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1   Úvod

Tématem práce je otázka působení bývalých vojáků nacistického Německa ve francouzské Cizinecké legii a později v žoldu americké CIA v oblasti jihovýchodní Asie. Jedná se vlastně o kritické posouzení kontroverzní knižní trilogie Ďábelská garda, která osudy těchto vojáků popisuje. Ve druhé kapitole je stručně shrnut obsah knih a třetí kapitola se zabývá problémem pravdivosti a věrohodnosti knih. Konečně kapitola čtvrtá zkoumá otázku metod, které němečtí vojáci používali a jejichž posouzení lze do velké míry považovat za blízké dnešním diskusím o tom, jakými metodami vést válku proti terorismu. Nasazení nacistů v Cizinecké legii proti komunistickým partyzánům a teroristům lze chápat jako případovou studii využití extrémistů jednoho směru proti extrémistům směru opačného.

2   Ďábelská garda

Ďábelská garda (Devil’s Guard) je knižní trilogie, která se soustřeďuje na stále velmi málo popsaný aspekt válek v jihovýchodní Asii, a to působení německých veteránů z druhé světové války ve francouzské Cizinecké legii a v žoldnéřských skupinách pracujících pro USA. Jako autor knih je uveden George Robert Elford, jenž se (podle svých slov) při svém pobytu v Asii seznámil s bývalým velitelem „německého praporu“ francouzské Cizinecké legie. Jelikož šlo o mimořádně zajímavou osobnost, Elford s ním natočil sérií rozhovorů, které posléze přepsal do podoby knih. Trilogie je tedy napsána v první osobě, právě z pohledu onoho velitele, který vystupuje pod jménem Hans Josef Wagemüller, ale sám Elford v úvodu knihy upozorňuje, že většina jmen i některých dalších konkrétních údajů byla záměrně pozměněna, aby znemožnila přesnou identifikaci konkrétních osob.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 9-11.
První kniha trilogie zaznamenává konec druhé světové války a odchod mnoha německých vojáků do ilegality. Po složitém putování se některým z nich podařilo dojít do Francie, kde se rozhodli vstoupit do Cizinecké legie, která tehdy bývalé německé vojáky hromadně nabírala, protože potřebovala zkušené muže, kteří by (tvrdě řečeno) umírali za Francii v Indočíně. Tam francouzská armáda čelila stupňující se partyzánské válce hnutí Vietminh, které se těšilo silné podpoře Sovětského svazu a komunistické Číny. Podle Ďábelské gardy se podařilo zformovat „německý prapor“ o síle 900 mužů, jehož jádro tvořilo několik desítek příslušníků Waffen SS. Kromě nich v něm působili vojáci běžné pozemní armády (Heer), výsadkáři, horští myslivci, záškodníci divize Brandenburg, a dokonce i členové Gestapa a SD.  Tamtéž, s. 59-61. První Němci dorazili do Indočíny snad už v roce 1946, ale „německý prapor“ vznikl až roku 1949 a existoval do roku 1952, kdy byl na nátlak francouzského veřejného mínění rozpuštěn.  Tamtéž, s. 268-269.
Tím však příběh Němců v Indočíně ještě neskončil. Druhá a třetí část (pojmenované Znovu v zeleném pekle a Válka bez pravidel) popisují činnost tzv. Task Force-G, žoldnéřské skupiny pracující pro Američany, kteří po stažení Francouzů převzali úlohu „protektorů“ jihovýchodní Asie. Task Force-G začala fungovat v roce 1956  Elford, G. R.: Ďábelská garda 2: Znovu v zeleném pekle, s. 13-18. a zanikla na počátku roku 1958, kdy někteří její členové odešli do Nepálu, kde se stali instruktory tamní armády pro válku proti maoistům. Právě v Nepálu se měl Elford někdy na přelomu 60. a 70. let seznámit s Wagemüllerem, jenž se tam natrvalo usadil a získal tamní občanství.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 9-10.

