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STUDIE

LOUPENÍ ČI NAPADÁNÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU 

A ZAJÍMÁNÍ KLERIKŮ V ČESKÉM A MORAVSKÉM 

CÍRKEVNÍM ZÁKONODÁRSTVÍ

PAVEL KRAFL

The article describes legal norms of the particular ecclesiastical law of the Prague church
province and the Prague and Olomouc dioceses published at synods during the Middle Ages. The
author concentrates on legatine, provincial and diocesan statutes involving “spoliatores
bonorum ecclesiasticorum et captivatores clericorum”. The frequent appearance of provisions
against thieves of church property and those who imprison clergy documents the chronic
character of the problem. 

Key words: legatine statutes; provincial statutes; diocesan statutes; Bohemia; Moravia; Midd-
le Ages; the Prague church province; the Diocese of Prague; the Diocese of Olomouc; thieves
of church property; imprisoners of clerg.

I. Úvod

Statuta publikovaná na synodách představují významný pramen k poznání života církve. Jed-
ná se o pramen normativní povahy, zákonodárce v něm reaguje na stav partikulární církve, pří-
padně aplikuje normy vyšší právní síly. Odráží též vztah mezi světskou mocí a mocí církevní.
Naším cílem je představit právní normy partikulárního práva církevního pražské církevní
provincie, pražské diecéze a olomoucké diecéze v období středověku, publikovaná na synodách.
Jedná se o legátská, provinciální a diecézní statuta pražských arcibiskupů a diecézní statuta olo-
mouckých biskupů.1 Zaměříme se na ustanovení dotýkající se tématu spoliatores bonorum
ecclesiasticorum et captivatores clericorum.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 O diecézních synodách pražské, olomoucké a litomyšlské diecéze souhrnně KRAFL, P.: Středověké diecézní synody
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Časopis Národního muzea, řada historická, 169, 2000, 1–2, s. 1–20. K legátské-
mu a provinciálnímu zákonodárství viz KRAFL, P.: Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi
od poloviny 13. století. Sborník archivních prací 53, 2003, s. 551–581; KRAFL, P. Provincial and Legatine Statutes
of the Archbishops of Prague. Quaestiones Medii Aevi Novae 8, 2003, s. 289–300. Vybraná ustanovení pražských
synod popsal POLC, J. V.: Kapitoly z církevního života Čech podle předhusitského zákonodárství. In: Hledíková, Z.
– Polc, J. V. (edd.): Pražské arcibiskupství 1344–1994. Praha 1994, s. 30–57. Ustanovení moravských statut byla po-
psána v sérii článků KRAFL, P.: Neznámá synodální statuta olomoucké diecéze z roku 1282. In: Borovský, T. – Jan,
L. – Wihoda, M. (edd.): Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým
narozeninám. Brno 2003, s. 101–104; KRAFL, P.: Diecézní zákonodárství na Moravě v prvním půlstoletí po vzniku
české církevní provincie. Mediaevalia Historica Bohemica 7, 2000, s. 109–132; KRAFL, P.: Vyškovská synodální
statuta (1413). Právněhistorické studie 35, 2000, s. 67–83; KRAFL, P.: Moravská synodální statuta doby husitské. In:
Hlaváček, I. – Hrdina J. (edd.): Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku. Acta Universi-
tatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, 1999. Praha 2003, s. 203–211;
KRAFL, P.: Moravské diecézní zákonodárství v druhé polovině 15. století. In: Kordiovský E. – Jan, L. (edd.): XXVII.



II. Spoliatores et captivatores: Olomoucká diecéze

Charakter statut olomouckých biskupů, je ovlivněn skutečností, že se na Moravě konaly syn-
ody přibližně v třicetiletých intervalech. Tamější právní normy mají obecnější charakter, na
rozdíl od pražských, které více reagují na aktuální situaci.2

Otázce zajímání a fyzického ohrožování kleriků se věnují již moravská synodální statuta
z roku 1318 (čl. „De universalitate personarum ecclesiasticorum“). Biskup Konrád I. stanovuje
trest exkomunikace na všechny, kteří by zajali, zadržovali, smrtícími a hrozivými ránami zranili
kleriky, zejména preláty a kanovníky katedrální kapituly. Exkomunikace je uvalena nejen na
arcijáhenství, ve kterém dojde k zajetí klerika, ale též na to, ve kterém by se viník zdržoval.
Stanoveny jsou podmínky pohřbu zavražděných osob.3 Následně vydává synodální statuta
biskup Jan Volek roku 1349. Obsahují čl. „De imminucione ecclesiarum“; zde olomoucký
biskup ustanovuje, že v každém místě, do kterého zavítají a v kterém setrvávají lupiči církevního
majetku a ti, co zajímají kleriky, bude upuštěno od bohoslužeb, dokud onen lup nebude navrá-
cen.4 Tento článek statut Jana Volka nachází uplatnění v následujících desetiletích. Na diecézní
synodě z roku 1380 vydává olomoucký biskup Jan ze Středy krátká statuta, jejichž jediným
obsahem je nařízení dodržovat statut „De imminucione ecclesiarum“ Jana Volka. Jan ze Středy
si zde stěžuje, že ustanovení Jana Volka není dodržováno. Na ty, kteří by nedbali na jeho
dodržování, uvaluje sankci exkomunikace ipso facto.5 Komendatátor olomouckého biskupství
Václav Králík z Buřenic celý článek Jana Volka „De imminucione ecclesiarum“ doslovně pře-
bírá do svých synodálních statut z roku 1413 pod novým titulem „De spoliis et spoliatoribus“.6

