Carl Gustaf von Rosen:
Švédský aristokrat nad africkým peklem

Aristokrat, letec, žoldnéř, pašerák, špion, dobrodruh, to vše jsou slova, kterými by se dal charakterizovat tento pozoruhodný muž ze Švédska. Jeho život plný kontroverzí by jistě stačil na scénář velkofilmu, on sám se však vždy vnímal zejména jako člověk, který chtěl působit tam, kde trpící lidé zoufale potřebovali pomoc.

V médiích se někdy vyskytují zprávy o islamistech ve středoafrické Nigérii, kde se jejich terči stávají především křesťané. Nigérie však získala pozornost světa už koncem 60. let 20. století, kdy probíhala brutální občanská válka mezi převážně muslimskou federální vládou a provincií Biafra, kterou obývali křesťanští Igbové. Navzdory většině očekávání se malá, jenže nesmírně odhodlaná Biafra dva a půl roku udržela. Zásadní podíl na tom měly i letecké dodávky zbraní, potravin a léků a hrdinské úsilí skupiny takřka šíleně odvážných pilotů, kteří proti nigerijským tryskovým letadlům startovali s malými vrtulovými sportovními stroji. V jejich čele stál jeden skutečně mimořádný muž, švédský hrabě Carl Gustaf Ericsson von Rosen, jehož životopis má povahu dobrodružných dějin konfliktů ve 20. století.

„Černá ovce“ rodiny se svastikou
Hrabě Carl Gustaf Ericsson von Rosen se narodil 19. srpna 1909 ve švédském městě Helgesta jako syn slavného cestovatele a vědce Erica von Rosena. Vedle záslužné činnosti ale měl jeho otec na kontě ne zcela záslužnou politickou aktivitu, protože se významně angažoval v sílícím nacionálně-socialistickém hnutí. Ještě jakousi zvláštní ironií osudu měla tato šlechtická rodina ve znaku modrou svastiku, a to dlouho před tím, než si její černou podobu zvolil Adolf Hitler. V každém případě se i mladý Carl Gustaf von Rosen znal s řadou nacistických pohlavárů, a to včetně Hermanna Göringa, jenž si vzal za ženu Carlovu tetu Carin. Byl to ostatně sám Göring, kdo přivedl švédského aristokrata k zájmu o letectví, ovšem politické názory mladého hraběte se s nacismem úplně rozcházely. Většina rodiny přinejmenším trochu sympatizovala, ale Carl Gustaf pokládal nacismus za vulgární a agresivní zlo. Stal se takříkajíc „černou ovcí“ rodiny a hledal kariéru mimo pompézní šlechtické a politické kruhy. A jeho zájem o letadla jej nemohl dovést jinam než k letectví. V roce 1929 složil pilotní zkoušky a o pět let později získal právo létat jako civilní dopravní pilot. Jeho odpor k totalitním ideologiím se projevil už brzy, jelikož v letech 1935 a 1936 působil jako pilot Červeného kříže v africké Habeši (nynější Etiopii), jež se stala cílem útoku fašistické Itálie. Po konci konfliktu létal jako civilní pilot u nizozemských aerolinek KLM, ovšem ani tam dlouho nevydržel. V listopadu 1939 zaútočil Sovětský svaz na Finsko a von Rosen vstoupil jako dobrovolník do finského letectva, kterému tehdy proti SSSR poskytoval podporu i Eric von Rosen. Proto koneckonců finské vzdušné síly převzaly emblém tohoto rodu, tedy onu modrou svastiku. Za druhé světové války působil von Rosen coby špion pro Spojence v Nizozemí. Po válce se vrátil do Etiopie, které pomáhal při budování letectva, a poté létal opět jako humanitární pilot, a to nad Kongem. Sloužil též jako pilot pro generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda, avšak roku 1967 se jeho pozornost obrátila k občanské válce, která se rozpoutala v nejlidnatějším státě Afriky.