3   Otázka pravdivosti

Kolem pravdivosti a věrohodnosti celé trilogie se vedou mezi experty i fanoušky vojenské historie ostré spory už od roku 1971, kdy vyšel první díl. Názory sahají od úplného odmítání díla jako čiré fikce až po opatrné přijímání jako velmi tendenčního memoárového dokumentu (s výjimkou změněných osobních údajů).  Devil’s Guard from Wikipedia, the free encyclopedia, on-line text. Základním a nezpochybnitelným faktem, z něhož je nutno vyjít, je rozsáhlá přítomnost německých vojáků ve francouzské Cizinecké legii. Dnes už se totiž nejedná o nijak utajovanou informaci, a dokonce i oficiální statistiky připouštějí, že Němci představovali více než polovinu (!) tabulkových stavů Cizinecké legie v Indočíně, kde tehdy působilo cca 30 000 legionářů.  Tomšů, J. - Vobůrka, P.: Cizinecká legie a výuka francouzštiny pro cizince, in: Vojenské rozhledy, roč. XVI, č. 4, 2007, s. 129. Dokonce bylo nutno vydat předpis, který omezil podíl německých vojáků na celkovém stavu Cizinecké legie na 25 %.  Tamtéž, s. 133. Indočínou mělo v uniformě Cizinecké legie projít údajně až 35 000 Němců. Bývalí členové SS měli vstup do Cizinecké legie oficiálně zakázán, avšak v současnosti už nelze pochybovat o tom, že určitý počet se jich tam skutečně dostal.  Mackenzie, J.: Forgotten German veterans of France’s Vietnam war, on-line text. (Ke konci války už značné množství esesáků nemělo pověstné tetování s krevní skupinou, takže svoje členství v SS mohli zatajit.)
Nabízí se pochopitelně otázka, proč tolik Němců do Cizinecké legie vstupovalo. Příčin lze jmenovat několik. Mnozí váleční zajatci jednoduše dostali na výběr mezi zajateckým táborem s nucenými pracemi a vstupem do Cizinecké legie.  Tamtéž. Dalším významným důvodem pro řadu z nich (především asi pro bývalé členy SS) to byla vášnivá nenávist ke komunismu a snaha se v boji proti „rudému nebezpečí“ dále angažovat, navíc ještě v Cizinecké legii, která jim svým mezinárodním složením mohla celkem připomínat jednotky SS složené z dobrovolníků z řady evropských zemí. Nelze pochybovat o tom, že motivací některých Němců byla snaha vyhnout se trestu za válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti, neboť Cizinecká legie se na minulost tehdy příliš nevyptávala.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 51-53. Dokonce i v Ďábelské gardě se otevřeně přiznává, že mezi Němci v Cizinecké legii byly také odporné typy se zločinnou minulostí.  Elford, G. R.: Ďábelská garda 2: Znovu v zeleném pekle, s. 15. A konečně je jasné, že po šesti letech brutální války už nemálo německých vojáků neumělo nic jiného než bojovat, a tak se rozhodli pokračovat v boji, pouze s jinou uniformou.

