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Nasledujúci dokument spolu s priloženým overeným audiovizuálnym 

materiálom vyvracia snahu Ruska o vyvinenie sa z vojnových zločinov 

spáchaných počas invázie na Ukrajine. Ambasáda RF na Slovensku intenzívne 

a pravidelne šíri dezinformácie s cieľom zakrývať napáchané zverstvá nktorých 

sa na UKR dopúšťajú OS RUS, ako aj odpútať pozornosť od skutočného 

agresora, t.j. Ruska. Sú súčasťou známej taktiky Kremľa, ktorá zasieva 

pochybnosti, zahmlieva a odvracia zodpovednosť od svojich činov. 

 

Text napísaný kurzívou je priama citácia z kompilátu. 

 

MASAKER V BUČI 

 

Najviac priestoru v Bratčikovom kompiláte je venovaného popieraniu účasti 

ruských vojsk na vraždení civilného obyvateľstva v Buči a ďalších obciach v 

okoli Kyjeva. Od odchodu okupačných vojsk pôsobí na mieste množstvo 

novinárov, vyšetrovateľov a forenzných odborníkov, ktorí vyšetrujú a 

dokumentujú rozsah spáchaných barbarstiev. Mesto zverstiev navštívil, okrem 

viacerých politikov, aj hlavný prokurátor medzinárodného trestného súdu Karim 

Khan, ktorý poznamenal, že je potrebné nezávislé vyšetrenie zverstiev v Buči, 

ako aj iných miest. Sám poznamenal, že existujú dôkazy, že boli spáhané 

vojnové zločiny v jurisdikcii medzinárodného trestného súdu. 

 

1. Počas doby, keď bola táto osada pod kontrolou RU ozbrojených síl, ani jeden 

miestny obyvateľ netrpel žiadnymi násilnými činmi.  (str.1, ods. 2) 

 

A. Snímky spoločnosti MAXAR z dňa 19.3 zachytávajú následky vraždenia 

civilného obyvateľstva. Na snímkach vidieť cesty posiate telami, už 

viac ako desať dní pred tým, ako do Buče vstúpili OS UKR. 

 

B. Snímky preverilo množstvo nezávislých fact-checkerov a novinárov; 

jediný, kto ich spochybňuje, je RUS. Fotodokumentácia od viacerých 

nezávislých zdrojov presne korešponduje so snímkami od MAXARu. 

 

C. Výpovede preživších sa zhodujú v tom, že Rusi v okolí Kyjeva mučili, 

rabovali, znásilňovali a chladnokrvne vraždili civilné obyvateľstvo.  

Napríklad: 

 

https://www.reuters.com/world/europe/death-defiance-bucha-

neighbourhood-that-was-held-by-russian-troops-2022-04-07 

 

https://www.reuters.com/world/europe/death-defiance-bucha-neighbourhood-that-was-held-by-russian-troops-2022-04-07
https://www.reuters.com/world/europe/death-defiance-bucha-neighbourhood-that-was-held-by-russian-troops-2022-04-07


https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche 

 

D. Dron ukrajinských ozbrojených síl zachytil streľbu tanku na cyklistu na 

ulici v Buči; neskôr bolo jeho telo nezávisle identifikované na ďalších 

snímkach. 

 

E. V rozhovore Sky News s Putinovým hovorcom Peskovom je odvysielané 

predmetné video, záber na zavraždeného civila aj reakcia Peskova, 

ktorý sa snaží spochybniť identitu strieľajúcich tankov - tie sú však 

zreteľne označené písmenom V (ruské jednotky, ktoré prišli z územia 

BLRS). 

 

2. Primátor mesta Buča Anatolij Fedoruk navyše 31.marca vo svojej videospráve 

potvrdil, že v meste nie sú žiadni ruskí vojaci, ale nespomenul ani žiadnych 

miestnych obyvateľov zastrelených v uliciach so zviazanými rukami. (str.1, ods. 

6) 

 

A. Fedoruk nahral prvý odkaz až 1.4 pred miestnym úradom, keď sa 

dostal do mesta s prvými jednotkami Ukr OS. Po obhliadke mesta už 

2.4 telefonuje s AFP a udáva 280 mŕtvych v masových hroboch, so 

zaviazanými rukami a zastrelených odzadu.  

