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1   Bouře 
 
Viktor Suvorov (vlastním jménem Vladimir Bohdanovič Rezun) pracoval v sovětské vojenské 

rozvědce. V roce 1978 emigroval na Západ, kde předal ohromné množství informací o sovětských 
ozbrojených silách a zpravodajských službách. Veřejnost ale zná Suvorova především jako autora 
mnoha úspěšných knih. Suvorov napsal několik publikací, v nichž precizně a zároveň sugestivně 
popisuje sovětskou armádu, elitní jednotky Specnaz a vojenskou rozvědku GRU. Avšak největší 
rozruch vzbudily jeho knihy, které se zabývají historií Sovětského svazu a druhé světové války. Jak 
známo, Suvorov shromáždil značné množství důkazů na podporu teorie, že Sovětský svaz se v roce 
1941 připravoval k překvapivému útoku proti Německu a následnému dobytí celé Evropy, tzv. 
operaci Bouře (Groza). Hitler předběhl Stalina doslova o dva týdny, protože podle Suvorovových 
vývodů měla Bouře začít nejspíše 6. července 1941. 
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2   Všechno bylo jinak 
 
První knihou popisující přípravy na operaci Bouře se stal Ledoborec: Kdo začal druhou 

světovou válku?, u nás z jakéhosi záhadného důvodu vydaný pod názvem Všechno bylo jinak. 
Následovaly jej další tituly, v nichž Suvorov předložil další důkazy a vyvrátil některé námitky 
kritiků. Kromě toho se začal věnovat i dalším tématům z historie SSSR, především Stalinovým 
čistkám a maršálu Tuchačevskému (kniha Očista) a kontroverzní osobě maršála Žukova (Stín 
vítězství). Jeho hlavním a nejúspěšnějším dílem však stále zůstává Všechno bylo jinak. 

Suvorovovy knihy jsou nesmírně zajímavé tím, že vesměs čerpají z veřejně dostupných zdrojů, 
jako jsou noviny Krasnaja zvezda a Pravda, učebnice sovětských vojenských akademií a učilišť, 
řády sovětské předválečné armády nebo memoáry sovětských důstojníků. Dokonce už řadu let před 
Suvorovem došel ke stejným závěrům sovětský disident Pjotr Grigorenko, kterému však nikdo 
nevěnoval větší pozornost, zatímco názory Suvorova jako uznávané autority v oblasti sovětského 
vojenství nebylo možno jen tak ignorovat. O možnosti, že Stalin mohl připravovat útok na Evropu, 
se občas zmiňovaly i publikace jiných autorů, ale ty hovořily nejdříve o roku 1942 a celou tuto 
záležitost považovaly spíše za spekulaci. 

Suvorov se opřel především o analýzu Rudé armády na konci 30. a začátku 40. let, která byla 
jednoznačně útočnou silou, o čemž svědčily ohromné počty rychlých tanků, stíhacích bombardérů, 
dělostřelectva a výsadkářů. Na hranicích s Německem byly soustředěny útočné armády, byly tam 
připraveny obrovské zásoby munice a paliva, zatímco všechna opevnění, překážky a miny byly 
odstraněny. Pohled na obě strany hranic poskytoval takřka zrcadlový obraz. Němci i Sověti se 
chystali k útoku a šlo jen o to, kdo udeří první. Hlavní úder armády SSSR ale neměl směřovat do 
Německa, nýbrž do Rumunska, jediného zdroje ropy pro Hitlerovu válečnou mašinérii. Jeho ztráta 
by pro Německo znamenala katastrofu a wehrmacht by se do několika týdnů zhroutil. Pak už by 
sovětské armádě nestálo nic v cestě k ovládnutí Evropy. 

