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MÁ KOMUNISMUS ZÁKLADNÍ 

ZNAKY NACISMU ? 
 

V různých etapách života se historikové zabývají myšlenkou a důkazy, 

nakolik oba zrůdné režiny, tedy nacismus a komunismus, měly společného 

jmenovatele a nosily stejné prvky totality, učily se vzájemně jeden od druhého. 

Proč řada podniků, dolů či jiných objektů bývala pojmenována po Adolfu 

Hitlerovi nebo později po Josefu V. Stalinovi. Proč nacistickou rasovou nenávist 

vynahradila nenávist nová: Třídní. Sám „největší stratég“ Stalin v roce 1927 měl 

prohlásit, že v SSSR „není žádný komunismus. Máme tu takový slovanský 

fašismus…“ A Susan Sonntagová tvrdí, že „komunismus je fašismus s lidskou 

tváří.“ 
 

Odborník na protektorát, historik Jan Gebhart říká: „Jedna totalita se učila od 

druhé. Na řadě faktorů lze vidět, jak nastupující komunistická moc se poučila od předchozí. 

Převzaly se klasické prvky goebbelsovské propagandy, studovaly metody 

Sicherheitsdienstu, používali se jejich tvrdé výslechové postupy. Z udavačů se stal masový 

jev, který byl zakomponován do metod práce bezpečnosti.“ 

 

Za protektorátu sice došlo ke zlepšení zásobování, pořádání zotavovacích pobytů, 

zvýšení všech druhů důchodů, zavedení závodního stravování a používání stravenek. Také 

k silné koncentraci těžkého průmyslu a rozsáhlým majetkovým převodům. Ale paradoxně 

to oslabilo respekt k soukromému vlastnictví a to následně napomohlo ke znárodňování. 

 

Francouzský filozof André Glucksmann vyjádřil, že terorismus pramení ve 

vyznávání smrti už za fašismu a komunismu. „Je to náboženství smrti. Jeho hlavní ideou je 

heslo: Ať žije smrt!“ 

 

Ať se to někomu líbí či ne, po 15. březnu 1938 naše armáda, tedy český průmysl, byl 

nejhorlivějším dodavatelem zbraní pro Německo. Vždyť rozhodujícím pro obsazení Francie 

fašistickým Německem byly tanky československé výroby Praga LT-38, vyrobené pro 

wehrmacht. 

 

Umění bojující, stranické, pokrokové… 
Nacisté a komunisté vedli stejné oslavné řeči o významu umění: „Bojující, stranické, 

pokrokové, nastává nový čas, nová doba, nová Evropa, tábor míru.“ To všechno jsme mohli 

zaslechnout jak z úst Hitlera, tak později Stalina. 

 

„Ale rozhodně najdeme mnoho styčných bodů mezi tím, co a jak se malovalo ve třetí 

říši a později ve stylu socialistického realismu,“ říká Peter Reichel, profesor politických věd 

na univerzitě v Hamburku. Podle Sontagové komunistická diktatura také vychází z vize 
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„nového společenského řádu“. Fašismus nacionálněsocialistického ražení rovněž preferuje 

témata nového člověka, nového zrození národa a rasy. 

 

Propojení obou diktatur se promítlo i do výtvarného umění. Za příklad nám 

poslouží plakát dvou dělníků autora Radka Vondry, kde za traktory v poli je 

ohromný nápis: „V pevném svazku dělníků a rolníků za novou Evropu vedenou naším 

vůdcem Adolfem Hitlerem.“  

 

K hudbě a skladbě Údernická muzikolog Josef Kotek říká: „Autora mimoděk asi 

ovlivnila i melodika tehdy stále ještě povědomého nacistického pochodu.“ A 

všudypřítomnou nastupující cenzuru už na II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů v dubnu 1956 

trefně vystihnul básník František Hrubín, když  přirovnal českou poezii „k labuti uvězněné 

v ledu.“ 

 

Zneužití jména Lidice 
Výraznou kolaboraci projevili i čeští prezidenti, včetně Háchy. Klemet Gottwald, 

který mluvil o nutnosti „stále se bolševizovat“, se Stalina bál. Strach měl i v roce 1932 když 

při prvomájovém projevu vychválil úspěchy SSSR a na konci zvolal: „Ať žije sovětské 

Československo!“ Řada straníků mu vyčinila a chtěla ho žalovat pro vlastizradu. Kléma 

Moskvu nenavštívil od roku 1948 do roku 1952. Dobře věděl, že Rudolf Slánský skončil na 

popravišti právě proto, že odmítl návrh sovětských zpravodajských služeb, aby do čs. 

bezpečnostních složek vstoupili sovětší poradci. 