 

https://twitter.com/AFP/status/1510311348151861248 

 

Odvtedy pravidelne informuje o počtoch tiel, nových objavených 

masových hroboch a stave vyšetrovania masakru.  

 

3. Preto neprekvapuje, že všetky takzvané “dôkazy o zločinoch” v Buči sa 

objavili až na 4. deň, kedˇ do mesta dorazili dôstojníci SBU a predstavitelia 

ukrajinskej televízie. (str.1, ods. 7)                                                                     

V tých istých dňoch mesto navštívil poslanec Najvyššej rady Žan Beleňuk, 

ktorý na svojich sociálnych sieťach zverejnil fotografie z ulíc mesta a v 

komentároch k nim neuviedol žiadne informácie o telách na uliciach. (str.3, 

ods. 1) 

 

A. Dôkazy vo forme videí na sociálnych sieťach, ktoré natočili ukrajinskí 

vojaci vstupujúci do Buči, sa začala objavovať už 1.4.2022 na 

Telegrame, následne na Twitteri:  

 

https://twitter.com/StratcomCentre/status/1509953626520920066 

https://twitter.com/ViktoriiaUAH/status/1509985789404459011 

 

https://www.reuters.com/world/europe/death-defiance-bucha-neighbourhood-that-was-held-by-russian-troops-2022-04-07/)
https://twitter.com/AFP/status/1510311348151861248
https://twitter.com/StratcomCentre/status/1509953626520920066
https://twitter.com/ViktoriiaUAH/status/1509985789404459011


B. Žan Belaňuk, ukrajinský poslanec, takisto 1.4 zverejnil fotky a videá 

s roztrieľaným mestom a mŕtvymi telami. 

 

https://www.instagram.com/p/Cb0AH-7MVX1/ 

 

V poste na FB z 5.4. vyslovene hovorí, že mŕtve telá videl a oponuje 

Nebenému, ktorý sa v OSN na neho odvolával. Mŕtvoly na FB 

spočiatku nezverejňoval z humanitárnych dôvodov, neskôr ich začal 

publikovať. 

 

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/3159410807678231 

 

4. Znepokojivý je najmä fakt, že všetky telá ľudí, ktorých zábery zverejnil kyjevský 

režim, po minimálne štyroch dňoch nestuhli, nemajú charakteristické 

kadaverózne škvrny a nezrazenú krv v ranách. (str. 1, ods. 8) 

 

A. Rigor mortis, teda posmrtné stuhnutie, nastupuje pár hodin po úmrtí a 

odoznieva maximálne po 84 hodinách, najčastejšie však už do 24 

hodín. Presný čas úmrtia však môže zistiť len súdny lekár pomocou 

pitvy, a rozhodne nie na základe videa. V každom prípade, ak mŕtve telá 

dokázateľne ležali na uliciach minimálne od 19.3, rigor mortis dávno 

odznel. 

 

B. Rovnako nie je možné podľa videa určiť stupeň nezrazenej krvi. 

 

C. Kadaverózne škvrny sa objavujú na spodných častiach tela, často po 

prevrátení tela - na jednej z fotiek ich vidno.  

 

https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche[1][2] 

 

5. Dňa 2. apríla Národná polícia Ukrajiny zverejnila na svojich oficiálnych zdrojoch 

video ako špeciálne jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny vstupujú do Buče. Na 

záberoch nie sú mŕtvoly civilného obyvateľstva. Video obsahuje konštatovanie, 

že ukrajinské ozbrojené formácie začali mesto „čistiť“. (str. 3, ods.2) 

 

A. Video ukrajinskej polície z 2.4 zobrazuje v 5. minúte mŕtveho civila v 

aute, cez ktoré prešiel tank.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7yIyNBMpQY 

 

6. V inom videu, ktoré uverejnil vodca predstaviteľov “domobrany” Sergej 

Korotkich (“Bocman”), je jasne počuť, ako sa príslušníci domobrany po vstupe 

do mesta navzájom radia, či je možné strieľať na ľudí neoznačených modrými 

https://www.instagram.com/p/Cb0AH-7MVX1/
https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/3159410807678231
https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche
https://www.youtube.com/watch?v=Z7yIyNBMpQY


páskami. Počuť aj kladnú odpoveď, teda že takých ľudí možno strieľať.  (str. 3, 

ods. 2)  

 

A. Bocman poskytol portálu Meduza metadáta k videu, ktoré nasvedčujú, 

že bolo natočené až 2.apríla, teda v čase, keď na uliciach ležali 

zavraždení civilisti. 