Trilogie Ďábelská garda ovšem operuje s tvrzením o „německém praporu“, což oficiální dokumenty Cizinecké legie nepotvrzují. Nicméně, k tomuto „nepotvrzení“ je nezbytné doplnit dvě poměrně zásadní fakta: Za prvé, pro Cizineckou legii je typické utajování řady informací a někdy záměrné „falšování historie“ s cílem zakrýt či zamlžit kontroverzní záležitosti, mezi něž rozsáhlé působení německých vojáků nepochybně patří. Za druhé, vzhledem k oficiálním udávaným počtům „německých legionářů“ v Indočíně je zřejmé, že musely existovat jednotky tvořené jen nebo z drtivé většiny Němci a že celkové počty německých legionářů se pohybují o dva řády výše, než jak udává Elford. Zmíněných „německých praporů“ tak nejspíše muselo existovat dokonce několik, avšak Cizinecká legie se zřejmě postarala o to, aby je v oficiálních dokumentech nebylo možné odlišit od ostatních legionářských jednotek.
Je poněkud paradoxní, že k největším zastáncům pravdivosti Ďábelské gardy se řadí ti, kdo stojí „na opačné straně“, totiž komunisté a politická levice obecně. V knihách „komunistické“ provenience nejsou emotivní a pohoršující prohlášení o „nacistických hrdlořezech“ v Indočíně nijak vzácná a Komunistická strana Francie v roce 1952 rozvířila v levicovém tisku diskusi na toto téma, na jejíž bázi byl prapor údajně rozpuštěn.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 268-269. Pro komunisty skutečně představovala tato záležitost nesmírně účinnou propagandistickou zbraň.
Pokud jde o druhý a třetí díl trilogie, existence „německé“ žoldnéřské jednotky bojující pro CIA není nijak konkrétně doložena, ale není nepravděpodobná. Žoldnéři v jihovýchodní Asii zcela určitě rozsáhle působili, přestože tato kapitola dějin zatím není podrobně zpracována (o žoldnéřích se nejvíce hovoří v souvislosti se střední a jižní Afrikou). Lze oprávněně očekávat, že (podobně jako v případě Francie) bylo ze strany USA vyvinuto poměrně intenzivní úsilí za cílem „smazání stop“. V žádném případě si nelze dělat jakékoli iluze „morálního“ charakteru, neboť pro americké zpravodajské služby za studené války pracovalo velké množství Němců, a to včetně potvrzených pachatelů nejhorších zločinů.  Lee, M. A.: Bestie se probouzí. Vzkříšení fašismu, s. 81-87.
Na základě kritického posouzení lze konstatovat, že Ďábelská garda má nejspíše pravdivé jádro a nejde o absolutní fikci, byť rozhodně nejde ani o dokument. Pravděpodobně se jedná o silně zdramatizované a tendenční příběhy skutečných osob, popř. příběhy fiktivní, které jsou však zasazeny do obecně pravdivého rámce. To dokládá např. i velké množství konkrétních a přesných údajů o bitvách, výzbroji, metodách přežití a boje atd.  Podrobnější informace o posuzování pravdivosti či věrohodnosti Ďábelské gardy jsou k dispozici v autorově dřívějším článku na toto téma: http://lvisingr.cvzweb.org/stazeni/Garda.doc

4   Otázka metod

4.1   Obvinění

Co ovšem pořád budí snad ještě větší polemiky než věrohodnost trilogie, to je její morální vyznění a popisy metod, jež Němci v Cizinecké legii používali. Na rozdíl od řady německých vojáků, kteří se ve svých pamětech prohlašují za apolitické či přímo protinacistické, většina hrdinů Ďábelské gardy nijak netají své nacistické politické přesvědčení. Sám Wagemüller tam o sobě říká např. toto: „Nikdy jsem nevěřil v německou světovládu, věřil jsem však tomu, že Německo potřebuje lebensraum. Byl jsem rovněž přesvědčen, že komunismus má být zničen hned v zárodku. Jestliže nazýváte tyto názory nacismem, pak jsem opravdu byl a stále jsem  nacistou.“  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 12. Na některých místech je opatrně hájen dokonce i samotný Hitler: „I přes všechny jeho nedostatky ho nikdo nemůže vinit ze zbabělosti.“  Tamtéž, s. 212. V knize je běžně používán i veskrze „nacistický“ slovník; komunističtí bojovníci jsou paušálně nazýváni teroristy, podlidmi, lidmi doby kamenné apod. Kritika ale nesměřuje jen proti komunistům, ale i proti západním zemím, které se vůči poraženému Německy chovaly „krutě“ (např. je odmítáno trestání nacistických válečných zločinů)  Tamtéž, s. 52. a dostatečně tvrdě nevzdorovaly náporu komunismu.  Tamtéž, s. 213-215.
Němci v Cizinecké legii standardně používali metody, jež se jim „osvědčily“ v Sovětském svazu. Hlavní hrdina a vypravěč byl údajně Partisanjäger, tj. člen speciální jednotky bojující proti partyzánům; podle svých slov dlouho působil rovněž v Československu, kde jej ostatně zastihla i kapitulace v květnu 1945. Vesměs se jedná o mimořádně brutální postupy, které lze podle konvencí (podepsaných Německem, Francií i USA) jednoznačné považovat za válečné zločiny, podléhající mezinárodnímu právu. Němečtí legionáři běžně zabíjeli a mučili zajatce a brali a zabíjeli rukojmí; v knize je dokonce pasáž, která explicitně hájí braní civilních rukojmí a vinu za jejich smrt posléze svaluje na partyzány.  Tamtéž, s. 33. Skutečně extrémní taktikou bylo užívání příbuzných partyzánů coby „živých štítů“: Němci se v Indočíně „uvedli“ tím, že posadili tyto osoby na automobily v konvoji, který měl projet územím pod kontrolou Vietminhu; partyzáni byly tímto postupem naprosto šokováni a nezmohli se na odpor (sami běžně dělali totéž, ale od francouzských jednotek na to rozhodně nebyli zvyklí).

