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                        Vážení,   před nějakým časem jsem náhodou zachytil Vaše vysílání v polském 
jazyce. Bylo to vyhlášení soutěže na téma: „Jak vidím Německo a Němce.“ 
    I když jsem se soutěže nezúčastnil, její myšlenka a odpověď na ni mi dlouho ležely v hlavě, až 
jsem se nakonec rozhodl Vám na tuto otázku odpovědět, i když vím, že lhůta k odeslání soutěže již 
dávno minula.    Odpovídám na soutěžní otázku tak, jak ji vidím z vlastní zkušenosti, jak jsem ji 
zažil na vlastní kůži, prost jakéhokoliv zaujetí a řevnivosti.    Snad se dočkám Vaší odpovědi...        
S úctou Josef Alois Martinovský 
 
*  *  *      Přiznám se, že na tuto otázku mohu velmi těžko jednoznačně odpovědět. Snad proto, že 
jsem dosud měl příležitost poznat pouze NDR, a také proto, že jsem zažil německou okupaci na 
Ukrajině v letech 1941-1944. Konkrétně v Rovenské oblasti.    Při několika návštěvách jsem strávil 
v NDR celkem asi šest týdnů. Poznal jsem Lipsko, Drážďany, Erfurt, Wittenberg, východní Berlín, 
Rostock, Oranienburg, Sachsenhausen a Buchenwald. Měl jsem při tom příležitost mluvit s mnoha 
lidmi, s Němci z různých společenských vrstev, se starousedlíky i s reemigranty z východních 
evropských zemí. Našel jsem mezi nimi řadu dobrých přátel. Některé z nich jsem měl možnost 
pohostit ve svém domově, při jejich návštěvách ČSSR a mluvit s nimi důvěrně.
     Mé dojmy z NDR mi pomohly učinit si určitý, i když vím, že neúplný a nepřesný obraz  o NSR a
celém německém národě. Poznal jsem Němce jako národ pracovitý, kulturní, vzdělaný, technicky 
vyspělý a především ukázněný. Řadu dobrých vlastností jim mohou jiné národy závidět. Těch 
vlastností, které Němcům pomohly zvednout se z trosek druhé světové války a opět zaujmout své 
místo v hospodářském a politickém životě Evropy.
     Tento kladný obraz je bohužel v mých myšlenkách překryt obrazem jiným vždy, když si 
vzpomenu na dobu německé okupace v Rovenské oblasti Ukrajiny v letech 1941-1944.    Na 
začátku Německo-sovětské války mnoho lidí na Ukrajině i v jiných okrajových územích SSSR 
očekávalo od německých armád splnění svých tužeb, kterým říkali „Osvobození.“ Ještě dříve, než  
německá armáda vstoupila do Lvova, tamní ukrajinští nacionalisté ovládli toto město, včetně 
vysílačky. Vytvořili ve Lvově tzv. „prozatímní vládu Ukrajinské republiky“ s prof. Jaroslavem Stec
´ko, jako předsedou vlády a „vyhlásili válku“ Sovětskému svazu.
     Ukrajinci vítali přicházející německou armádu slavobránami. Členové tehdejšího německého 
vojenského, či spíše politického vedení se ukázali být velmi špatnými psychology. Po snadných 
počátečních úspěších se už viděli pány celého SSSR, snad i celého světa. Nedovedli podchytit a 
využit odstředivých sil různých národů na obsazeném území SSSR. Místo uznání a podpory těchto 
sil tyto síly brutálně potlačili. Zklamali tak ukrajinské nacionalisty, kteří byli v té době ochotni a 
také schopni postavit po bok německé armády početnou silnou armádu ukrajinskou. Podobně tomu 
bylo v pobaltských republikách a na Bílé Rusi. Místo získání těchto národů pro spolupráci vnutili 
jim boj na život a na smrt, stejně jako všem národům ostatním.
     Tak se stalo, že lidé, kteří v roce 1941 vítali německou armádu slavobránami, se v roce 1942-
1943 obrátili proti Němcům se zbraní v ruce. Největší podíl na tom mělo nelidské zacházení se 
sovětskými válečnými zajatci od samého začátku války. Statisíce, snad miliony sovětských 
válečných zajatců pomřelo v německých zajateckých táborech hladem a tyfem z hladu. Mohu vám 
na požádání posloužit fotokopiemi dvou dopisů volyňského Čecha, který se jako voják sovětské 
armády dostal do německého zajetí u Smolenska. Dopisy ze zajateckého tábora v Ilmendiengen u 
Baden-Badenu poslal rodičům prostřednictvím „Ostarbeitrů“... 