 

B. Samotné video nepotvrdzuje streľbu Ukr. Ozbr. Síl na vlastných 

civilistov; neexistujú ani žiadne iné podobné videá, ktoré by samotnú 

streľbu potvrdzovali. Obyvatelia vo svojich výpovediach pre médiá a 

vyšetrovateľov za vinníkov masakru jednoznačne označujú ruských 

vojakov. Okrem iného prvé videá o obetiach už boli zverejnené 1. apríla. 

 

7. Napríklad na televíznej stanici Espresso.TV bola 2. Apríla o 19:03 odvysielaná 

reportáž, kde môžete vidieť, ako sa jedna mŕtvola “zdvihne” hneď po tom, ako 

okolo nej prešlo auto s kameramanom (Dá sa to vidieť v spätnom zrkadle auta.). 

Zjavný hrubý prešľap ukrajinskej propagandy. (str.3, ods.3) 

 

A. Jedná sa o mnohokrát vyvrátené ruské klamstvo, ktoré je založené 

na optickom klame spôsobeným zakrivením spätného zrkadla.  

 

B. Obdobné bolo aj vykonštruované klamstvo o prípade, v ktorom údajne 

mŕtve telo “zdvihlo ruku” po prejazde vozidla. V realite, sa však jednalo 

iba o stekajúcu kvapku na čelnom skle vozidla.  

 

8. Ďalšie zinscenované videá ukazujú ľudí údajne zastrelených “v pivnici” jedného 

domu v Buči. Na zábere sú najmenej štyri telá, o ktorých sa hovorí, že ich v tej 

pivnici zabili strelou zozadu do hlavy. Kľačia tvárou k stene. Zároveň nikde 

nablízku nie sú žiadne stopy krvi ani na stene, ani na podlahe. (str. 4, ods. 1)  

 

A. Jedná sa o explicitné klamstvo, krv je na videu vidieť - muž v červenej 

bunde má hlavu v kaluži zaschnutej krvi, vedľa neho ležiaci muž má 

prestrelené kolená a ich hrubé zimné oblečenie je nasiaknuté krvou. Len 

absolútne amorálny človek sa môže odkazovať na video s nízkym 

rozlíšením, natočené v tmavej pivnici a považovať ho za dôkaz toho, že 

Rusi tento otrasný čin nespáchali. 

 

B. Naviac existuje robustná evidencia, kde za prítomnosti novinárov boli 

vynesené mŕtve telá z pivnice. Je vidno strelné poranenia aj krv. 

 

https://en.donateua.com.ua/blog/bucha-childrens-camp/ 

 

https://en.donateua.com.ua/blog/bucha-childrens-camp/


9. Boli prezentované aj zábery, na ktorých boli ľudia údajne zabití na uliciach, 

vyzlečení a umučení, spustení do studní. Tieto fotografie uverejnil ukrajinský 

minister zahraničných vecí D.Kuleba. (str. 4, ods. 2) 

 

A. Na predmestiach Kyjeva, odkiaľ sa stiahli ruské vojská (Buča, Motyžin, 

Irpin, Dmytrivka, Hostomeľ), boli zdokumentované nespočetné civilné 

obete a masové hroby - vznikajú dokonca mapy umiestnenia masových 

hrobov. 

 

B. Našli sa stovky tiel, väčšina má strelné poranenia; každý deň sa objavujú 

nové masové hroby a exhumujú nové telá - v drvivej väčšine aj za 

prítomnosti zahraničných forenzných expertov. 

