
Ruské válečné běsnění? Stejné jako před 77 lety 
Těžko si nepřipustit, že letošní výročí ukončení druhé světové války 
má hodně mizernou pachuť. Jakkoli nesmíme zapomenout na 
heroickou úlohu, jakou při osvobození Evropy od nacismu sehrálo 
(sovětské) Rusko a jeho obrovské lidské ztráty, nelze v kontextu 
pominout hrůzy, jakých se aktuálně dopouští na okupované Ukrajině. 
A uvědomit si, že jde vlastně o identickou armádu a identické válečné 
běsnění, jakých se ruská vojska dopouštěla už před 77 lety. 
Vždycky platilo a bude platit, že dějiny konfliktů píší jejich vítězové a 
že kritický historiografický tón se při výkladu dějin prosazuje přece 
jenom složitěji a spíše z většího časového odstupu. Bez ohledu na to 
v každém případě platí, že nacistický režim byl absolutně zvrácený, 
dopouštěl se na okupovaných územích zrůdností do té doby 
nevídaných a v jeho čele stály zločinecké kreatury, jakých lidstvo 
nepoznalo. Neexistuje o tom jediná pochybnost, neexistuje pro to 
jediná omluva. Nacisté dokázali, že ČLOVĚK může existovat mimo 
vlastní smysl tohoto slova. Už z podstaty svého konání totiž nacisté 
lidmi ani nemohli být. 
To, že se děsů za 2. světové války dopouštěla i vítězná Rudá armáda, 
se ovšem ví také. Ale nijak nezdůrazňuje. Že ruští vojáci krutě a 
opakovaně znásilňovali ženy, kamkoli přišli, a byly jich statisíce, 
možná jednotky miliónů. Popravovali a mučili civilisty. Rabovali a 
kradli všechno a všude. Odvlékali desetitisíce "nepřátel" do 
koncentráků na svém území. Že takové chování se ve válce zkrátka 
děje a Rusové jako "spravedliví mstitelé" jen opláceli tím, co Němci 
předtím prováděli na jejich území? Neakceptovatelný přístup. 
Válečný zločin je válečným zločinem, ať se ho dopouští kdokoli, 
poražený či vítěz. Je to absolutně neprominutelná věc. A je třeba ji 
takto pojmenovat bez ohledu na to, že ho měli a mají na svědomí naši 
osvoboditelé. A také tvrdě trestat. 
Pro Německo však byla porážka souběžně vysvobozením, 
fundamentálním bodem k všenárodní nápravě, k implementování 
nových etických paradigmat přímo do kořenů společnosti. Nacistická 
zvěrstva zde působí jako obrovské národní memento a varovný prst, 
že tohle už se nesmí nikdy opakovat. Proto Němci tvrdě stíhají 
jakýkoli náznak neonacismu, jakýkoli pokus o velebení čehokoli z 
historie tzv. Třetí říše. A je zjevné, že se jim to daří. Dnešní Německo 
není jako společnost žádnou militární ani ideologickou hrozbou, ale 
naopak hnacím motorem evropské mírové spolupráce. Skutečná 
denacifikace zde došla svého zdárného naplnění. 



Vítězná ruská armáda ani režim, který ji financuje, naproti tomu 
žádnou systémovou vnitřní transformací neprošly. Ukrutnosti, jichž 
se ruští vojáci dopouštěli za 2. světové války, zůstaly dalším 
generacím v DNA jako následováníhodný vzorec, že se to smí a že 
je to normální. A proto se stejných činů nyní dopouštějí i na Ukrajině. 
Proto je z jejich pohledu bezprecedentní přepadení Polska a Finska 
v roce 1939 stejně omluvitelné jako přepadení Ukrajiny v roce 2022. 
Proto je pro ně vraždění civilních obyvatel v Katyni stejně přijatelné 
jako tytéž popravy v dnešní Buči. Proto je pro ně totální zkáza 
Mariupolu stejně uspokojivým aktem jako nacistická destrukce 
Varšavy ve čtyřiačtyřicátém, jíž Rusové ze Stalinova rozkazu zblízka 
v poklidu přihlíželi, protože byla v jejich geopolitickém zájmu. Proto 
pro ně nejsou znásilněné ukrajinské ženy oběťmi, ale jen přiměřeným 
prostředkem k ukojení možná dlouho odpíraného mužského chtíče. 
A také nástroj k nelidskému ponížení. Stejně jako v případě 
znásilněných Polek či Němek za 2. světové války. A že ty nepovolné 
nakonec zabijí, nebo si ty nejzoufalejší samy sáhnou na život? Z 
pohledu Ruska jen další pominutelný produkt války. Lidský život tu 
má jen pramalou cenu. V tom se Rusko od dob carského feudalismu 
a bolševicko-sovětské éry nezměnilo. Mentálně zamrzlo. 
Byli jsme celá desetiletí vychováváni, že máme být Rudé armádě (a 
dalším spojencům) vděčni za osvobození od nacismu. Za další 
existenci národní svobody. Protože bez ruského nasazení a obětí by 
už nebylo Československa a dnes České republiky. Budeme vděčni 
i nadále a litovat všech, kteří za naši svobodu položili své životy. 
Konflikt na Ukrajině by nás ale měl přece jenom hodně změnit. 
Nesmíme se už nikdy bát pojmenovat všechny válečné zločiny, jejich 
strůjce a vykonavatele. Ty, kteří pomíjejí hodnoty lidského života a 
lidské důstojnosti. Ať už své ohavnosti páchali a páchají pod 
hákovým křížem, rudou hvězdou nebo stylizovaným písmenem Zet. 
Zdaleka ještě nelze odhadnout, kdy válka na Ukrajině skončí a jaký 
bude konečný součet obětí. Už teď si ale můžeme být jistí jednou věcí 
- jak ukazuje historie i naše vlastní zkušenost ze srpna 1968, okupanti 
z Ukrajiny budou přece jednou muset s hanbou odejít. A nezáleží na 
tom, jak velké území předtím obsadí a na jak dlouho. 
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"První, čeho je národu třeba, je uznání, že zlo je zlem; je to boj o duši 
národa". 
(Ferdinand Peroutka) 



 