Mnohá z ustanovení moravských statut mají původ v provinciálním zákonodárství, případně
se na ně olomoucký biskup odkazoval. Do roku 1344 (resp. 1342) byly české diecéze ve svazku
mohučské církevní provincie, a tak nalezneme četné odkazy na mohučské synody.7 Konrád I. se
ve výše uvedeném ustanovení o zajímání a zabíjení kleriků odkazuje na provinciální synodu
v Aschaffenburgu z roku 1282.8 Odkaz obsahuje i ustanovení „De immunicione ecclesiarum“
statut Jana Volka. Biskup připomíná ustanovení mohučského arcibiskupa Wernera, který
rozhodl, že kněží mají bezprostředně po loupeži majetku církve či zajetí církevní osoby upustit
od bohoslužeb, aniž by čekali na nařízení nadřízeného. Zmiňuje, že Wernerovo ustanovení není
pro opovážlivost lupičů plně aplikováno.9 Jan Volek se zde pravděpodobně odkazoval na čl. 43
„De raptoribus et clericorum captivatoribus“ provinciálních statut Wernera z Eppensteinu z roku
1261.10 Jak bylo výše uvedeno, Václav Králík z Buřenic roku 1413 doslovně přebírá článek ze
statut Jana Volka i s odkazem na provinciální statuta, jenom jméno mohučského metropolity
Wernera nahrazuje jménem pražského metropolity Arnošta z Pardubic.11
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mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě, 9.–10. října 2002. Brno 2003, s. 329–335. – Edice statut:
POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. – [recte etiam ZELENÝ, R. – KADLEC, J.] (edd.): Pražské synody a koncily před-
husitské doby. Praha 2002; KRAFL, P.: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha 2003.

2 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 87.
3 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 140–141, č. A.II/19.
4 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 166, č. A.III/14.
5 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 173, č. A.IV; s. 94.
6 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 187, č. A.V/16; s. 98.
7 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 93, 97.
8 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 140, č. A.II/19.
9 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 165, č. A.III/14.
10 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 93.
11 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 187, č. A.V/16; s. 94–95.



K ustanovení statut z let 1318 a 1349 o lupičích a „zajímačích“ kleriků nelze přiřadit žádnou
významnou událost z vrcholné politiky země. Oproti tomu statuta z roku 1380 přímo souvisejí
s ostrým konfliktem na jedné straně mezi moravským markrabětem Joštem a na druhé straně
olomouckou katedrální kapitulou a olomouckým biskupem Janem ze Středy. Předcházejícího
roku vypukl spor mezi Joštem a olomouckou kapitulou o placení zemské berně. Po smíru
s kapitulou pokračoval spor Jošta s biskupem. Dne 10. května 1380 Joštovi služebníci zapálili
olomoucký katedrální kostel.12 Jan ze Středy následně 21. května vydává na diecézní synodě
v Kroměříži svá statuta.13 Problém byl aktuální též koncem 80. let 14. století, o čemž svědčí dva
notářské instrumenty Petra Jakubova z Kroměříže, které z podnětu olomoucké kapituly
transsumují článek „De imminucione ecclesiarum“ z roku 1349 a statuta z roku 1380.14

III. Spoliatores et captivatores: Pražská (arci)diecéze

Na působení zločinců a narušitelů církevní svobody („malefactores et violatores libertatis eccle-
siastice“) reagují již první dochovaná statuta pražské diecéze, která byla vydána roku 1308. Biskup
Jan IV. z Dražic jmenovaným vizitátorům připomíná ustanovení mohučských provinciálních synod,
zejména těch, které se konaly v Aschaffenburgu (1292) a ve Fritzlaru (1244).15 Celý zbytek statut
se pak věnuje výlučně otázce zajetí a poranění klerika. Článek 2 je namířen proti osobám, které zaj-
mou, poraní, napadnou preláta katedrální či kolegiátní kapituly, vtrhnou do jeho příbytku nebo jeho
kostela, obsadí je, aby zde prodlévali a disponovali s církevními náležitostmi. Biskup je exkomu-
nikuje, spolu s jejich komplici a osobami, které jim budou radit, pomáhat a budou je podporovat.16