 

With bloodied gloves, forensic teams uncover gruesome secrets of 

Bucha in Ukraine | Ukraine | The Guardian 

 

MEDIÁLNA KONŠPIRÁCIA 

 

Rusko dlhodobo vedie kampaň, ktorá vykresľuje Ukrajincov ako nacistov a 

páchateľov genocídy proti rusky hovoriacim osobám na východe Ukrajiny s 

cieľom ospravedlniť inváziu. Z toho istého dôvodu tiež označuje Spojené štáty 

a NATO za skutočných agresorov v tomto konflikte. Vyfabrikovaná idea 

mediálnej konšpirácie západu resp. sprisahania proti Rusku je taktiež iba jeden 

z mechanizmov, ktoré podporujú hyperpatriotickú klímu a napomáhajú šíreniu 

idey “obranného expanzionizmu”.  

 

10. Správy o Buči sa potvrdili súčasne v niekoľkých zahraničných publikáciách, 

predovšetkým britských a amerických, čo naznačuje, že táto informačná a 

propagandistická kampaň bola pripravená, naplánovaná a koordinovaná. 

Pritom také materiály neexistovali ani bezprostredne po stiahnutí ruských 

jednotiek z Buče, ani bezprostredne po tom, ako tam vstúpili ukrajinské 

ozbrojené formácie. (str. 4, ods. 3) 

 

A. Nie je prekvapením, že novinári a fotografi mohli do Buče bezpečne prísť 

a situáciu zdokumentovať, až po úplnom stiahnutí ruských vojsk a 

zabezpečení priestoru ukrajinskou armádou. 

B. Prvé videá z 1.4 (armáda, polícia), 2.4 sa do mesta dostali fotografi a 

novinári, fotografie začali preberať kanály na Twitteri, 3.4 po overení 

zverejnili najväčšie médiá. Napríklad: 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/with-bloodied-gloves-forensic-teams-uncover-gruesome-secrets-of-bucha-in-ukraine?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/with-bloodied-gloves-forensic-teams-uncover-gruesome-secrets-of-bucha-in-ukraine?CMP=share_btn_tw


https://edition.cnn.com/2022/04/03/europe/bucha-ukraine-civilian-

deaths-intl/index.html 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-were-all-shot-

russia-accused-of-war-crimes-as-bucha-reveals-horror-of-invasion 

 

https://abcnews.go.com/International/bucha-survivors-recount-

senseless-horror-emerge-hiding/story?id=83904795 

 

https://www.cbc.ca/news/world/associated-press-journalists-bucha-

civilian-killings-bucha-1.6409330 

 

 

11. Napríklad správy o hromadných hroboch popravených civilistov v 

mestách Irpin, Boroďanka, či dedinách Motyžin a Moščun boli pripravené podľa 

rovnakej schémy.  

 

A. Nejedná sa o žiadnu inscenáciu pripravenú podľa rovnakej schémy, ale 

o tvrdé dôkazy toho že Rusi páchali krutosti a vojnové zločiny nielen v 

Buči, ale konzistentne naprieč celým predmestím Kyjeva. 

 

Jedinou schémou je neúcta rusov voči ľudskému životu (ľudský život 

nemá žiadnu hodnotu), či už voči civilom alebo vlastným vojakom, 

ktorých druhovia nechali hniť na uliciach. 

 

B. V zničených obciach v okolí Kyjeva sú momentálne vyšetrovacie tímy 

UKR prokuratúry a forenzní odborníci z rôznych zahraničných aj 

medzinárodných agentúr. 

 

https://theconversation.com/ukraine-how-forensics-teams-will-

investigate-evidence-of-atrocities-at-bucha-180765 

 

Na mieste sú novinári a vojaci, ktorí všetko dokumentujú, každý človek 

má smartfón a dokáže barbarstvá ruskej armády zdokumentovať. 

 

C. Zavraždených civilov je toľko, že vznikajú mapy masových hrobov. 

 https://news.sky.com/story/ukraine-war-satellite-imagery-shows-

bodies-in-bucha-lay-in-the-street-for-weeks-12582832 

 

V Irpini vznikol nový cintorín, na ktorom sú pochované stovky ľudí; od 

odchodu Rusov preskúmali vyšetrovatelia 269 nájdených a 

exhumovaných tiel.  