Další naprosto běžnou taktikou byla „spálená země“: Němečtí legionáři vypalovali vesnice podezřelé z podpory partyzánů, ničili zásoby potravin a zabíjeli hospodářská zvířata, aby tak Vietminhu zkomplikovali logistické zajištění operací. Zároveň se otevřeně přiznává, že to byl i nástroj teroru, jenž měl od podporu komunistů odradit další obyvatelstvo.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 200-201. Později se sáhlo dokonce k používání chemických zbraní; nejprve Němci „jen“ otravovali partyzánům studně pomocí strychninu a arzeniku,  Tamtéž, s. 149-154. ale potom si vyrobili i moderní bojové plyny (fosgen, yperit a lewisit) a vystřelovali jimi naplněné minometné granáty. Němci používali také jiné zakázané zbraně, např. výbušné střelivo do malorážových ručních zbraní.  Elford, G. R.: Ďábelská garda 2: Znovu v zeleném pekle, s. 196-213.  Elford, G. R.: Ďábelská garda 3: Válka bez pravidel, s. 197-208. Podle Ďábelské gardy o tom všem věděli i agenti CIA pověření řízením Task Force-G a nevyjádřili proti tomu nějaké zvláštní námitky (dokonce nasazení nekonvenčních zbraní ve svých hlášeních kryli), podobně jako přinejmenším pasivně schvalovali výše uvedené brutální metody.  Elford, G. R.: Ďábelská garda 2: Znovu v zeleném pekle, s. 263.

4.2   Obhajoba

Odsouzení metod používaných Němci v jihovýchodní Asii ovšem není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Základním argumentem obhajoby je nesporný fakt, že partyzáni začali tyto brutální postupy používat jako první a daleko dříve, takže Němci jim to pouze opláceli. Jejich heslem bylo: „Kulka za kulku! Bomba za bombu! Vražda za vraždu!“ Pravda je, že bojovníci Vietminhu a Vietkongu běžně zabíjeli a mučili zajatce, brali rukojmí a „živé štíty“, vypalovali vesnice, používali jedy a otrávené zbraně (neboli de facto prostředky chemické války) a ani v nejmenším se nestarali o jakékoli dohody či konvence nebo válečné právo. Výčet válečných zločinů spáchaných komunistickými partyzány by s největší pravděpodobností mnohonásobně převýšil výčet zločinů, jichž se dopustili němečtí legionáři a žoldnéři.  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 104, 190-191.
Problémem bylo ovšem to, že o zvěrstvech komunistů se v západním tisku informovalo jen minimálně, zatímco kontroverzní činy vlastních vojáků byly enormně „nafukovány“; mnohdy byla také beze změn přebírána komunistická propaganda, jež běžně používala změněné nebo zcela vymyšlené verze událostí.  Tamtéž, s. 137-138, 190-191, 202. Navíc je třeba chápat, že termín „civilista“ je v partyzánské válce nesmírně sporný, protože naprostá většina partyzánů či teroristů jsou ozbrojení civilisté. V oblastech pod kontrolou komunistů mohl být někdo těžko „neutrální“, protože i lidé, kteří by jinak neměli s válkou nic společného, byli donuceni buďto přímo se účastnit ozbrojených akcí, nebo alespoň pomáhat při dopravě zásob, výrobě bomb, nabíjení zbraní apod. Týkalo se to v plné míře i žen a dětí. Většinu bomb a nástrah vyrobily zručné vesnické ženy a k přenosu zpráv, hlídkování a průzkum používal Vietminh téměř výhradně děti, jelikož snadněji unikaly pozornosti vojáků. Hrdina Ďábelské gardy jasně konstatuje: „Když šedesátiletá žena zvyšuje bojeschopnost střelce tím, že mu nabíjí prázdné zásobníky samopalu, nemůže být považována za civilistu.“ V knize pak následuje výčet mnoha incidentů, kdy se „civilisté“ zapojili do boje, často nesmírně zákeřnými a krutými způsoby.  Tamtéž, s. 204-205.
Cizinecká legie poslala Němce do Indočíny zemřít, ovšem oni se rozhodli přežít. A pokud bylo jedinou cestou pro přežití přijetí nelítostných pravidel partyzánské války, rozhodli se pro tuto cestu. „Nebyli jsme o nic lepší než Vietminh a byli jsme si toho vědomi,“ přiznává zcela otevřeně vypravěč. „Teror pro nás byl jen prostředkem k přežití.“  Tamtéž, s. 104. Němci totiž byli nakonec jediní, před kým měli partyzáni strach nebo respekt.

