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Přežívající stíny minulosti
(místo úvodu)

Koncem roku 2002 Česká televize v cyklu Osudové okamžiky vysílala 
popis konce malé jednotky československé armády v boji s banderovci. 
Psal se rok 1947 a na Slovensku hovořily zbraně. Šlo o boj ukrajin-
ských jednotek utíkajících na Západ, proti nimž se postavila početná 
československá armáda. V boji byly oběti na obou stranách. 

Co mě však zaujalo? Komentátor pořadu uzavřel tragickou 
událost smrti mladých slovenských chlapců tím, že byla činem 
„ukrajinských teroristů a fašistů“. V celém pořadu jsou banderovci 
charakterizováni v nejhorším duchu reakcionářství. Redaktorovi 
pořadu přisvědčoval i vojenský historik Jan Fiala, který této pro-
blematice věnoval hlavní část své historické tvorby a v roce 1994 
o ní dokonce vydal objemnou knihu.1 Protože tato kniha, psaná cel-
kem v duchu normalizace, vyšla pět let po listopadové revoluci, vyvola-
la ve mně mnohé otazníky, na něž jsem reagoval recenzí, která nebyla 
uveřejněna, ale jejíž platnost nepominula. Uvádím její plné znění: 

„Podle Jana Fialy vojáci československé armády v letech 1945 až 
1947 splnili úkol v bojích proti zbytkům Ukrajinské povstalecké ar-
mády. Tento boj byl bojem proti zůstatkům fašismu… Autor v závěru 
jenom potvrzuje, co vlastně tvrdí v celé knize, že ukrajinské nacionál-
ní hnutí bylo fašistické, resp. bylo plodem ‚ukrajinského fašismu‘. To 
ovšem tvrdila i komunistická propaganda. Tvrdit něco podobného pět 
let po listopadu 1989 je nejenom anachronismus, ale i urážka spraved-
livého boje jednoho ze slovanských národů. 

Autor si zřejmě nepřečetl paměti profesora Václava Černého, který 
v poznámkách charakterizuje banderovce a jejich organizaci. ‚Jejím 
cílem bylo ustavení samostatného ukrajinského státu, cílem při-
nejmenším tak starým jako dávná epopej Bohdana Chmelnického až 
Mazepova… A teď upřímně: hodilo se na banderovce opravdu a přesně 
označení banditů, lupičů a zbabělců? Já, který jsem znal historii a do-
vedl jsem si je zasadit do rámce a na tragický závěr dlouhého hnutí 
jednoho ze slovanských národů, jsem si je u sebe tak nenazýval.‘

Fialova kniha vychází od základu z falešné premisy, bez snahy 
porozumět peripetiím ukrajinského osvobozovacího hnutí ve 20. sto-

1 Jan Fiala: Zpráva o akci B. Vyšehrad, 1994, 256 stran.
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letí. Jestliže dnes Ukrajinci ve svém státě stavějí Banderovi pomníky, 
a zřejmě vědí proč, u nás vychází kniha označující Stepana Banderu za 
‚vůdce ukrajinských fašistů a válečného zločince‘. 

Banderovci pod tlakem polské armády utíkali přes ČSR do Rakous-
ka a Bavorska. Nešlo jim o nic víc anebo míň. Proti několika stovkám 
prchajících postavila ČSR 15 000 mužů a honila banderovce jako lítou 
zvěř. Jaké to hrdinství! Byl to masový nácvik úchytu prchajících lidí 
na Západ před bolševismem, který se pak v ČSR po roce 1948 masově 
prosadil.“

Knihu recenzoval v Lidových novinách Miroslav Gregorovič. Jan 
Fiala byl v dopise redakci potěšen obsahem recenze, ale dodal, že 
„přes pozornost, kterou jsem věnoval ukrajinskému fašismu a jeho 
představitelům, Zpráva o akci B je prací především o československé 
armádě, jejíž podíl v bojích s banderovci byl opomíjen, snižován nebo 
zcela popírán, ačkoli představovala jejich rozhodující, nejpočetnější 
a především řídicí složku, bez níž byl úspěch akce B nemyslitelný“.2

Jan Fiala tedy považuje boj banderovců za výplod ukrajinského 
fašismu a zásah československé armády proti jejich pronikání na Zá-
pad za úspěch. Zní mi to jako vyznamenání jednotkám československé 
pohraniční stráže, která po čtyři desetiletí střežila československé 
státní hranice a střílela po každém, kdo prchal na Západ, a povraždila 
nemálo lidí. 