 

https://edition.cnn.com/2022/04/03/europe/bucha-ukraine-civilian-deaths-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/04/03/europe/bucha-ukraine-civilian-deaths-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-were-all-shot-russia-accused-of-war-crimes-as-bucha-reveals-horror-of-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-were-all-shot-russia-accused-of-war-crimes-as-bucha-reveals-horror-of-invasion
https://abcnews.go.com/International/bucha-survivors-recount-senseless-horror-emerge-hiding/story?id=83904795
https://abcnews.go.com/International/bucha-survivors-recount-senseless-horror-emerge-hiding/story?id=83904795
https://www.cbc.ca/news/world/associated-press-journalists-bucha-civilian-killings-bucha-1.6409330
https://www.cbc.ca/news/world/associated-press-journalists-bucha-civilian-killings-bucha-1.6409330
https://theconversation.com/ukraine-how-forensics-teams-will-investigate-evidence-of-atrocities-at-bucha-180765
https://theconversation.com/ukraine-how-forensics-teams-will-investigate-evidence-of-atrocities-at-bucha-180765
https://news.sky.com/story/ukraine-war-satellite-imagery-shows-bodies-in-bucha-lay-in-the-street-for-weeks-12582832
https://news.sky.com/story/ukraine-war-satellite-imagery-shows-bodies-in-bucha-lay-in-the-street-for-weeks-12582832


https://twitter.com/nexta_tv/status/1516128954712838145 

 

 

 

 

 

12. Mimochodom, k šíreniu fejkov o “zverstvách ruskej armády” prispel aj 

Alexej Arestovičov, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, ktorý 

zverejnil fotografiu, “umučeného dievčaťa z Gostomeľu” s vypáleným hákovým 

krížom na chrbte. V skutočnosti sa ukázalo, že použil fotografiu obyvateľky 

Mariupolu so stopami mučenia spáchaného na nej na základni ukrajinských 

ozbrojených formácií v suteréne mariupolskej školy. Video tohto zavraždeného 

dievčaťa zverejnil už predtým 27. marca americký novinár Patrick Lancaster na 

svojom kanáli na sociálnej sieti Youtube. Pozoruhodné je, že keď na to A. 

Arestoviča upozornili samotní ukrajinskí novinári z agentúry Unian, svoj 

príspevok zmazal. Za šírenie dezinformácií sa ale neospravedlnil. (str. 6, ods. 

2) 

 

A. Arestovič skutočne snímku uverejnil a následne vymazal; išlo o emočne 

nabitý príspevok, ktorý však nebol fakticky podložený, nakoľko zo 

snímky videa nie je možné určiť pravdivosť tvrdenia. 

 

B. Video Patricka Lancastera existuje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LQSYmda0Sc 

 

Vidno tam aj telo s vypálenou svastikou na tele; PL + jeho ruský 

sprievodca tvrdia, že to bolo základňa Azovu (množstvo ukr. vlajok, 

nášiviek atď); môže a nemusí byť pravda. 

 

C. Spomínaný Patrick Lancaster je americký "novinár" pôsobiaci na 

Donbase, ktorého reportáže hojne šíria prokremelske médiá; 

spolupodieľal sa na zakrývaní ruskej účasti na zostrelení letu MH17 

proruskými separatistami (https://khpg.org/en/1507577040). 

 

D. Často sa objavuje v spoločnosti ruských vojakov, je oblečený v bojovej 

uniforme, čo profesionálni novinári NIKDY nerobia, nemá označenie 

PRESS a prináša propagandistické správy z frontovej línie - pred pár 

dňami napr. vstúpil do rozstrieľanej Mariupoľskej nemocnice, kde 

natáčal telá zavraždených civilov v kalužiach čerstvej krvi. 