Poté, co dojde k zajetí a zranění zmíněných prelátů, bude v pražském kostele a ve všech kostelech
diecéze upuštěno od zvonění zvony, pozastaveno bude konání bohoslužeb. Vykonávány dokonce
neměly být ani křty a pohřby, kněží měli o nedělích a o svátcích lidu oznamovat tresty pro zločince
a narušitele církevní svobody. Církevní tresty jsou použity jako nástroj nátlaku na obyvatelstvo.
Zákonodárce přímo počítal s tím, že farníci, ať už vznešení či plebejci znepokojení absencí
bohoslužeb přispěchají na pomoc zajaté osobě.17 Další ustanovení jsou věnována případům zajetí,
zavraždění, napadení či omezení svobody ostatním klerikům. V takovém případě viníka a jeho
pomocníky a ochránce měl stihnout trest exkomunikace.18 Ve všech arcijáhenstvích, kde dojde ke
zločinu, kde bydlí a pohybuje se pachatel, má být upuštěno od bohoslužeb.19 Samostatný článek Jan
z Dražic věnuje těm, kteří loupí a rozchvacují církevní majetky, případně žhářům a jiným
pachatelům a jejich pomocníkům, podporovatelům a ochráncům. Též jsou postiženi exkomunikací,
na kostely, v nichž jsou přítomni, padá interdikt.20 Ve městech a ve vesnicích mají být při jejich pří-
chodu uzavřeny kostely, a až tři dny po jejich odchodu mají být opět otevřeny. Plebán má veřejně
vyhlásit, že za přítomnosti viníků nesmí slavit bohoslužby.21 Další sankce jsou namířeny proti
kněžím, kteří by nerespektovali církevní sankce.22
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12 MEZNÍK, J.: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999, s. 221.
13 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 173, č. A.IV; s. 71.
14 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 236–240, č. C.II, C.III; KRAFL, P.: Notářský instrument Petra, kdysi Jakubova

z Kroměříže, z 21. ledna 1387. Listy filologické 122, 1999, s. 201–206.
15 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 96, č. III/1.
16 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 96, č. III/2.
17 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 96–97, č. III/3.
18 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 97, č. III/4.
19 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 97, č. III/5.
20 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 97, č. III/6.
21 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 97–98, č. III/7.
22 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 98–99, č. III/8–10.



Arnošt z Pardubic roku 1353 všem plebánům a jejich zástupcům či vikářům nařídil, aby vrahy
kleriků bezprostředně poté, co se o zločinu dozví, veřejně prohlásili za exkomunikované.23

Dne 18. října 1385 pražský arcibiskup Jan z Jenštejna promulguje na synodě statut „Cres-
cente cottidie“. Statut má původ v polském zákonodárství, vznikl za episkopátu hnězdenského
arcibiskupa Jakuba Świnki.24 Ustanovuje se, že pokud nějaký kníže zajme či zavraždí arcibisku-
pa nebo biskupa, upustí se v celé církevní provincii ipso facto od bohoslužeb a nemají se udělo-
vat svátosti, s výjimkou křtu novorozeňat a posledního pomazání umírajících. Pohřby jsou
ovšem zakázány a majetky zavražděných připadnou církvi.25 Interdikt ipso facto je vyhlášen ve
všech diecézích provincie, ve kterých je biskup zajat a ve kterých pachatelé, ať už knížata či
magnáti, mají své země a sídlo.26 Pokud je zajat a případně zabit mladší prelát či kanovník kate-
drální kapituly, pak na celém panství knížete má být upuštěno od konání bohoslužeb.27 Pokud
představitel světské moci některého z takto postižených prelátů a kanovníků proskribuje, pak
mají být jejich země a panství postiženy interdiktem.28 Zajetí či smrt řadového klerika se trestá
interdiktem v místě činu.29

Statuta ze synody Jana IV. z Dražic z roku 1308, jejichž jediným obsahem jsou ustanovení
postihující ty, kteří by se dopustili fyzického násilí na klericích a narušovali držbu církevního
majetku, vznikají v nestabilním období po vymření přemyslovské dynastie, kdy v probíhajících
bojích se církevní osoby a statky stávaly snadnou kořistí.30 Promulgace statutu „Crescente cotti-
die“ je důsledkem střetu pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna s králem Václavem IV. V 80. le-
tech 14. století vrcholí vývoj církevní správy a církevního soudnictví, církev přestává vůči státu
plnit roli kooperujícího partnera a stává se plně nezávislou. Dochází ke srážkám mezi královými
oblíbenci a Janem z Jenštejna, v nichž se král staví na stranu svých lidí. Bezprostředním impulzem
byly události kolem Dětřicha Hese z Makova, služebníka králova dvořana Jíry z Roztok, který se
dostává do potyček s arcibiskupem. Král obchází arbitrážní řízení a o své vůli arcibiskupovi nařizu-
je, aby Dětřichovi zaplatil značnou náhradu.31 Ve statutu z 18. října 1385 arcibiskup zdůrazňuje,
že mezi církevní majetky se počítají též statky rolníků poddaných církevním osobám, včetně jejich
koní, zvířat, oblečení a jiných věcí.32 Text naznačuje, že konflikt postihoval i majetky poddaných
církve. Opakovaná nařízení proti porušování církevní imunity vyhlašovaná v následujících letech
(viz níže) svědčí o výrazném vyostřování napětí mezi metropolitou a panovníkem.

IV. Statut „De maioritate et oboedientia“ kodifikace z roku 1349: 

Církevní imunita a zajímání kleriků či zabírání církevních majetků

Ovšem ne vždy církevní zákonodárce reaguje na prosté drancování majetku ze strany krimi-
nálních živlů či ze strany světské moci a na zajetí klerika v pravém slova smyslu. Často se jed-
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23 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 166, č. XIV/6.
24 KRAFL, P.: Crescente cottidie malicia perversorum. Notka o wpływie statutów Jakuba Świnki na czeskie prawodaw-

stwo kościelne. In: Małecki, M. (ed.): Świat, Europa, mała ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi
Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. Bielsko-Biała 2009, s. 111–117; KRAFL, P.: Glosa k Jenštejnovým statutům
z 18. října 1385. Vlastivědný věstník moravský 52, 2000, s. 290–293.