Krvavá občanská válka v Nigérii
Tímto státem byla Nigérie, kde v roce 1966 proběhnul vojenský převrat. Ten odstavil od moci vládu, jež byla výjimečně neschopná a zkorumpovaná dokonce i na africké poměry. Puč vedli armádní důstojníci z kmene Igbů a v jeho čele stál schopný generál Johnson Aguiyi-Ironsi, ani on však nezůstal u moci dlouho, jelikož v květnu 1967 následoval další převrat. Ironsi při něm zemřel a skupiny muslimských vojáků i různých ozbrojenců začaly masakrovat Igby, na čemž mělo důležitý podíl to, že tento kmen tvořili převážně křesťané. Igbové, kteří obývali zejména jihovýchod Nigérie, dospěli k závěru, že další soužití s muslimskou většinou již není možné, a proto 6. června 1967 vyhlásili samostatný stát Biafra. Nigerijská federální vláda reagovala dle očekávání, tedy vojenskou silou, avšak původní očekávání, že povstání Igbů snadno rozdrtí za pár týdnů, se již záhy projevilo jako neúměrně optimistické. Kultivovaní, vzdělaní, pracovití a prozápadní Igbové, jimž se přezdívá „Židé Afriky“ (což současně odkazuje i na to, že obvykle čelí velké nenávisti), se nechtěli svého snu vzdát bez boje. Samostatnou Biafru sice uznalo jen několik afrických zemí, ale neoficiálně jí poskytovala podporu řada států, mezi něž patřily mj. Izrael, Jihoafrická republika, Francie a Španělsko. Díky vyznání Igbů dodával velmi důležitou pomoc i Vatikán a různé křesťanské charity a další organizace. Bylo jich opravdu třeba, neboť nigerijská vláda, rozzuřená úspěšným odporem Igbů, přešla od klasického válčení k teroru. Na mušce se záměrně ocitaly zjevně civilní cíle a federální vojska obkličovala města, aby přiměla obránce kapitulovat skrze vyhladovění. Nejvíce tím pochopitelně trpěly děti, a proto do Biafry mířila letecká humanitární pomoc. Dodávky potravin a léků organizovaly zejména křesťanské charity a mezi piloty-dobrovolníky nechyběl ani Carl Gustaf von Rosen, který od května 1968 létal s dopravními letadly nad Biafru. Nigerijská vláda ovšem vznesla obvinění, že se takto do Biafry transportují i zbraně (což byla asi pravda), a nařídila letouny sestřelovat, takže se práce pilotů-dobrovolníků stala ještě mnohem nebezpečnější.

Konec trpělivosti, začátek odplaty
Nigérie na počátku války neměla žádné moderní bojové letouny, takže federální letectvo i síly Biafry používaly k bojovým akcím vesměs civilní stroje, provizorně upravené na bombardéry. Federální vláda ale záhy získala i proudové stíhačky MiG-17F a bombardéry Il-28, jež poslaly Egypt a Alžírsko. Nigérii podporoval také Sovětský svaz v absurdní shodě s Velkou Británií a za řízením oněch tryskových letadel většinou seděli arabští a britští žoldnéři. Situace Biafry se zhoršovala a von Rosenovy apely na světové politiky, média a veřejnost neměly velký účinek. Ale švédský aristokrat už se dál nemohl dívat na utrpení Igbů. Definitivně mu došla trpělivost, a proto se rozhodl, že Biafře poskytne i vojenské letectvo. Igbové se již snažili koupit moderní letouny z různých zdrojů, ale neuspěli, takže kromě přestavěných dopravních letadel mohli do boje vysílat jen několik zastaralých strojů B-25 Mitchell, B-26 Invader či T-6 Texan. Také oni rozsáhle využívali služeb žoldnéřů, mezi které patřil např. polský pilot Jan Zumbach a vlastně i sám von Rosen. Švédského šlechtice však zcela evidentně nepoháněla touha po penězích, jak se již záhy ukázalo. Odcestoval totiž do rodné země a jeho první kroky vedly do firmy Malmö Flygindustri, v níž pracoval jeho syn Eric a která vyráběla mj. lehký sportovní a cvičný letoun MFI-9. Poprvé vzlétnul 10. října 1958, jeho obměna MFI-9B Mili-Trainer byla nabízena coby cvičný stroj pro švédské letectvo, avšak pod dvěma závěsy pod křídlem mohla nosit i výzbroj. Hrabě von Rosen vypracoval plán, který asi působil napůl šíleně a napůl zoufale, ale Biafra se nacházela v situaci, která takové kroky ospravedlňovala. Její vůdce generál Ojukwu souhlasil, takže von Rosen počátkem roku 1969 zakoupil pětici MFI-9B a nechal je dopravit do Gabunu, jednoho z mála států, jež Biafru uznaly. Tam byly stroje smontovány a dostaly vojenské barvy (původně mimochodem z automobilů) a nakonec též výzbroj. Tu představovaly dvě raketnice, každá se šesticí neřízených raket Matra SNEB ráže 68 mm z Francie. V květnu 1968 přeletěly do Biafry, aby švédský aristokrat mohl Nigérii vrátit úder.