4.3   Projekce

Diskuse o metodách používaných Němci v Cizinecké legii lze do značné míry pokládat za jistou projekci současné diskuse o válce proti terorismu, resp. o metodách, které by se v tomto novém typu války měly používat. Existují zde dva principiálně neslučitelné přístupy, které lze dobře vyjádřit známými úslovími „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“ a „účel světí prostředky“, resp. hesly „nejsme jako oni“ a „terorizujme teroristy“. Zjednodušeně lze říci, že jde do jisté míry vlastně o „evropský“ a „americký“ názor.
První přístup říká, že vyspělé civilizované země musejí dodržovat válečné konvence, které podepsaly, a to i v odlišných typech válek, s nimiž se při tvorbě konvencí nepočítalo. Zásadně je odmítáno jakékoli porušování lidských práv a přísně je zakazována jakákoli forma mučení; teroristé by měli mít status válečných zajatců a mělo by se s nimi podle toho zacházet. Nelze hledat nějakou „novou rovnováhu“ mezi svobodou a bezpečností, jelikož principy humanity a lidských práv jsou absolutní.  Majerčík, Ľ. - Smekal, H.: Lidská práva v boji proti terorismu, in: Dančák, B. (ed.): Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu, s. 90-91. Dále se tvrdí, že pokud je jedním z cílů války proti terorismu prosazování svobody a demokracie, je zcela nepřípustné používat v takové válce postupy, jež se s těmito hodnotami neslučují, protože celé toto úsilí zaznamenává ztrátu legitimity, nehledě k tomu, že používání brutálních postupů může být kontraproduktivní v tom smyslu, že vzbudí v nepříteli ještě větší tvrdost a ochotu používat tytéž metody.
Naopak druhý přístup soudí, že pokud bojujeme proti nepříteli, který naprosto odmítá naše hodnoty a pravidla, ba dokonce který představuje absolutní negaci našich norem, máme právo použít v tomto boji i metody, které bychom proti jinému typu nepřítele nepoužili. Kromě toho je zřejmé, že teroristé běžně používají ty nejbrutálnější postupy (včetně braní rukojmích nebo zabíjení a mučení zajatců), takže v tomto smyslu může jít o formu odvety. Zejména v USA se tedy objevuje argumentace, která za určitých podmínek ospravedlňuje mučení a další jednání, jež znamená porušování základních lidských práv.  Tamtéž, s. 91-99. Někdy se upozorňuje na nezanedbatelný psychologický efekt takových postupů, protože teroristé možná pochopí, že Západ třeba není tak „změkčilý“, jak se domnívají. V tomto smyslu se dá říci, že Ďábelská garda reprezentuje nejextrémnější podobu druhého přístupu, jež prosazuje porušování prakticky všech válečných konvencí na základě argumentu, že nepřítel je porušil jako první. (Z právního hlediska by tedy šlo o nejkrajnější formu aplikace zásady „tu quoque“, tj. „druhý taky“.)