25 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 229, č. XXXIV/1.
26 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 229, č. XXXIV/2.
27 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 229, č. XXXIV/3.
28 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 229, č. XXXIV/4.
29 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 230, č. XXXIV/5.
30 HLEDÍKOVÁ, Z.: Biskup Jan IV. z Dražic (1301–1343). Praha 1991, s. 30.
31 BARTOŠ, F. M.: České dějiny, II/6 Čechy v době Husově 1378–1415. Praha 1947, s. 67.
32 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 230, č. XXXIV/8.



ná o kompetenční spory soudních orgánů jako důsledek právního partikularismu vrcholně
a pozdně středověké společnosti. Jedná se o případy, kdy dochází k zasahování světských soud-
ních orgánů do církevní jurisdikce a narušování imunity klerických osob a církevních majetků.

Provinciální statuta Arnošta z Pardubic z roku 1349 (kodifikace) obsahují ustanovení „De
maioritate et oboedientia“ (resp. „De hiis, cum clericus detinetur“) pro případ, kdy by světský
soudce („nobilis iustitiarius“, zřejmě poprávce) zajal klerika nebo zasáhl do majetku církve, mají
hradní kaplani a místní plebáni pod sankcí exkomunikace okamžitě upustit od bohoslužeb, aniž
by čekali na příkaz nadřízeného.33 Znovu se zákonodárce k tématu vrací v článku „De immuni-
tate ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum“. Praví se, že žádná osoba nosící tonzuru a kler-
ický oděv nesmí být bez rozhodnutí církevního soudce jata; sankcionováno je to exkomunikací,
od které může absolvovat toliko papež. Klérus města, městečka, vsi, hradu či farnosti má auto-
maticky upustit od konání bohoslužeb. Klerici dopouštějící se kriminálních činů mají být
předáni k potrestání církevnímu soudu.34 Článek „De hiis, cum clericus detinetur“ a „De immu-
nitate ecclesiarum“ byl roku 1361 upraven. Arcibiskup reaguje na skutečnost, že laici jsou mno-
hdy považováni za kleriky nebo jsou laiky zajati klerici, kteří předtím byli pro své excesy
zbaveni klerické imunity. Nově plebán, v jehož farnosti je jat klerik, má jít za laikem, který kleri-
ka zajal, nebo k němu poslat vhodného posla, aby získal důvěryhodné informace o okolnostech.
Se získanými informacemi má navštívit biskupa, jeho sufragána nebo generálního vikáře, kteří
ve věci rozhodnou.35 Arcibiskup Jan z Jenštejna oba jmenované články znovu připomíná na
říjnových synodách z let 1385 a 1386.36 Jenštejn na říjnové synodě 1386 opětovně zdůrazňuje
příslušnost rolníků poddaných církevním osobám k církvi. Veškeré zásahy konané pod zámin-
kou vykonávání jurisdikce nad těmito poddanými kvalifikuje jako loupež. Uvaluje na pachatele
exkomunikaci a všem jejich nadřízeným a místním světským představitelům nařizuje, aby ony
osoby veřejně za exkomunikované vyhlásili. Předtím se mají se dvěma svědky seznámit s napá-
chanými škodami. Pro sebe arcibiskup Jan z Jenštejna rezervuje absoluci všech pachatelů.37

Jenštejn ustanovení o pozastavení bohoslužeb zmírnil na říjnové synodě následujícího roku
(1387): pokud nejsou vráceny ukradené koně a jiné věci či nahrazeny škody na dobytku na
pastvě, nemá být tento trest uplatněn. V nejistých případech má být záležitost konzultována
s venkovským děkanem.38 Děkan má korektoru kléru naopak udávat ty, kteří odmítají upouštět
od konání bohoslužeb podle výše zmíněného statutu.39 Ani za arcibiskupa Zbyňka Zajíce
z Házmburka neztrácejí na aktuálnosti opatření proti vykrádání církevních majetků: ordinář na
synodě 15. června 1404 nařídil, aby klérus pročetl a dodržoval statut „De maioritate et oboedien-
tia“.40

V. Neoprávněné obsazování beneficií

Ve statutech lze nalézt i ustanovení na téma occupatores bonorum ecclesiasticorum, která
souvisí se svévolným obsazováním farních beneficií a s porušováním patronátního práva.
Pražská synodální statuta vydaná někdy v létech 1329–1332 zdůrazňují, že ti, kteří zabrali
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33 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 127, č. XIII/18.
34 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 146, č. XIII/58.
35 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 146, č. XVI/2.
36 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 230, č. XXXIV/7; s. 237, č. XXXVII/1, 2.
37 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 238, č. XXXVII/3.
38 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 239, č. XXXVIII/1.
39 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 239, č. XXXVIII/2.
40 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 270, č. LV/2.



církevní majetky (occupatores bonorum ecclesiasticorum), jsou exkomunikováni ipso facto.
Připojen je odkaz na mohučská statuta z roku 1310.41 Provinciální statuta z roku 1349 obsahují
článek „De hiis, qui beneficia occupant violenter“. Neoprávnění držitelé jsou zbaveni benefi-
cia.42 Moravská statuta z roku 1318 se vyslovují k neoprávněnému obsazování farních beneficií
skrze světskou moc; kněží, kteří byli takto ustanovení ke kostelu nebo do něj pronikli, jsou
zbaveni práva na něj.43