Jak „Děti Biafry“ přinášely oheň
Kromě letounů s ním ze Švédska přicestovali také dva švédští piloti Gunnar Haglund a Martin Lang, což znamenalo osádky pro tři MFI-9B. Do zbývajících dvou se posadili domorodí piloti Willie Bruce a Augustus Opke. Jako vedoucí pozemního personálu působil schopný kanadský veterán Lynn Garrison. Co si vlastně von Rosen od této nesourodé sestavy a od takřka směšně působících letadélek sliboval? Stručně řečeno, chtěl zmrzačit nigerijské letectvo, jelikož dobře chápal, že bez proudových stíhačů a bombardérů bude mít federální vláda daleko menší šance prorazit obranu Igbů či sestřelovat letadla s humanitární pomocí. MFI-9B samozřejmě nemohl konkurovat proudovým letadlům ve vzduchu, mohl je však překvapit na zemi, a právě to bylo podstatou von Rosenova plánu. Pokud federální armáda o existenci MFI-9B věděla, zřejmě se rozhodla jí nevěnovat pozornost. Již 22. května 1969, kdy tyto stroje odstartovaly ke své první misi, se to však ukázalo jako neprozíravý omyl. Malé letounky, které bylo mimořádně obtížné zpozorovat či zaslechnout, se přiblížily ve výšce doslova několika metrů nad korunami stromů k letišti Port Hartcourt. Federální protivzdušná obrana si jich všimla až ve chvíli, kdy odpálily své salvy neřízených raket, které na zemi zničily několik MiG-17 a Il-28. Následoval naprostý šok a zmatená palba, která sice docílila několika náhodných průstřelů, ale všechny MFI-9B se vrátily. A v dalších dnech startovaly znovu a znovu. Vedle leteckých základen Port Hartcourt, Benin City a Enugu, kde explodovala další letadla nigerijského letectva, se jejich cílem staly i elektrárny a objekty ropného průmyslu, který byl pro Nigérii životně důležitý. Skoro komicky působilo, jak neefektivní se proti malým vrtulovým letounkům ukázalo nigerijské letectvo, jež prostě nebylo schopné je zachytit či sestřelit. Totéž platilo pro pozemní protivzdušnou obranu, jejíž radary nedokázaly zaměřit tak pomalu a nízko létající objekty. Místo smíchu se Nigerijci i jejich žoldnéři začali bát „Dětí Biafry“, jak se jednotce říkalo kvůli malým rozměrům letadel a také v narážce na to, kdo v této krvavé válce nejvíce trpěl.

Konec navzdory dalším letadlům
V médiích se objevily (často poněkud přehnané) příběhy o švédských pilotech, kteří s malými letadélky startují proti tryskovým migům. Švédská vláda a společnost Malmö se pochopitelně musely tvářit překvapeně, ačkoliv dobře znaly pravdu. Federální vláda Nigérie protestovala, a když von Rosen v červnu 1969 dorazil do Švédska, aby zakoupil další MFI-9B, musel ledacos vysvětlovat. V něčem zalhal a v něčem řekl jen část pravdy, každopádně mohl ve své činnosti pokračovat a majetkem těžce zkoušené Biafry se záhy staly další letouny téhož typu (nejméně sedm kusů), zakoupené od výrobce či od soukromých majitelů. Oficiálně měly být určeny pro aeroklub v Abidžanu na Pobřeží slonoviny, jenže ve skutečnosti opět zamířily do Gabunu, kde od srpna 1969 fungovala letecká škola pro Biafru. Tu samozřejmě nemohl vést nikdo jiný než nezlomný švédský aristokrat, který zanedlouho oslavil šedesátku, avšak přesto si patrně znovu sedl také do kokpitu ozbrojeného MFI-9B a zúčastnil se dalších bojových misí, na které spolu s ním a švédskými dobrovolníky vzlétalo nakonec až devět vycvičených Igbů. Kromě MFI-9B se do vlastnictví Biafry dostaly další vrtulové stroje, navzdory snaze se však nepodařilo získat proudové stíhače (byť téměř vyšlo pořízení dvou Meteorů). A situace se komplikovala také na zemi, protože ani „Děti Biafry“ jednoduše nebyly všemocné. Dokázaly sice nigerijské armádě a letectvu působit nepříjemné škody a byly velmi silnou psychologickou zbraní, ale Nigérie se nadále těšila daleko silnější zahraniční podpoře a proti její vojenské síle se Igbové již nemohli udržet. V lednu 1970 proto těžce zkoušená Biafra kapitulovala. V této válce, v níž zemřelo dle nejnižších odhadů přes milion lidí (a objevují se i čísla trojnásobná), nalétaly MFI-9B celkově asi 300 bojových misí, při nichž dosáhly opravdu pozoruhodných výsledků (jen během května 1969 zničily federální vládě na zemi přinejmenším osm letadel a ještě asi na půl roku vyřadily z činnosti elektrárnu). Z přibližně dvanácti užívaných exemplářů MFI-9B byly ztraceny pouze čtyři, a to dva zasažené ve vzduchu a dva zničené na zemi.

