebe.
Brzy byl na příkaz Andropova vyvinut program, který požadoval, aby každý voják hlásil
všechny případy pozorování UFO. Nejzajímavější informace se dostaly do "modré složky",
s jejímž obsahem bylo seznámeno nejvyšší vedení země.
V roce 1991, na vyžádání letce-kosmonauta Pavla Popoviče, tehdejšího prezidenta
Všesvazové ufologické asociace, jim byla "modrá složka" dána k dispozici. Bylo tam 124
stránek psaného textu: hlášení a zprávy, věnované setkáním s neidentifikovanými objekty.
Sestřelení se nepodařilo.
Zde je obsah některých dokumentů, uchovávaných v tajemné složce:
28. července 1989 se záhadné disky objevily nad sklady raketových zbraní, které se
nacházely severovýchodně od města Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti. Umístění
vojenských jednotek v dokumentech bylo začerněno, ale byly ponechány poznámky vojáka,
který informoval o dané situaci.
Vojáci spojovacího centra sledovali tři objekty a na základě likvidace jednoho z nich. UFO
bylo diskem o průměru 4-5 metrů s polokoulí v horní části. Jasně zářila, tiše se pohybovala,
někdy klesala a visela nad zemí. Na výzvu velitele vzlétl stroj (číslo letu je také začerněno),

kterému se ale nepodařilo přiblížit ani k jednomu z objektů, které se neustále od něj
vzdalovaly.
Hlášení kapitána Černikova, praporčíka Vološina, vojína Timaševa a dalších mluví o tom,
že létající objekt vysílal světelné signály, připomínající blesky.
Ostatní dokumenty "modré složky" popisují kontakt s UFO, který se stal v roce 1984 nad
Turkménií. Systém protivzdušné obrany zachytil kulatý objekt, letící podél pobřeží
Kaspického moře, v nadmořské výšce 2000 metrů nad státní hranicí.
Na dotazy neodpovídal. Do vzduchu vzletěly dvě stíhačky, ale všechny pokusy sestřelit
UFO dopadly bídně. Navíc, když začaly na objekt střílet, prudce poklesl až do 100 metrů nad
zemí - do výšky, která neumožňovala pronásledovatelům na něj dále střílet.
Takových případů obsahovala "modrá složka" několik desítek. Tyto listinné důkazy
poukazují na dvě skutečnosti: za prvé, UFO tam bylo, za druhé, i přes jejich oficiální popření,
se KGB aktivně podílela na systematickém sběru informací, týkající se neidentifikovaných
objektů.
Teď jsou dokumenty z „modré složky“ uloženy v archivu Ufologického výboru Ruské
geografické společnosti.
Dopisy z jiné planety
Ale KGB není samo o sobě bez tajemství a mystifikací. Jedním z nich, jak se západní vědci
domnívají, jsou tzv. ummitské dopisy. V letech 1960 až 1970, na území Španělska (a částečně
i Francie), lidé dostávali dopisy v různých jazycích, s prvky předtím neznámé řeči. Odesílatelé se představili jako obyvatelé planety Ummo, obývané rozumnými lidmi, kteří přiletěli na
Zemi.
Celkový počet dopisů byla více než 260 exemplářů, jejich objem překročil 1000 stran
napsaných na stroji. Každá stránka těchto dokumentů Obsahovala zvláštní piktogram,
provedený fialovou barvou. Tyto zprávy Ummiťanů popisovaly historii jejich pobytu na
Zemi. Přiletěli sem v roce 1950 třemi kosmickými loděmi, bylo jejich šest, včetně dvou žen,
zkoumají analyzují náš život.
Fotografie lodi Ummo, zveřejněná 1. června 1967.