VI. Olomoucká diecéze: Církevní majetky a husitsko-viklefské myšlenky

Synodální zákonodárství též reaguje na šíření viklefských a husitských názorů na majetek
církve. Šířené husitské myšlenky byly předobrazem husitské sekularizace.44 Církevnímu záko-
nodárství pražských arcibiskupů doby předhusitské již bylo věnováno dostatek pozornosti v sou-
vislosti se studiem husitství,45 pozornost upřeme na zákonodárství olomoucké diecéze. Jediná
statuta z doby předhusitské byla vydána roku 1413 na synodě konané ve městě Vyškov. Vyda-
vatel, Václav Králík z Buřenic, komendatátor olomoucké diecéze, reaguje na tvrzení, podle
kterého majetky špatně žijících kleriků lze zabírat, bez hrozby trestu exkomunikace. Exkomu-
nikuje osoby, které šíří takové názory. Pokud to okolnosti umožní, mají být šiřitelé těchto názorů
zajati a biskupovi nebo oficiálovi prezentováni k potrestání.46 Do souvislosti s pronikáním husit-
sko-viklefských myšlenek v českých zemích můžeme volně dát též zařazení článku „De spoliis
et spoliatoribus“ do synodálních statut z roku 1413.47 Moravská diecézní statuta z let 1419
a 1431 paradoxně neobsahují žádná ustanovení proti zabírání církevního majetku.48

VII. Závěr

Četný výskyt ustanovení proti lupičům církevního majetku a těm, kteří zajímají kleriky,
svědčí o latentním charakteru problému. Lze rozlišit několik příčin, které vyvolávaly reakci
diecézního biskupa - zákonodárce. Za prvé se jednalo o klasické loupení církevního majetku,
případně spojené se zajetím klerika ze strany kriminálních živlů. Druhou možnou příčinou byly
konflikty mezi církví a světskou mocí, z nichž nejviditelnější jsou spory mezi biskupem a kate-
drální kapitulou na jedné straně a vládcem na straně druhé. Za třetí se mohlo jednat o porušení
klerické imunity ze strany světských soudních orgánů, které neoprávněně omezily svobodu kle-
rické osoby a nedotknutelnost církevního majetku. Čtvrtým důvodem bylo neoprávněné uzur-
pování beneficia, zejména farního, ze strany klerika, mnohdy za podpory světské moci (tedy
porušování patronátního práva). Konečně za páté se jednalo o husitskou sekularizaci, tedy
hlásání práva zabírat majetky kléru žijícího v rozporu s Boží vůlí.

U případů spadajících do třetího bodu bylo uplatněno ustanovení „De maioritate et oboedien-
tia“ a „De immunitate ecclesiarum“ kodifikace Arnošta z Pardubic z roku 1349. Četné jsou ve
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41 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 103, č. VII/8.
42 POLC, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. (edd.): Pražské synody, s. 133, č. XIII/31.
43 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 137, č. A.II/10.
44 Srov. KRAFL, P.: Konfliktní soužití, symbióza a partnerství. Církev a stát v Čechách a na Moravě v 10.-15. století. In:

Stawski, M. (ed.): Kościół i państwo. W dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością. Warszawa 2008, s. 118–119.
45 Srov. ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce. II. Praha 1993.
46 KRAFL, P.: Synody a statuta, s. 177, č. A.V/2.
47 KRAFL, P.: Vyškovská synoda (1413) o šíření viklefismu. Dialog Evropa XXI, 8, 1997, 2–3, s. 22–23; KRAFL, P.:

Vyškovská synodální statuta (1413), s. 72.
48 KRAFL, P.: Moravská synodální statuta doby husitské, s. 210.



statutech Arnoštových nástupců zejména odkazy na článek „De maioritate et oboedientia“.
V ostrém sporu s Václavem IV. pražský arcibiskup Jan z Jenštejna využil polský statut „Cres-
cente cottidie“. Na Moravě se opakovaně objevuje doslovná citace či odkaz na článek „De
imminucione ecclesiarum“ synodálních statut Jana Volka z roku 1349.
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ŠTĚPÁN ILLÉSHÁZY (1541-1609) A JEHO SPOR S CÍSAŘEM

RUDOLFEM II. NA POZADÍ EXEKUCE HODONÍNSKÉHO PANSTVÍ

Edice významných listů

MAREK VAŘEKA

The Family Illesházy was very poor, only to Stephan Illesházy gained tremendous assents in
Hungary and Moravia in the late 16th century. At the beginning of the 17th century Stephan was
convicted of treason loss property and throat. At the end of his life won the ton position in
Hungary in office Palatine. 

Key words: Hodonín; Stephan Illesházy; Hungary and Moravia; Protestantism; Palatine.