Smrt hrdiny afrických křesťanů
Navzdory porážce Biafry ale činnost „Dětí Biafry“ vzbudila mimořádný zájem u vojenských a leteckých expertů. Hrabě von Rosen přesvědčivě ukázal, že je možné efektivně vést něco jako letecký ekvivalent partyzánské války proti daleko silnějšímu protivníkovi a způsobit mu velmi vážné škody. Vzhledem k faktu, že jeden MFI-9B byl pořízen za částku zhruba 10 000 dolarů, šlo o nesmírně efektivní metodu boje, byť pochopitelně funkční jen za některých specifických podmínek. Firma Malmö každopádně pověst „Dětí Biafry“ řádně využila a začala nabízet svůj letounek jako výslovně bojový stroj pro země třetího světa pod názvem MiniCOIN (Miniature Counter-Insurgency, tedy „miniaturní proti-povstalecký“), což se pak objevilo i ve zkomolené podobě „Minicon“, která se pořád vyskytuje v řadě zdrojů. Značku Malmö následně zakoupila firma Saab, jež začala nabízet v podobné roli i větší stroj MFI-15 Safari (pod jménem MFI-17 Supporter). Ten náležel i do dlouhého seznamu letounů, jež pilotoval von Rosen. Po smutném konci Biafry zamířil opět do řad pilotů civilních aerolinek, jenže nikdy nepřestal usilovat o to, aby pomohl slabým. V roce 1974 tak zamířil do hladovějící Etiopie, kde převážel humanitární pomoc právě pod křídly MFI-15 a shazoval ji uprchlíkům. Právě ve své milované Etiopii však nakonec našel i smrt. V roce 1977 totiž propukla válka mezi touto zemí a Somálskem o oblast Ogaden. Další lidé museli opustit domovy a hladovět a švédský aristokrat znovu přispěchal na pomoc, svou porci válečného štěstí si však už za svůj dobrodružný život zřejmě vyčerpal. Dne 13. července 1977 rozděloval potraviny v oblasti, jež se stala cílem útoku Somálců. Ve střelbě somálských kulometů zahynul mimořádně odvážný muž, který zasvětil celý život nejen létání, ale také (nebo spíš zejména) pomoci trpícím. Jeho hrob na hřbitově v etiopské Addis Abebě je takřka neustále pokryt květinami. Carl Gustaf von Rosen se totiž mezi africkými křesťany stal legendárním hrdinou a Afričané z několika zemí nelitují cest, aby uctili památku bílého muže, který riskoval a nakonec obětoval svůj život za ty jejich.
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Parametry letounu MFI-9B
Kapacita: 1 pilot a 1 cestující
Rozpětí křídla: 7,43 m
Celková délka: 5,85 m
Celková výška: 2,00 m
Prázdná hmotnost: 340 kg
Vzletová hmotnost: 575 kg
Motor: čtyřválec Continental O-200
Max. výkon: 75 kW (100 koní)
Max. rychlost: 236 km/h
Cestovní rychlost: 215 km/h
Operační dolet: 800 km
Operační dostup: 4500 m
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