 

Naopak generál Ludvík Svoboda, s tichým souhlasem ocelového muže Stalina, po 

skončení války, ze sovětských lágrů vytáhl stovky Čechoslováků, které by čekala potupná 

smrt. 

 

Komunisté, stejně jako nacisté, hledali velké vzory. A přesto Antonín Zápotocký 

omilostnil a pustil z vězení Maxe Rostocka, šéfa kladenského Sicherheitsdienstu (SD), 

nacistické bezpečnostní služby. Rostocka, který při vyvražďování Lidic, vedouce lidického 

faráře k popravě, do něj cestou kopal. Rostock se poté stal agentem čs. rozvědky 

s výsadkem v NSR. Bylo to období studené války, bylo třeba budovat sítě agentů, zbrojit. 

Také komunistické Československo, po vzoru SSSR a jiných totalitních zemí, tajně 

vyzbrojovalo radikální opoziční hnutí, povstalce a teroristy ve světě. V dubnu 1959 poslalo 

580 tun zbraní, deklarované jako „general cargo“ do vietnamského přístavu Haiphong. 

Zneužilo k tomu čs. námořní loď Lidice. 

 

I v názoru na atentát se sjednotili jak nacisté, tak komunisté. Jugoslávského vůdce 

Josipa Broze Tita, který svou zemi osvobodil od nacistického jha bez pomoci Sovětského 

svazu, chtěl nechat zabít jak Adolf Hitler (akce Koňský skok), tak Stalin v chystaném 

atentátu s krycím názvem Jestřáb. Stalinovi vadilo že mu Tito vypověděl poslušnost. 
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Popravení statečných partyzánů 
Oba systémy zřizovaly lágry. Když 25. února 1956 Nikita S. Chruščov na XX. Sjezdu 

KS Sovětského svazu přednášel „tajný referát“ o zločinech Stalina, bylo v pracovních 

táborech a vězeních přes 600. 000 osob. Právě do této země se jezdil Gottwald učit, jak nám 

„zakroutit krkem“. Do země, v níž bylo od dvacátých do šedesátých let 20. století zřízeno na 

2. 100 koncentračních, nápravně-pracovních, zvláštních, výrobních, zajateckých a 

internačních táborů. 

 

Již před 2. světovou válkou rudoarmějci obkličovali vesnice, kde sedláci odmítali 

vstupovat do kolchozu, a z děl je ostřelovali granáty s jedovatými plyny. Francouzský 

historik Philippe Masson v knize Historie německé armády píše o násilnostech sovětských 

vojsk: „Celé rodiny byly upáleny zaživa ve svých domovech. Ženy byly znásilňovány a pak 

ukřižovány na vratech stodol. Nemluvňata byla házena do koryt prasatům.“ (Po 

rudoarmějcích byli největšími sexuálními násilníky Maročané a Alžířané.) A nešlo jen o útoky 

proti skupinám. Pobaltské republiky Litva, Lotyšsko, Estonsko byly v roce 1940 násilím 

připojeny k SSSR. Inteligence vyvražděna, řada lidí přestěhována na druhý konec země. Až 

v dubnu 1990 sovětská strana přiznala, že na jaře roku 1940 v katyňském lese poblíž 

Smolenska sovětská policie postřílela polské vojáky a důstojníky, zajaté po obsazení Polska 

v září 1939. Bylo to 26 tisíc bezbranných obětí. (Po dobytí Polska Ribbentrop a Molotov 

podepsali 28. září 1939 německo – sovětskou smlouvu o hranicích a přátelství. Již před ní 23. 

srpna téhož roku Sovětský svaz přijal nabídku Německa na „normalizaci a zlepšení vztahů“, 

tzv. Smlouvu o neútočení. ) 

 

Slovenský velitel II. Štefánikovi brigády, Viliam Žingor, který dokázal čelit 

mnohonásobné přesile jednotek SS, neutekl bolševické šibenici. Měl odpor k desítkám 

falešných partyzánů, říkal jim „hovnopartyzáni“. Popraven komunisty byl 18. prosince 

1950. Režim si byl vědom, že v ohrožení demokracie jsou tito lidé opět schopni sáhnout po 

zbrani a nasadit svůj život. Další z velitelů protinacistického odboje, Čech Josef Trojan, byl 

popraven 29. prosince 1953. Zůstal na nich cejch „agentů imperialismu“ s obviněním ze 

zločinů velezrady nebo špionáže. Další partyzánští velitelé skončili v kriminálech. Nacisté 

také likvidovali odbojové skupiny (např. Bílá růže) a komunisté v tom pokračovali: 

Světlana, Hory Hostýnské, Černý lev 777 a další. 