Úvod

Co pro země Koruny české znamenal raný novověk, lépe řečeno jeho první fáze1 charakteri-
zovaná na jedné straně nástupem Habsburků a na straně druhé bitvou na Bílé hoře?2 Období
raného novověku přineslo do českého prostředí řadu společenských, náboženských a ekono-
mických změn. Země Koruny české zažily dlouhé stoleté bez válek od smrti krále Matyáše
Korvína až do počátku třicetileté války. Díky příznivé situaci se šlechta jako nositel pokroku
pustila do ekonomického rozvoje vlastních dominií. Moc panovníka byla prozatím silně
omezena nastolením stavovské společnosti, kde stál sice panovník na pomyslném vrcholu pyra-
midy, v praxi byl na šlechtu odkázán. Panovník byl odkázán na šlechtu, která odváděla daně,
z nichž byl vydržován panovnický dvůr a celý státní aparát. Samotný nástup stavovské
společnosti byl nejvýhodnější pro šlechtu, která v závěru 15. století, díky otevřenému nátlaku
panovníka, upevnila svoji moc na úkor měst. Vzhledem k těmto skutečnostem nemohlo nic
bránit v rozvoji šlechtického podnikání, které koncem 15. století změnilo obraz celých zemí
Koruny české. Na mysli máme zejména rozsáhlou rybniční síť, jež přeměnila vzhled pozdně
středověké krajiny. Po rybníkářství se šlechta pustila do budování pivovarů a v poslední fázi
ekonomického rozmachu zbývalo dobudovat dvorovou základnu. Tím byla vytvořena
hospodářská základna šlechtického režijního velkostatku, který se stane hlavním ekonomickým
zdrojem šlechty až do nástupu občanské společnosti koncem 18. století.3

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Pro vznik raného novověku nejsou ustáleny přesné roky. Bývá ve světových dějinách spojován s objevením Ameriky
Kryštofem Kolumbem roku 1492. Mezníkem pro české dějiny bývá nástup nového panovnického rodu Habsburků
roku 1526. JANÁČEK, J.: Předbělohorská doba v českých dějinách. FHB, 1987, s. 27–40.

2 V poslední době se rozšířil mezi historiky raného novověku názor nerozlišovat dobu předbělohorskou a pobělo-
horskou, ale mluvit o dějinách raného novověku komplexně, jako o době ohraničené zhruba lety 1500–1700. K tomu
srovnej základní práci Petra Maťi. MAŤA, P.: Svět české aristokracie 1500–1700. Praha 2005.

3 Obecně srovnej k problematice českých dějin syntetické práce: JANÁČEK, J.: České dějiny – Doba předbělohorská I.
(1526–1547), Praha 1971; VÁLKA, J.: Česká společnost v 15. a 18. století, I. Předbělohorská doba. Praha 1972; TÝŽ:
Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996; PÁNEK, J.: Stavovská opozice a její zápas
s Habsburky 1547–1577. Praha 1982; TÝŽ: Když císař odchází. Lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II. očima
současníků. Praha 1997; TÝŽ: Vilém z Rožmberka. Politik smíru. Praha 2011; ČECHURA, J.: České země v letech
1584–1620. Praha 2009; VOREL, P.: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VII. 1526–1618. Praha–Litomyšl 2005.



Politická situace v zemích Koruny české byla od konce 15. století do počátku třicetileté
války klidná. Nedocházelo k bojům mezi šlechtou, jak jsme toho byli svědky po celé 15. století.
Vývoj přál rozvoji hospodaření a obchodu. Navíc bychom neměli zapomenout, že císař Rudolf
II. učinil Prahu hlavním městem říše, což se odrazilo ve všeobecném hospodářském vzestupu
zemí Koruny české koncem 16. století. České země tedy představovaly uprostřed tehdejší
Evropy hospodářský, ekonomický a politický komplex, který panovníkovi a šlechtě zaručoval
silné postavení. Dlouhé mírové období přálo rozvoji jednotlivých zemí, panství, měst a vsí. Naše
země byly brány jako oáza bezpečí uprostřed neklidné Evropy, kde v západní Evropě zuřily
náboženské války, a jihovýchodní Evropu ohrožoval požár tureckého půlměsíce.4

Situace v uherském království však byla daleko složitější, než by se na první pohled mohlo
zdát. Základním mezníkem v uherských dějinách byla bitva u Moháče roku 1526. Tehdy došlo
k porážce uherského krále Ludvíka Jagellonského a otevřely se dveře osmanské nadvládě nad
velkou částí Uher. Turecká expanze se zastavila až při samých hranicích Dunaje na severu kra-
jiny. Z kdysi rozsáhlého celku zbyly pouze horní Uhry (dnešní Slovensko), část dnešního sever-
ního Maďarska a Sedmihradsko. Situace v Uhrách po roce 1526 byla velmi těžká pro všechny
vrstvy tamějšího obyvatelstva. Uhři si museli zvyknout na novou situaci.