To jsou v maximální stručnosti hlavní Suvorovovy argumenty, jak jsou uvedeny v knize 
Všechno bylo jinak. Suvorov sám otevřeně přiznává, že nechtěl psát odbornou historickou knihu, 
protože ta by zaručeně nepřitáhla takovou pozornost. Suvorov chtěl pro svou myšlenku získat 
veřejnost, takže musel napsat spíše knihu populárně naučnou, čtivou a čtenářsky atraktivní, což se 
mu nepochybně podařilo, protože např. v Německu se titul Všechno bylo jinak dočkal jen v letech 
1989-1996 deseti vydání. I všechny další Suvorovovy knihy se prodávají více než dobře. 
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Za tento úspěch Suvorov vděčí nejen atraktivnímu a kontroverznímu obsahu svých knih, ale 
také svému břitkému a silně ironickému stylu, jímž zesměšňuje tradiční tvrzení o „nepřipravenosti“ 
a „mírumilovnosti“ SSSR. Ve svých dalších knihách stejně ostrým a nevybíravým stylem napadá i 
své odpůrce, především izraelského vědce Gabriela Gorodetského a ruského historika Viktora 
Anfilova. Vzhledem k jejich způsobu kritiky se tomu ovšem nelze příliš divit; Gorodetského kniha 
Mýtus Ledoborec (The Icebreaker Myth) se ještě dá považovat za seriózní oponenturu (i když řadu 
Suvorových argumentů ignoruje, protože vyvrátit je nedokáže), ale díla zkušeného komunistického 
propagandisty a Stalinova zastánce Anfilova jsou založena především na sprostých urážkách vůči 
samotnému Suvorovovi. 

Mnozí ruští kritici Suvorova se vůbec vyznačují svéráznou schizofrenií myšlení. Označují se za 
„vlastence“ a jedním dechem popisují Rudou armádu roku 1941 jako špatně vyzbrojenou, slabou a 
celkově nefunkční a nepřipravenou, jen aby nemuseli přiznat, že jejich milovaná vlast se chystala 
k agresivnímu útoku. Naproti tomu Suvorova, který má pro Rudou armádu jen slova chvály (nutno 
přiznat, že někdy poněkud přehnaná), obviňují z nejhrubších urážek Ruska. 
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3   Další knihy 
 
Po úspěchu titulu Všechno bylo jinak následovala poněkud kratší kniha Den „M“. Její 

uspořádání i obsah budí dojem, že původně mělo jít o několik dalších kapitol první publikace, ale 
z časových nebo edičních důvodů byly vydány samostatně. Velká část knihy se zabývá sovětským 
letectvem, např. Stalinovým plánem vyrobit 100 000 (!) útočných letadel. Velký prostor je věnován 
územním ziskům SSSR před „oficiálním“ vstupem do války. V letech 1939-1940 pohltil Sovětský 
svaz tři pobaltské státy a získal území dalších tří zemí, Polska, Finska a Rumunska. Nešlo o nic 
jiného než územní agresi, srovnatelnou s německou okupací Rakouska a Československa nebo 
útokem proti Polsku. Suvorov se oprávněně ptá, proč se za datum vstupu SSSR do války pokládá 
22. červen 1941, když SSSR vstoupil do války už 17. září 1939, kdy sovětská armáda vpadla do 
zad zoufale se bránícím Polákům. 

Třetím Suvorovovým titulem z historie SSSR je Očista. Ta se přípravami na operaci Bouře 
zabývá jen okrajově a největší prostor je věnován Stalinovým čistkám v KSSS a sovětské armádě 
v 30. letech, jejichž symbolem je odstranění maršála Tuchačevského. Ten je na Západě dosud 
vnímán jako velký stratég, reformátor a odpůrce Stalina. V Suvorovově podání však Tuchačevskij 
působí jako naprosto neschopný diletant, který poslal na smrt tisíce lidí. Podle Suvorova měly 
Stalinovy čistky pro Rudou armádu spíše pozitivní efekt, protože znamenaly vzestup mladých, 
dynamických velitelů vhodných pro útočnou válku. 

Obsah knihy Poslední republika už je částečně reakcí na kritiku titulu Všechno bylo jinak. 
Suvorov vyvrací námitky zmíněného izraelského vědce Gorodetského. Dále se věnuje sovětským 
tankovým jednotkám, které měly na jaře 1941 jasnou početní, technickou i taktickou převahu nad 
německými tankovými sbory, zabývá se i norimberským soudním procesem a materiální pomocí 
SSSR ze strany USA. Uvádí také, že na jaře 1941 dostala sovětská armáda topografické mapy 
Evropy a německé konverzační příručky, což jasně ukazuje, na jakou válku se připravovala. 