Je však evidentní, že oba přístupy mají své problémy. V případě prvního přístupu („nejsme jako oni“) se dosti neodbytně vnucuje otázka, jak postupovat v případě, že „humánní“ postupy respektující konvence nefungují nebo nedostačují. Zkušenosti z partyzánských válek ukazují, že pokud pravidelná armáda čelí nepříteli, který je vysoce odhodlaný a ochotný k jakýmkoliv obětem a těší se alespoň částečné podpoře civilního obyvatelstva, nutně to znamená klíčovou nevýhodu pro pravidelnou armádu, jestliže bojuje „podle příruček“. Němci v Cizinecké legii byli bohužel jediní, kdo si dokázal s komunistickými partyzány opravdu účinně poradit. Jiná věc samozřejmě je, za jakou cenu toho dosáhli. „Kdykoli jsme se dostali na území ovládané komunisty, byl tam brzy klid. Někdy to byl klid bajonetů, jindy klid hřbitova. Ale klid to byl. (…) Jestliže historie zná nějaké francouzské vítězství v Indočíně, pak se o ně zasloužili buď francouzští výsadkáři, kteří byli vynikajícími vojáky, nebo my, Němci.“  Elford, G. R.: Ďábelská garda, s. 13.
Problém druhého přístupu pochopitelně spočívá v tom, že není jasné, kdo a jak má stanovit hranici, kdy je ještě nutno lidská práva dodržovat jako absolutní a kdy už je lze porušit, neboť žádná všeobecně respektovaná autorita v tomto smyslu samozřejmě neexistuje. Tato doktrína je pak velice snadno zneužitelná, protože by teoreticky postačilo kohokoli (včetně politických oponentů) označit za teroristy a poté s ním zacházet bez ohledu na lidská práva. (Dokonce byl vysloven i argument, že např. mučení budou zpravodajské služby provádět zkrátka vždy bez ohledu na to, jestli na to ze zákona budou nebo nebudou mít právo, a proto by bylo vhodnější mučení nějakým způsobem zákonně upravit, aby bylo „pod dohledem“.) Panuje přesvědčení, že v určitých konkrétních případech se dá právní doktrína „tu quoque“ použít (několikrát se k ní sáhlo i např. během norimberského procesu s nacistickými válečnými zločinci), ale pokud by se aplikovala všeobecně a důsledně, nejspíše by vedla k praktické likvidaci všech konvencí o lidských právech a norem válečného a mezinárodního práva.  Poltorak, A. I.: Norimberský proces, s. 288-297.

5   Závěr

Trilogie Ďábelská garda zůstává nadále velmi diskutovaným tématem, a to jak po stránce pravdivosti, tak po stránce metod používaných Němci v Indočíně. Zatím poslední kontroverzi vzbudila v lednu 2008, kdy se zjistilo, že první část trilogie (nejvíce „nacistická“ a obsahující nejvíce popisů brutálních metod boje proti partyzánům) je mezi deseti nejčtenějšími knihami mezi americkými vojáky v Iráku.  Sutherland, J.: Under the covers, on-line text. To logicky vzbudilo obavy, že zmíněné metody by mohly pro Američany sloužit jako „inspirace“ v boji proti iráckým ozbrojencům. Pro člověka, který nikdy nezažil hrůzy partyzánské války, je asi snadné odsuzovat takové postupy. Je to odlišný druh boje, na který drtivá většina vojáků a obyvatel západních zemí pořád není připravena, ač mu musí stále častěji čelit. Máme právo proti bestiím poslat jiné bestie? Je obtížné, pokud ne nemožné najít na tuto otázku jednoznačnou „autoritativní“ odpověď. Lze snad pouze souhlasit s názorem George Roberta Elforda, jenž ve své předmluvě k Ďábelské gardě říká, že poslední slovo nad nacisty v Cizinecké legii může vyřknout jen historie.
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