 

https://twitter.com/KremlinTrolls/status/1514947469506973701 

 

https://twitter.com/nexta_tv/status/1516128954712838145
https://www.youtube.com/watch?v=6LQSYmda0Sc
https://khpg.org/en/1507577040
https://twitter.com/KremlinTrolls/status/1514947469506973701


 

PÔRODNICA V MARIUPOLE 

 

13. Stačí pripomenúť takzvaný “ruský nálet na pôrodnicu v Mariupole”, ktorý 

nám v tejt sálle 10. Marca farbisto opísali predstavitelia Ukrajiny a ich 

zahraniční mecenáši. Spomeňte si, ako bola západná tlač plná fotografií 

dievčaťa, ktoré stálo neďaleko od tej pôrodnice. Nedávno bolo uverejnené 

interview, ktoré nezávislým médiam poskytlo spomínané dievča, volá sa 

Marianna Vyšemirskaja.  (str. 5, ods. 5) 

 

A. Fotky zničenej pôrodnice v Mariupole obleteli celý svet; tehotná 

zakrvavená bloggerka Marianna Vyšemirskaja sa stala doslova tvárou 

incidentu a ruskej propagandy. 

 

https://www.instagram.com/gixie_beauty/ 

 

https://globalnews.ca/news/8672291/russian-airstrike-mariupol-

children-hospital-global-reaction/ 

 

B. Na sociálnych médiách sa najprv rozbehla diskreditačná kampaň, ktorá 

spochybňuje bombardovanie pôrodnice ruskou stranou; Marianna bola 

označená za najatú herečku a bombardovanie nemocnicne bolo 

zinscenované zo strany Ukrajiny (Twitter kvôli tomu dokonca vymazal 

príspevok RU ambasády v UK, Marianne sa vyhrážali na osobnom 

Instagramovom účte a pod.) 

 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-misinformation-

bombings-a39d9438da3c55d691742229cc87b2a0 

 

 

C. Neskôr sa objavilo video z Doneckej oblasti na ktorom Marianna, pod 

Ruským nátlakom mala odvrátiť pozornosť od bombardovania 

pôrodnice RUS OS. Napriek tomu existuje dokumentujúca krátery po 

bombardovaní v blízkosti pôrodnice. To nie je svedecká výpoveď ale 

rukojemnícke video.  

 https://edition.cnn.com/interactive/2022/03/europe/mariupol-

maternity-hospital-attack/index.html) 

 

D. Nie je vylúčené, že sa opäť môže jednať o známy ruský modus 

operandi, ktorý bol použitý aj počas vojny v Sýrii, kde došlo ku zmene 

výpovede v prospech Rusov v prípade známej fotografie chlapčeka 

Omrana zo Sýrie. 

https://www.instagram.com/gixie_beauty/
https://globalnews.ca/news/8672291/russian-airstrike-mariupol-children-hospital-global-reaction/
https://globalnews.ca/news/8672291/russian-airstrike-mariupol-children-hospital-global-reaction/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-misinformation-bombings-a39d9438da3c55d691742229cc87b2a0
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-misinformation-bombings-a39d9438da3c55d691742229cc87b2a0
https://edition.cnn.com/interactive/2022/03/europe/mariupol-maternity-hospital-attack/index.html
https://edition.cnn.com/interactive/2022/03/europe/mariupol-maternity-hospital-attack/index.html


https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/syria-boy-omran-

daqneesh-new-footage-aleppo-siege  

 

E. Odhliadnuc od pro-ruských naratívov treba poznamenať, že 

bombardovanie samotných nemocníc alebo útok na zdravotnícky 

personál je považované za porušenie Ženevského dohovoru z roku 

1864. Mariupol nebola jediná nemocnica, ktorú rusi zasiahli. 

 

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-health-care-workers-russia-

60-minutes-2022-04-03/ 

 

 

ILÚZIA O PROTIRUSKOM SENTIMENTE 

 

Rusko sa na svoju históriu nevie pozrieť objektívne a pravdivo a priznať aj jej 

odvrátenú stranu. Je faktom, že sovietske jednotky počas oslobodzovania Európy od 

fašizmu páchali aj zločiny proti civilnému obyvateľstvu, ako vraždy, znásilnenia a 

rabovanie majetku. Rovnako ako sa to deje v súčasnosti na Ukrajine. Zakrývať sa 

historickými zásluhami je výrazom zbabelosti. Rusko sa pri každej kritike svojich činov 

a vyjadrení tvári urazene a okamžite označí oponenta za rusofóba a fašistu. Pritom 

práve Rusko sa chová fašisticky a to na domácej, ako aj cudzej pôde.  