 

Výsledek? Oboustranný diktát ! 
Prezident - budovatel Edvard Beneš, byl prvním výchoevropským státníkem, který 

vyjednával se Stalinem a umožnil vstup Rudé armády do střední Evropy. Podle sociologa 

Zdeňka Sudy, se unáhlil s úsilím o získání sovětské přízně. Snažil se předem vyjednat 

podrobnosti budoucích vztahů na jedné straně a vnitropolitické uspořádání na straně 

druhé. Výsledkem byl diktát z obou stran. Zvolená vláda vládla se souhlasem ovládaných. 

Po celou dobu totalitní režim žil z poznání, že když zrovna nikoho nevěšel, nezavíral, 

všichni věděli, že to kdykoli může udělat. Tady nejlépe platí heslo velkého strýčka Mao Ce-

tunga: „Zabij jednoho, zastrašíš desetitisíce.“ 
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„Ve fašismu namísto třídního boje nastupuje třídní spolupráce,“ prohlašoval básník  

Egon Bondy a měl na mysli jednání Stalina, Adolfa Hitlera a Mussoliniho. Historik Jan 

Křen odmítá srovnání fašismu a poválečného komunismu s ohledem na to, že „jeden člen 

odpadl“. Martin Malia, emeritní profesor kalifornské univerzity v Berkeley (USA) řekl, 

cituji: „Nacismus musí být vykládán jako horší než komunismus, neboť vyhlazování lidí 

pro něj bylo samoúčelem, zatímco pro komunismus představovalo poslední prostředek, jak 

dosáhnout zcela jiných politických a ekonomických cílů.“ 

 

Komunistické státy přežily a přežívají, protože zavedly nejdokonalejší systém 

útlaku. Krví a železem budují vlastní impéria, záměrná lež je základem jejich bytí a 

výchovy. Jak zastřít skutečnou pravdu nejlépe formuloval říšský ministr propagandy 

Joseph Goebbels: „Zjednodušte složité otázky, útočte na cit, opakujte vytrvale své sdělení a 

když musíte lhát, pak velká lež je lepší než malá.“ 

  

Perzekuce, likvidace, emigrace.. 
Oba zrůdné systémy vytvářely zrádce mezi sebou, když před tím parlament schválil 

různé zákony na ochranu republiky a zřídil pracovní lágry. Německé válečné zajatce v 

pracovních lágrech při dobývání uranu vystřídali čs. političtí vězni. Z jáchymovského 

uranu byla vyrobena i první sovětská atomová bomba. Na jejím vývoji v Moskvě pracovali 

němečtí vědci, sem uneseni Lavrentijem Berijou. Jen v ČSSR v roce 1953 na těžbě uranu 

pracovalo na 18. 000 vězňů. Kolem 4. 500 lidí zemřelo ve vězení. Ze statistik vyplývá, že 

bylo odsouzeno 205. 486 občanů. 

 

Bylo také uvězněno či zavražděno 247 našich letců, z nichž 126 sloužilo v RAF. Po 

únoru 1948 z vysokých škol z politických důvodů bylo vyházeno 10. 203 studentů. 

 

Ministři národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti v roce 1951 vydali směrnici – 

plán na likvidaci selského stavu. Rozjela se perzekuce vesnických boháčů, akce K (Kulak). 

V roce 1949 bylo v českých zemích 27. 853 soukromých hospodářství, v roce 1957 jich zbylo 

jen 1. 251. 

 

Na základě Benešových dekretů, které podepsal 24. října 1945, přešly do vlastnictví 

státu doly, banky, pojišťovny, průmyslové podniky s více než pěti sty zaměstnanci a 

vybrané podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem bylo znárodněno pře tři tisíce 

podniků, tedy necelé dvě třetiny tehdejšího čs. průmyslu. Likvidace soukromého podnikání 

mohla začít. 

 

Ještě 31. května 1953 ve večerních zprávách vystoupil prezident Antonín Zápotocký 

s tím, že fámy o měnové reformě jsou štvavou propagandou. Kdo se druhý den probudil, měl 

z padesáti korun jednu. Na osobu bylo vyměněno 300 starých korun v přepočtu 1 : 5. Vše 

nad tuto částku bylo vyměno 1 : 50. 

 

Z republiky udělali jeden velký koncentrák, odkud na vytoužený Západ lidé prchali 

vodou, pěšmo, vzduchem. Do emigrace za vlády jedné strany odešlo 170. 938 občanů. Je 

znám útěk Roberta Ospalda, který do Rakouska v roce 1986 na speciální sedačce úspěšně 



 5 

přejel po drátech vysokého napětí. Ze zadržených přibližně padesáti agentů- chodců jich 20 

bylo popraveno. Na našich hranicích tak celkem zahynulo 327 lidí. 