Jestliže tyto nesmysly adorování vojenské moci tvrdil v roce 1994 
vojenský historik a opakuje je ještě v roce 2002 komentátor televize, 
k čemu tady svobodné a nezávislé historické bádání je?

Jde o přežívající mýtus o zločinných banderovcích a hrdinské čes-
koslovenské armádě, která bránila vlast, přičemž se už tehdy, měsíce 
před vítězným únorem, podílela na špinavé práci v rámci akce sovětské 
armády a těch sil, které postupně dostávaly ČSR pod sovětské jařmo. 
Má nezávislá demokratická historiografi e tomuto trendu přitakávat?

Dnes už zhruba známe historii národů, které se bouřily proti nad-
vládě Sovětského svazu, a víme, že šlo o spravedlivý boj. Boj banderov-
ců za svobodnou, nezávislou Ukrajinu byl bojem spravedlivým. Jan Fi-
ala se chce s tímto dilematem vypořádat aspoň tím, že část ukrajinské 
emigrace hodnotí pozitivně, zatímco odsuzuje ukrajinský „extrémní 
nacionalismus“, který představovali právě banderovci.3 Tedy – exil 
demokratický a exil fašistický, dobrý – špatný. 

2 Dopis PhDr. Jana Fialy, CSc. redakci Lidových novin na recenzi Základní studie 
o Banderovi a jeho druzích. (Archiv Lidových novin a autora – podtrhl J. M.)
3 „Dále je třeba zdůraznit (k čemuž jsem v knize nedospěl), že mezi emigrací ze 
sovětské Ukrajiny po roce 1917 extrémní nacionalismus patrně příliš neuspěl 
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Exil fašistický dle tohoto přístupu představovali banderovci, exil 
demokratický (ukrajinský) prý ti, kteří mezi slovanskými obyvateli 
Československa „nalezli útočiště“. Dnes už dobře víme, jak s tímto 
exilem naložil Stalin a jeho NKVD a SMERŠ (smrt špiónům), jak 
byl zlikvidován v sovětských gulazích. Banderovci, kterých se aspoň 
několik stovek zachránilo v Bavorsku a Rakousku, dopadli podstatně 
lépe. Stalinův aparát neznal pojem dobrý nebo špatný exil. Všichni, 
kteří emigrovali z „prvé vlasti socialismu“, byli zrádcové hodní zahu-
bení, stejně tak jako vojáci ze zajatých či obklíčených jednotek Rudé 
armády. 

Dnes víme, že banderovci představovali exil bojující proti Stalinovi 
a tehdy už jemu podléhající polské a československé armádě, že to byla 
jediná cesta k vysvobození, zatímco příslušníci demokratického exilu 
Ukrajiny, zůstávající na území ČSR v naději na dobrotivost „Slovan-
stva“ a jeho soucit, byli odsouzeni ke genocidě. 

Aspoň v této základní historické zkušenosti je nám boj banderovců 
užitečný. Proti zlosynovi platí jen tvrdý boj a odboj, čekání na jeho dob-
rotu vede ke zkáze. 

Praha, 20. února 2003
Jan Mlynárik

(Základní text byl v rámci Rozhlasové univerzity Svobodné Evropy 
odvysílán v roce 1993. Hlavním pramenem byly spisy o banderovcích 
v Archivu Klementa Gottwalda, které jsou dnes uloženy ve Státním 
ústředním archivu v Praze. Některé údaje byly doplněny z literatury 
po roce 1993.)

a nenalezl její všeobecnou podporu, její rozhodující část (na rozdíl od emigrace ze 
západní Ukrajiny, jež byla do roku 1939 součástí Polska) zůstala i za druhé světové 
války věrna demokratickému Československu a jeho slovanským obyvatelům, 
mezi nimiž nalezla útočiště.“ (Fiala redakci Lidových novin, 1994)


