
Bolševismus si přál této války 

Totální válečné nasazení českého obyvatelstva do boje proti bolševismu a jeho 
nerušené provádění v klidu a pořádku vyplývá z naprostého pochopení vážné 
situace. Nepřejeme si, aby bolševismus přišel do našich zemí a aby zničili u nás 
to, co dosud válkou nebylo dotčeno. Nepřejeme si bolševické ovládnutí Evropy a 
zničení kulturních památek a kostelů, rozvrat v rodinách a všechnu onu hmotnou 
a duchovní bídu a zkázu, která by se dostavila, kdyby německým armádám na 
východě se nepodařilo Stalina zastavit a moskevský bolševismus do kořene 
potřít. Z pochopení toho, jaký hrozný osud by postihl všechny Čechy, kdyby 
bolševismus se rozlil po Evropě, vyplývá právě ona ukázněnost, s jakou se český 
lid postavil jednoznačně po bok Říše a jejím armádám.  
 
Rozhodnutí podporovat Říši tou nejhodnotnější prací, aby nad bolševismem 
zvítězila, je rozhodnutí rozumu a moudrosti. Převážná většina českého národa 
dnes již cítí naprosto zřetelně, že bolševictví není panslavistické a že 
nemilosrdně by se dovedlo i v Čechách a na Moravě na veškerém českém 
obyvatelstvu krutě mstít za své dřívější odmítnutí, právě tak jako se krvavě 
pomstilo na Ukrajincích, Bělorusech a malých národech pobaltských. Nikdo nebyl 
ušetřen. 
 
Význačný český autor Ermo ukázal v posledních dnech, že jak pošetilí měšťáci 
demokraté, tak i bývalí legionáři nemohli by si nadíti od bolševiků pražádné 
milosti. Prvně jmenovaní jsou pro bolševiky zásadně prvkem rozkladným a s 
prvními sovětskými vagony, vracejícími se k východu, odjížděli by také houfy 
českých demokratů z povolání. Bývalí legionáři pak by teprve nenalezli u 
bolševiků slitování, poněvadž podle sovětského zákona propadli všichni legionáři 
trestu smrti, třebaže o nich nemůže býti tvrzeno, že byli protibolševicky a bojovali 
v sovětském Rusku a jinde jen z toho důvodu.  
 
Celý český národ v moderní solidaritě tudíž musí ve svém vlastním zájmu 



přispěti všemi svými obětmi a prvotřídní prací k vítězství Říše, neboť jedině 
mocná nacionálněsocialistická Říše a její chrabré armády mohou odrazit a zničit 
bolševismus. 
 
Moskva usiluje o bolševizaci celého světa naprosto plánovitě. To nevyplývá jen z 
politických zkušeností posledních dnů, kdy například Stalin docela bezohledně 
odmítl plány emigrantů na obnovu bývalého Polska a bývalého Česko-Slovenska 
a tím ovšem prakticky roztrhal  tzv. atlanskou chartu pánů Roosevelta a 
Churchilla z roku 1941 na oblouzení malých evropských národů.  
 
Světová bolševická revoluce nejen nezmizela nikdy ze Stalinova programu, aby 
byla jím bezohledně připravena právě touto válkou. Světové nebezpečí 
bolševismu není německou propagační fikcí, ale holou realitou. Neutrální 
portugalský list „Diario de Manha“ přinesl o tom skvělý doklad, když zveřejnil 
tajný Stalinův projev k politbyru kominterny z roku 1939. Tehdy Stalin prohlásil:  
 
„Jsem přesvědčen, že Německo ustoupí v polské otázce, uzavřeme-li smlouvu s 
Anglií a Francií, a bude hledat dohodu se západními mocnostmi. Tím by ovšem 
nedošlo k válce. Stav míru by však pro nás, pro Sověty, byl velmi nebezpečný. 
Proto jsme  přijali návrh Říše, abychom s ní uzavřeli pakt o neútočení. Neboť se 
tak stane, že Německo udeří na Polsko a tím bude intervence Anglie a Francie 
nevyhnutelná. Západní Evropa bude dokonale rozbita a nám se naskytne 
příležitost k zasáhnutí. Naše zájmy ukládají nám takovou politiku, poněvadž 
světová revoluce dá se provést jen za války a prostřednictvím války. Proto jsme 
přijali německý návrh a poslali anglo-francouzkou misi se zdvořilou odpovědí 
domů. Hlavní, oč nám jde, je, aby válka vypukla co možná nejdříve a aby trvala 
co nejdéle. Pouze válkou a přiměřenou zahraniční politikou můžeme dosáhnout 
světové bolševické revoluce.“ 
 
Z tohoto Stalinova projevu je zřetelně vidět, jak nesmírnou vinu má Moskva na 



této válce, jakož i na tom, aby válka co nejdéle trvala. Jak ji rafinovaně 
připravovala, že po více jak dvacetiletém šíleném zbrojení Sovětského svazu 
konečně přišel onen vhodný okamžik, který zažehne plamen komunistické 
revoluce v celém světě. Tato skutečnost však tím více musí v českém národě 
posílit protibolševickou frontu a pomáhat jí k vítězství. 
 
Fr. J. Prokop , Pražský ilustrovaný zpravodaj, 18.3. 1943 
 
 