   Sovětští vojáci v dalším průběhu války bojovali bez ohledu na oběti tvrdě a odhodlaně. Ani ne tak
z ideologických pohnutek, ale prostě z pudu sebezáchovy. Poznali, že zajetí pro ně znamená smrt 
hladem. Okupace území, pak otroctví.
    Řádění okupačních jednotek, zvláště Gestapa a SD jsem zažil 13.7.1943 v mé rodné obci      
Českém Malíně, okres Ostrožec v Rovenské oblasti. Onoho osudného dne silný oddíl SS, s auty 
označenými běžícími jeleny, obklíčil tuto krásnou, výstavnou a pokojnou vesnici. Veškeré 
obyvatelstvo bylo vyhnáno na náves, údajně za účelem kontroly osobních dokladů. Asi třicet mužů 
bylo vybráno k odehnání zrekvírovaného, či vlastně uloupeného hospodářského zvířectva do města 
Olyka. Byl jsem mezi nimi, spolu se svým patnáctiletým synem.
    V odpoledních hodinách byli zbývající muži zahnáni do budovy školy a pravoslavného kostela v 
Ukrajinském Malíně, ženy s dětmi do dřevěných stodol v Českém Malíně. Dovnitř budov SS-mani 
naházeli ruční granáty. Budovy pak polili hořlavinami a zapálili. Vypálili pak celou obec.
    V ohni zahynulo 374 Čechů, 26 Poláků a 132 Ukrajinců ze sousedního Ukrajinského Malína. 
Mezi zahynulými bylo 132 dětí do čtrnáctí let. Mezi nimi také moje manželka a dvanáctiletá dcera 
Alice. Zachránili se jen ti občané, kteří onoho osudného dne nebyli náhodou doma a muži vybraní k
odehnání uloupeného hospodářského zvířectva. Po předání zvířat měli být v Olyce postříleni. 
Cestou jsme se však rozprchli.
    Do dnešního dne nedovedu pochopit příčinu onoho nesmyslného bestiálního pálení a vraždění 
nevinných, pokojných lidí.
     Deník „Deutsche Ukraine Zeitung,“ vycházející tehdy v Lucku, pak přinesl zprávu, že „při 
vyčišťovacích akcích bylo v Malíně zlikvidováno na pět set banditů“...   Byly tedy moje manželka a
dcera bandity? Co děti v kojeneckém věku, ženy a starci nad hrobem?
    Občané Českého Malína až do osudného dne žili pokojným, pracovitým životem zemědělců   a 
venkovských řemeslníků. Plnili své povinnosti vůči okupačním úřadům, které jim byly nadiktovány.
Češi na Volyni neměli žádné politické ani mocenské zájmy.
     Za tragédii Českého Malína je zodpovědný tehdejší ostrožecký „Kreislandwirt“ Friedrich    
Vogel. Stupeň jeho zodpovědnosti je těžko posoudit. Krátce před tím německé okupační úřady 
evakuovaly okres Ostrožec, když partyzánské oddíly sovětského generála Kovpaka tudy prošly na 
svém pochodu od Putivlu do Karpat. Po odchodu Kovpakovců okres obsadili banderovci — 
ukrajinští nacionalisté. Vládli si v něm po svém, podle svých představ. 
   Mohli malínští čelit holýma rukama partyzánům i banderovcům, když se tam německé okupační 
úřady a posádka víc už nevrátily, vyjma tuto akci zničení obce? 
    Či se snad Malín stal obětí nějaké provokace?    Asi za týden po zničení Malína 
„Gebietskomissar“ z Dubna svolal shromáždění všech obecních starostů a ostatních zástupců z 
celého Ostrožeckého okresu, do sousedního městečka Mlynova. Tam k ním měli projev dva němečtí
generálové, jejich jména, bohužel neznám. Vyzývali k obnovení důvěry v německou okupační 
správu. Tvrdili, že se nic nemůže stát obcím, které v klidu pracují a plní své povinnosti vůči 
okupačním úřadům. Po projevu dali slovo zástupcům okresu Ostrožec. Jako první se přihlásil o 
slovo starosta české obce Kneruty, sousedící s Českým Malínem, pan Josef Dus.
    „Ptám se vás jménem starosty Českého Malína, Josefa Krámského, který se sám zeptat nemůže, 
jak víte zahynul v plamenech. Ptám se vás, proč? Malínští občané plnili své povinnosti. Nehleděli si
ničeho jiného než své poctivé práce a hospodářství. Důvěřovali vám, neutíkali před vámi. Proč jste 
je vyvraždili a upálili?...“  Kreislandwirt Friedrich Vogel, který byl jednání přítomen, se začal 
vytáčet. Tvrdil, že prý malínští Češi vyvraždili své spoluobčany — Volksdeustche.  „Sám dobře 
víte, že tam nikdy žádní volksdeutschové nebyli“ — odpověděl mu směle Dus.    „Malínští stříleli 
po německých vojácích. Čtyři z nich jsme zadrželi se zbraní v ruce“ — opáčil Vogel.    „Ukažte mi 
je, pane Landwirte, ať se přesvědčíme, zda to jsou vůbec Češi, a ne nějací provokatéři!“    „Našli 
jsme u mlýna čtyři pušky“... „Myslíte, že když snad někdo z občanů měl doma zbraň pro případnou 
osobní obranu proti banditům, že se s ní ukazoval jen tak na veřejnosti? A i kdyby, pro čtyři pušky 
jste museli zahubit nevinné děti?“... 
   Vogel sklopil oči a zalapal po vzduchu. Nevěděl co by měl odpovědět.    Jeden z generálů jej 
odstrčil a prostřednictvím tlumočníka odpověděl: „Malín byl tragický, veliký, přímo kolosální 



omyl. Dostali jsme odpoledne rozkaz se vrátit, upustit od akce, ale rozkaz, bohužel přišel pozdě. 
Proto jsme odešli, aniž jsme spálili celou vesnici“...  Na otázku, jak k takovému omylu mohlo dojit, 
by nám snad mohly odpovědět archívy Gestapa v Dubně, nebo vrchního velitelství Gestapa či SS na
Ukrajině, které tehdy sídlily v Rovně. 
    Rád bych zvěděl pravdu, dříve než umřu. Snad byste mi ji mohli nějak zjistit? Byl bych vám za to
vděčný...  Přes všechno, co se stalo, necítím nenávist k německému národu, jako takovému, ale jen  
k těm, kdož byli původci a pachateli tohoto a mnohých podobných zločinů. A také k těm, kdož 
páchání podobných zločinů umožnili. Těžko pak mohu bez obav, s důvěrou pohlížet na budoucnost 
svých vnuků... 
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