 

Proti živým i mrtvým… 
Rudý teror u nás započal již v roce 1945. Zvláštní oddíly kontrarozvědky SMĚRŠ 

(Smerť špionam), pozatýkali a unášely do Sovětského svazu ruské emigranty z řad 

inteligence. Šlo o lidi, kteří po převratu v Rusku odmítli poslušnost bolševické vládě a po 

roce 1921 se odstěhovali do naší země, kde získali čs. občanství. Měli zde stavební bytové 

družstvo, modlitebny, knihovny, vydávali své noviny… Historička Milada Polišenská 

odhaduje, že z celého Československa do Sovětského svazu bylo násilně odvlečeno na 7. 422 

občanů. Někteří zadržení byli popraveni ještě v Praze, na nádvoří vily v Dělostřelecké ulici 

11, v cihelně na Julisce nebo v údolí Šárka. 

 

Komunisté bez doteku msty nenechali ani mrtvé. V kryptě kláštera premonstrátů 

v Želivě, při průzkumu v březnu 2007, zde byly nalezeny rakve s ostatky přeházené. „V 50. 

letech se rabovaly krypty pod záminkou, že v nich mohou být ukryty zbraně. Ve skutečnosti 

StB hledala zlato a cennosti,“ říká archeoložka Zuzana Tomová. 

 

K rudému koloritu patřily dezinformační akce, jako Neptun. Z Černého jezera 

potápěči vyzdvihli zaletované bedny, které tam předtím StB potopila. Mělo jít o dokumenty, 

které tam jako potopili ustupující vojáci wehrmachtu. Nález otřásl komunisty, kteří měli 

být zapleteni do spolupráce s gestapem. 

 

Nenechali v poklidu žít ani živé. V druhé polovině 60. let vznikl speciální útvar 

VLAST, pověřený likvidací „zrádců režimu“. Jednotka vznikla z rozkazu Lubomíra 

Štrougala, dle vzoru KGB, kde je vykonávaly útvary pro „mokroje dělo“, slangově vraždy. 

Měly emigranty unášet nazpět do ČSSR, zdiskreditovat nebo zabít v zahraničí. 

 

Kdo je tedy terorista? 
Všechny mapy, jež ukazují cesty k vysněnému komunismu, jsou padělané a vedou do 

pekla koncentráků, nikoli do ráje komunismu. Demokracie a sovětský komunismus byly, 

jsou a zůstanou nesmiřitelné doktríny. Komunismus neměl, nemá a nikdy nebude mít 

lidskou tvář. Má jen nelidskou tvář, kterou skrývá za vyměnitelnými maskami. Tak 

například Rusko neutrpělo jen dvěma světovými válkami, ale také třetí válkou, kterou 

totalitní stát vedl proti vlastnímu lidu. 

 

Hovoří Hana Frejková, které komunisté popravili otce, národohospodáře Ludvíka 

Frejku: „Estebácké a justiční archivy na mne působily jako nelítostné a chladnokrevně 

fungující mašina, které vůbec nejde o hledání viny či neviny, ale především o to, jak 

zlikvidovat člověka.“ 

 

Můžeme se posmívat tomu, že prezident Zápotocký namísto balkon říkal balgon, 

demokracie byla demogracií a slovo zemědělci vyslovoval jako zem-e-dělci. Můžem 

obdivovat skromnost prezidenta Novotnýho, který si na Hradě dával k obědu tlačenku se 
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dvěma rohlíky. Podivovat se nad tím, proč recitátorka revoluce Jiřina Švorcová po vstupu 

do KSČ jako 18-ti letá v roce 1946 vlastnila dvě stranické legitimace. Proč z perestrojky 

zbyla katastrojka (katastrofa perestrojky) a z polytbyra korytbyro. V době tzv. studené války 

sovětské rakety SS 20 prý byly mírové a zbraně Rusy dodávané do Latinské Ameriky asi 

taky. 

Pousmát se, když je to tak smutné? 

Komunista je totiž ochoten položit náš život za svoji věc. Americký senátor Russel 

Long: „Neberu vážně, co Rusové říkají. Jestliže komunista vysloví pravdu, jde jen o čistou 

náhodu.“ A Karel Čapek dodal: „Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli 

zachraňovat. Jeho velkým heslem je moc, a nikoli pomoc.“ 

Je tedy nacismus srovnatelný s komunismem? Odpověď musí najít každý sám 

v sobě. 

 

Pepíno Maraczi       Mobil: 605 017 546 
 


