Vymývání mozků

(Solonin, M.: Vymývání mozků. Zfalšované dějiny sovětsko-německé války. Praha, Naše vojsko 2011, 282 s., 339 Kč.)

Mark Solonin patří k nové generaci ruských historiků, kteří se snaží hledět na dějiny své země kriticky, s jistým odstupem, bez ideologických nálepek či autocenzury. Nejvíce se zaměřují na Velkou vlasteneckou válku, kterou sovětská historiografie povýšila na takřka božskou úroveň, ale nezřídka za cenu lží a zkreslování. Hlavním cílem těchto manipulací bylo ukázat, že SSSR vůbec nebyl připraven na válku a že naivní Stalin slepě důvěřoval Hitlerovi, což posléze vedlo ke strašlivým sovětským ztrátám v roce 1941. Proti tomuto tradičnímu pojetí ovšem stojí stále silnější tábor těch, kdo snášejí důkazy pro tvrzení, že Sovětský svaz se ve skutečnosti na válku chystal; mělo však jít o válku útočnou, která měla začít někdy v červenci 1941. Nejznámějším autorem této školy je samozřejmě Viktor Suvorov. Právě na jeho popularizační a provokativní knihy navazují díla mladých historiků, jako je právě Solonin. Ve své knize se snaží především o vyvrácení celé řady mýtů, jež se Velké vlastenecké války týkají. Zabývá se např. množstvím evidentně zfalšovaných dokumentů, které bývají stále citovány coby nezpochybnitelné zdroje. Ukazuje, jak komunističtí historici (a jejich soudobí následovníci) „kouzlí“ s absolutními čísly i procentuálními hodnotami, aby čtenáře přesvědčili o špatné úrovni Rudé armády v létě 1941. Upozorňuje na jiné „konkurenční“ teorie, jež se pokoušejí vysvětlit začátek války na východní frontě různými divokými spekulacemi. Na závěr otevírá i otázku sovětských ztrát ve válce, jež byly zřejmě daleko menší, než se obvykle uvádí, protože do počtů „obětí války“ byly záměrně započítávány rovněž oběti sovětských tajných služeb. Kniha je napsána velice vtipným stylem a její obsah přináší mnoho zajímavých informací pro odborníky i pro nejširší veřejnost. Stejně jako knihy Viktora Suvorova je určitě vysoce kontroverzní, ale přesto (nebo snad právě proto) stojí za pozorné a kritické pročtení a hluboké zamyšlení.
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