Francouzský novinář Robert Marick, mnoho let studoval tyto dopisy a dospěl k závěru, že
jejich tvůrci byli sami pracovníci KGB v SSSR. Své argumenty popsal v dopisech o sociálním
systému planety Ummo, který je velmi podobný propagovanému komunismu v SSSR.
Ummiťané neskrývají sympatie k politikům nekompromisního marxistického směru. Jejich
názory, týkající se závodů ve zbrojení, přesně opakují klasické téma sovětské propagandy.
Ale co je nejdůležitější - ve všech zemích Evropy již existovaly legální komunistické strany,
zatímco ve Španělsku vládl diktátor Franko a komunistická strana byla zakázána. V roce 1975
Franko zemřel, k moci v zemi se dostali křesťanští demokraté a komunistická strana se stala
legální. Tok dopisů pak přestal! Dosáhli tak Ummiťané svého cíle?
Byli v SSSR mimozemšťané?
Na Západě se pravidelně opakuje téma sestřelení UFO protivzdušnou obranou SSSR,
létajícího talíře mimozemského původu a zkoumání mrtvoly jeho pilota - humanoida, která
byla důkladně zkoumána v ústavu se jménem „Semaško“. UFO bylo sestřeleno v roce 1968
na Urale, blízko města Běrezniki. Nyní všichni zájemci o ufologii vědí, že to nebylo nic víc,
než podvod. Záběry sestřeleného UFO v roce 1968 a "pitva mimozemšťana" byly mnohými
označeny za padělek, ale je to skutečně pravda?

Nicméně není to tak dávno, kdy konferenční televizní rozhovor na toto téma dal v USA
jakýsi P. Klimčenko, který se představil jako bývalý důstojník KGB a ukázal na obrazovce
svůj průkaz.

Jeho slova potvrzuje i článek v novinách, „Sverdlovský večerník“ z 29. listopadu 1968. V
něm svědci nehody tvrdí, že na vlastní oči viděli, jak nějaký zářící disk spadl na strmý
zasněžený svah. Pak na scénu dorazili vojáci a pečlivě pročesali terén.
P. Klimčenko tvrdí, že operace na vyhledání a zajištění UFO měla krycí název "Mýtus". Při
následné anatomické pitvě mrtvého humanoida se vědci přesvědčili, že to není člověk.
Za jak spolehlivé lze považovat tyto informace?
Ani v "modré složce", ani v jiných veřejných dokumentech KGB není o nich zmínka. Ale
Kimčenkem předložené dokumenty vypadají jako autentické. Například - rozkaz ministra
obrany A. Grečka a velitele Uralského vojenského okruhu A. Ponomarenka svědčí o tom, že
všech fází detekce UFO se zúčastnili zaměstnanci KGB.
Jejich hlášení, schválené Klimčenkovem, okamžitě dostal k dispozici vedoucí vědeckého
oddělení KGB, plukovník Alexandr Grigorjev. V uváděných dokumentech je jmenována
nejen vědecká instituce, kde byla provedena pitva humanoida, ale i příjmení lékařů Kamišov, Savickij a Gordienko. Z neobjasněných důvodů všichni náhle zemřeli v jeden a týž
den, týden po dokončení pitvy.
Všichni tři byly významnými vědci – a bylo by nepravděpodobné, že by se KGB takto
vypořádala s předními muži domácí medicíny. Smrt lékařů dodnes vyvolává mnoho otázek.
Někteří zahraniční novináři tvrdí, že k úniku informací o činnosti bývalého KGB došlo
úmyslně. Ale pak z jakého důvodu?
Lze uvádět jako reakci podobný příběh o sestřelení UFO a zkoumání humanoidů v USA?
Jak je známo, v roce 1995 mnoho amerických médií obvinilo CIA za dlouholeté utajování této
skutečnosti, ale oficiální orgány oznámily, že k žádnému sestřelení UFO nedošlo. Možná zde
hrály roli obchodní zájmy bývalých zaměstnanců kdysi impozantní agentury? Americká
televizní společnost TNT neskrývá, že dokumenty a videa o "sovětském mimozemšťanovi"
byly zakoupeny v Rusku od důchodce, bývalého zaměstnance KGB.
Zvláště fotografie z pitva humanoida byly zakoupeny za 10 tisíc dolarů. Ale příjmení
zaměstnance, který tyto materiály prodal, televize samozřejmě nezveřejnila.
Činnost KGB již dávno zarostla pověstmi a legendami, které není možné rozptýlit ani při
odtajnění archivů. A oddělit pravdu od kontrolované dezinformace je nesmírně obtížné.
Existence UFO je stále ovlivněna zájmy státní bezpečnosti, a to znamená, že některé
dokumenty, sotva kdy budou zveřejněny.
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