Jako pátá v pořadí následovala kniha Sebevražda, která je pohledem na operaci Bouře takříkajíc 
z německé strany. Suvorov se nevěnuje tomu, jak byl Stalin v roce 1941 přichystán na válku, nýbrž 
tomu, jak na ni Hitler přichystán nebyl. Nacistický wehrmacht šel do SSSR tak nepřipravený prostě 
proto, že se na takovou válku nepřipravoval. Barbarossa byla preventivní operací naplánovanou ve 
spěchu a německá rozvědka nevěděla o SSSR prakticky nic. Na podporu svých tvrzení využívá 
Suvorov zejména paměti německých politiků a důstojníků. 
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Šestým Suvorovovým historickým titulem je Stín vítězství. Kromě nových argumentů na 
podporu Bouře (tentokrát v souvislosti s námořnictvem, Baltským mořem a Skandinávií) je kniha 
zaměřena na osobu maršála Žukova, údajně nejlepšího vojevůdce druhé světové války a „přítele 
frontových vojáků“. V knize však před námi vystupuje zcela jiný Žukov. Amatérský vojevůdce, 
který nikdy žádnou bitvu nevyhrál, ale utrpěl několik velkých porážek, arogantní a krutý násilník, 
který si vybudoval gigantický kult osobnosti a po smrti Stalina usiloval o získání absolutní moci 
v SSSR. Stín vítězství je vlastně prvním dílem trilogie, jejíž druhý díl nazvaný Beru svá slova 
zpátky vyšel teprve nedávno. 
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4   Závěr 
 
Dnes už není pochyb o tom, že Suvorovovy knihy splnily svůj účel. Veřejnost se mohla 

seznámit s důkazy na podporu tvrzení o Stalinových agresivních plánech a mezi odborníky vznikla 
polemika o různých pohledech na historii. Diskuse o Suvorovovi a jeho díle trvají dodnes, i když 
hlavní část výměny argumentů se odehrála v první polovině 90. let. Dnes už jsou přípravy na 
operaci Bouře vnímány přinejmenším jako velmi věrohodná alternativa a je stále více těch, kteří je 
berou jako prokázaný fakt. Dokonce i mnoho renomovaných historiků neoficiálně přiznává, že 
Suvorov má zřejmě pravdu, i když oficiálně musejí stále opakovat standardní verzi. Je dost dobře 
možné, že oficiální historiografie bude vůbec poslední, kdo uzná plnou platnost Suvorovových 
argumentů, a to až tehdy, kdy bude jejich pravdivost přijímána nejširší veřejností. Bez ohledu na to 
však nelze než souhlasit s jedním z recenzentů knihy Všechno bylo jinak, že jde pravděpodobně o 
nejpřevratnější dílo moderních dějin. 
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5   Kompletní bibliografie 
 
Historiografie 
• Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? (Ledoborec: Kdo začal druhou světovou 

válku?) 
• День „М“: Когда началась Вротая мировая война? (Den „M“: Kdy začala druhá světová 

válka?) 
• Очищение (Očista) 
• Последняя республика: Почему Советский Сoюз проиграл Вторую мировую войну? 

(Poslední republika: Proč Sovětský svaz prohrál druhou světovou válku?) 
• Самоубийство: Зачем Гитлер напал на Советский Союз? (Sebevražda: Proč Hitler zaútočil 

na Sovětský svaz?) 
• Тень победы (Stín vítězství) 
• Беру свои слова обратоно (Beru svá slova zpátky) 
 
Sovětské ozbrojené síly 
• Освободитель, alternativní název Рассказы освободителя (Můj život v sovětské armádě) 
• Аквариум (Akvárium) 
• Спецназ: Конфиденциальное повествование о Советских специальных силах (Specnaz: 

Důvěrná zpráva o sovětských elitních jednotkách) 
• Советская Армия: Взгляд изнутри (Sovětská armáda: Pohled zevnitř) 
• Советская военная разведка: Взгляд изнутри (Sovětská vojenská rozvědka: Pohled zevnitř) 
 
Romány 
• Выбор (Volba) 
• Контроль (Kontrola) 
 
 
Oficiální internetové stránky Viktora Suvorova:  http://www.suvorov.com/ 
 
Všechny knihy Viktora Suvorova v on-line verzi:  http://lib.ru/WSUWOROW/ 
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