Ke specifikům tehdejšího uherského království patřila stálá turecká hrozba. Proto země žila
v trvalém válečném napětí, které se projevovalo ve všech stavovských vrstvách společnosti.
Boje proti Osmanům měli na starosti zejména příslušníci šlechty, kteří již od útlého věku vstupo-
vali do královského vojska a bojovali na jednotlivých místech ohrožené země. Jedním z mnoha
šlechticů bojujících proti Osmanům byl i náš protagonista Štěpán Illésházy.5

Rod Illésházy v Uhrách

Štěpán Illésházy pocházel z drobné uherské šlechty, která svůj původ odvozovala od jistého
Salamona, jež se měl objevit v době prvních Arpádovců již v 11. století. Majetky rodu byly jak
v zadunajské oblasti, tak na Žitném ostrovu u dnešní Bratislavy. Na Žitném ostrově vlastnili
Illésházyové zemi zvanou Vatha. Podle této země měli příslušníci predikát de Vatha nebo de Sala-
mon de Vatha. Teprve mnohem později na přelomu 15. a 16. věku se objevuje predikát de
Illyesháza, jež vycházel z rodného sídla Eliášovce (dnes součást vesnice Nový Život na Slovensku
u Bratislavy). Ještě ve středověku se z původního rodu de genere Salamon vyčlenily tyto rody:
Esterházy, Póka z Bélvatty, Thankházi, Orbán – Vattay z Vajasvatty a Illés – Illésházy de Illesháza.

Skutečně prvním příslušníkem rodu používajícím jméno Illés byl Michael, kterého objevu-
jeme v pramenech už v roce 1400. Jeho syn Jiří již používal příjmení Illésházy, které se tak sta-
lo základem rodného příjmení na další dlouhá čtyři staletí, až do vymření rodu koncem 19. sto-
letí.6

O Illésházích můžeme hovořit jako o malém rodě, který stál na okraji šlechtického světa
velkých magnátských rodin počátku raného novověku. Situace se měla změnit po roce 1526, kdy
se dostávaly v Uhrách do popředí málo významné rody. To souviselo se strategií nových vládců
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4 BŮŽEK, V. – HRDLIČKA, J. – KRÁL, P. – VYBÍRAL, Z.: Věk urozených. Praha–Litomyšl 2002; BŮŽEK, V. –
KRÁL, P. (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007; BŮŽEK, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v před-
bělohorských Čechách. Praha 1989; TÝŽ: Rytíři renesančních Čech. Praha 1995.

5 DANGL, V.: Bitky a bojiská v našich dějinách. Od Samovej ríše po vznik stálej armády. Bratislava 2007;
LENGYELOVÁ, T. – VÁRKONYI, G.: Báthory, život a smrt. Český Těšín 2009.

6 FOJTÍK, J.: Illesházyovci a ich kultúrna činnosť v 17.–19. storočí. Vlastivedný časopis XVII, č. 4, 1968; HÁBL, V.:
Ilešháziovci, vojaci, diplomati, zberatelia a mecéni. Trenčín 2009.



země – Habsburků. Jak jsme si již řekli, v dějinách Uher je zcela zásadní bitva u Moháče, která
odděluje dějiny celé země, stejně jako je tomu v případě bitvy na Bílé hoře.

Vzestup v rodině Illésházy zaznamenal Tomáš, který zastával již v roce 1539 úřad
bratislavského podžupana a pokladníka krále Ferdinanda Habsburského. Tomáš Illésházy tedy
byl pevně zakotven ve šlechtických strukturách raně novověké šlechty v Uhrách. Byl dvakrát
ženat, poprvé s Marií Földešovou, s níž měl tři syny, Jana, Jiřího a Františka. Právě Františkem
Illésházym pokračoval rod. Z druhého manželství Tomáše Illésházyho se narodily dvě dcery
a syn Štěpán, jehož životní osud sledujeme.7

Život Štěpána Illésházyho

Za jednu z nejvýznamnějších osob v rodě Illésházy byl Štěpán (1541–1609), který prožil
nevšední mocenský a hospodářský vzestup. Mohlo by se zdát, že šlechtic tehdejší doby se může
pouze výjimečně dostat do výšin společenské elity – panského a v Uhrách magnátského stavu. Ta
přirozeně mezi sebe nikoho nepouštěla. Jakou možnost tedy měl příslušník chudé šlechty dostat
se na výsluní moci? Základem společenského vzestupu byl majetek. Ten se dal získat několike-
rým způsobem, děděním, svatbou, službou u císaře, vojenskou činností a podnikáním. Štěpán se
rozhodl pomalu postupovat po společenském žebříčku nahoru a využívat všechny možné příleži-
tosti, které se mu nabízely. Nejprve byl v mladém věku vojensky činným kapitánem bratislavské
stolice. Zde získal první ostruhy vojenského řemesla, ale hlavně kontakty se staršími šlechtický-
mi kolegy, které mladý Štěpán Illésházy okamžitě zaujal. Neměli bychom zapomínat, že šlechti-
ci trávili ve vojenských pevnostech nebo leženích dlouhé měsíce a vlastní rodiny neviděli. Proto
se kamarádi z války stávali jejich druhou rodi-
nou, na níž nedali dopustit. S tímto
fenoménem se nesetkáváme v rámci zemí
Koruny české, kde neprobíhal trvalý válečný
konflikt. Kupodivu uherské bojiště bylo nato-
lik specifické, že se nedá srovnat ani
s průběhem třicetileté války. 

Štěpán bojoval pod velením Mikuláše
Pálffyho a Jana Krušice z Lupoglavy, který
proslul jako velký protiturecký bojovník. Oba
šlchtici si oblíbili Štěpána natolik, že ho
začali brávat do svých rodin. To se nakonec
ukázalo jako velmi důležitý mezník v jeho
životě. Štěpán ovdověl, když mu zemřela
první žena Anna Erdödiová z Erdödu. Mohlo
by se zdát, že hranice mezi panským
a rytířským stavem byla nepřekročitelná a ne-
docházelo ke sňatkům mezi příslušníky obou
stavovských skupin. Toto tvrzení je pravdivé
v případě zemí Koruny české, kde se udržo-
vala zásada svateb příslušníků jedné stavov-
ské skupiny. Neustálé boje uherského státu
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7 Tamtéž.