 

14. Ako je známe, falošné obvinenia proti sovietskym vojakom využívala 

nacistická propaganda na mobilizáciu obyvateľstva do boja proti takzvaným 

„červeným ruským beštiám“. A dnes v rovnakom duchu počúvame o zámeroch 

ničiť všetko ruské. Napríklad starosta Dnepropetrovska Boris Filatov 3.apríla na 

svojom oficiálnom účte vyhlásil, že teraz “nastal čas na chladnokrvnú zúrivosť” 

a vyzval na zabíjanie Rusov “už na celom svete po neobmedzene dlhú dobu a 

v čo najväčšom množstve. 

 

A. Jedná sa o dezinterpretáciu, Boris Filatov v poste z 3.4. Na FB iba 

uverejnil báseň sovietskeho autora Konstantina Simonova “Убей его! 

(Zabi ho!)” z roku 1942 o odpore voči fašistickým agresorom. V básni sa 

samozrejme nič nehovorí o zabíjaní Rusov. Ale je milé, že sa oficiálne 

ruské kruhy sami stotožňujú s fašistami  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=49993318268153

41&id=100002157183088 

 

B. Obec Nemersdorf (dnes Majakovskaje) v bývalom Východnom Prusku 

padla do rúk Červenej armády 21. 10. 1944 ako prvá väčšia nemecká 

obec. Sovietski vojaci tam dokázateľne zavraždili nielen 74 nemeckých 

civilistov, ale aj okolo 50 francúzskych a belgických vojnových zajatcov 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/syria-boy-omran-daqneesh-new-footage-aleppo-siege
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/syria-boy-omran-daqneesh-new-footage-aleppo-siege
https://www.cbsnews.com/news/ukraine-health-care-workers-russia-60-minutes-2022-04-03/
https://www.cbsnews.com/news/ukraine-health-care-workers-russia-60-minutes-2022-04-03/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4999331826815341&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4999331826815341&id=100002157183088


(svedectvá preživších zachytené napr. v knihe “Terrible revenge” od 

Alfreda de Zayasa. Ženy a dievčatá boli znásilnené. Po tom ako 

nemecká armáda obec nakrátko získala späť, prebehlo medzinárodné 

vyšetrovanie za účasti zástupcov aj z neutrálnych krajín ako Švédsko a 

Švajčiarsko. Samozrejme, že nacistická propaganda počet obetí 

nafúkla, no v celej Európe bolo počas oslobodzovania znásilnených 

Červenou armádou niekoľko miliónov žien rôzneho veku. Napríklad len 

v Berlíne to bolo podľa vtedajších lekárskych správ viac ako 100 000. 

 

https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1514811357178212362 

https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1516183937311256580 

 

ZÁVER 

 

Vďaka moderným technológiám a úsiliu dobrovoľníkov, novinárov a 

vyšetrovateľov sa celý svet dozvedel o masakri v Buči a ďalších barbarských 

činoch ruských okupantov na území Ukrajiny. Máme stovky fotiek a videí, 

desiatky svedectiev preživších a  neustále prebieha podrobné vyšetrovanie a 

dokumentácia zverských činov ruských ozbrojených síl. Je len smutnou 

čerešničkou na torte, že vojenskú jednotku zodpovednú za masker v Buči - 64. 

Motostreleckú brigádu v pondelok 18.4 Putin vyznamenal čestným titulom 

“Gardová,” ktorý sa udeľuje za obranu “vlasti a štátnych záujmov“, pričom ocenil 

„kolektívne hrdinstvo, statočnosť, húževnatosť a odvahu“ jej príslušníkov.  

 

 

https://www.teraz.sk/import/putin-vyznamenal-brigadu-ktoru-ukraji/627320-

clanok.html 

 

Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное наименование 

«гвардейская». Украинские власти заявляли, что военные этой бригады 

участвовали в оккупации Бучи — Meduza 
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