Obrázek 1. Štěpán Illésházy (1541–1609), Tren-
čianské múzeum Trenčín.



proti Osmanům vytvořily zcela specifickou situaci, kde přátelství v boji znamenalo mnohem
více než příslušnost k určité stavovské skupině. To je případ chudého šlechtice Štěpána
Illésházyho, který se proslavil v řadě bitek proti Osmanům. Navíc nesmíme zapomínat na jeho
hlavního ochránce Jana Krušice z Lupoglavy. Po smrti Jana Krušice si vzal Štěpán jeho
manželku Kateřinu Pálffyovou z Erdödu, příslušníci jednoho z předních šlechtických rodů
v Uhrách a navíc sestru Mikuláše Pállfyho. Sňatkem s Kateřinou získal šest panství s hrady, stal
se dědičným liptovským županem, což byl rovněž významný společenský zisk.8

Štěpán si oblíbil hrad Trenčín, který se stal jeho hlavním rodovým sídlem. Hrad nabízel
majiteli dostatečné vojenské zázemí v době válek s Turky. Proto se rozhodl vyplatit záložní prá-
vo na hrad ve výši 32 000 zl. Imrichovi Forgáchovi. Aby si zabezpečil vlastnické právo nad
panstvím Trenčín, musel doplatit císaři Rudolfovi částku 109 605 zl., čímž se spolu s manžel-
kou Kateřinou stali plnoprávnými držiteli celého panství, které do té doby bylo zástavním
panstvím podléhajícím přímo císaři. Na základě zisku nového panství byli Štěpán a jeho manžel-
ka povýšeni do hraběcího stavu. Tím se dostali na další společenský stupínek v tehdejší
stavovské společnosti.9

Protože v Uhrách získal dostatečné množství majetku, zaměřil se západním směrem, za řeku
Moravu, kde se zajímal o několik statků. Prvním panstvím, které Štěpán získal, bylo panství
Tovačov. To náleželo Janovi z Pernštejna, kterého Štěpán poznal při bojích proti Turkům, zejmé-
na při obléhání pevnosti Ráb. Štěpán věděl, v jak velkých finančních problémech se poslední
moravský Pernštejn nacházel. Proto se rozhodl koupit výnosné středomoravské panství Tovačov.
O koupi tovačovského panství zřejmě uvažoval delší dobu. Peníze na jeho koupi měl již nachy-
stané. Vše urychlila nečekaná smrt mladého Jana z Pernštejna v bitvě u Rábu roku 1597. Po smr-
ti Jana z Pernštejna šel prodej panství velmi rychle. Rukojmí (ručitelé) za Jana z Pernštejna pro-
dali panství Štěpánovi Illésházymu za 182 000 zl. Ziskem jednoho z největších panství na
Moravě se stal Štěpán členem panského stavu na Moravě a významně posílil svoji mocenskou
pozici v oblasti dnešní střední Evropy. Majetky, které se mu podařilo získat, začaly přinášet svo-
je ovoce. Nyní se již muselo počítat se Štěpánem jako s magnátem nejen na uherské, ale
i moravské straně. Tento mocenský vzestup neunikl pozornosti samotného císaře, který již
kolem roku 1600 začal spřádat plány na ekonomickou likvidaci stárnoucího Štěpána Illésházy-
ho. To jsme ale předběhli vývoj o několik let a tak se vrátíme do závěru 16. století a budeme sle-
dovat další ekonomický vzestup Štěpána na Moravě.10

Hodonín a Štěpán Illésházy

V průběhu 16. století se začala uherská šlechta obracet se zájmem o zákup nových panství
na Moravě. Situace v Uhrách byla značně neklidná, proto chtěla uherská šlechta kupovat
majetek na Moravě, která nebyla ohrožena tureckým nebezpečím. Zákup Štěpána Illésházyho
nebyl tedy ničím neobvyklým. Na Moravě bychom nalezli další uherské rody, jako Esterházy,
Serenyiové z Kis Serenu, Bosňákové z Magyarbelu a další. 
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Držba panství na střední Moravě se ukázala vzhledem ke vzdálenosti asi 100 kilometrů od
uherských statků Štěpána Illésházyho jako problematická. Proto se začal poohlížet po panství,
které by bylo nejlépe na zemské hranici u Uher a mnohem blíže jeho vlastních panství. Přesně
těmto požadavkům vyhovovalo panství Hodonín, které v roce 1593 koupila hrabata ze Salm-
Neuburku za 310 000 zl. Přeshraniční spory mezi poddanými a vrchností se ukázaly velkou
nevýhodou držby hodonínského panství. Salmové se setkávali pravidelně s rozbroji ze soused-
ního uherského panství Holíč, které patřilo Štěpánovi Illésházymu. Proto se rozhodli panství po
sedmi letech prodat. Vhodný kupec se našel v osobě Štěpána Illésházyho, který o panství pro-
jevil značný zájem. Samotná jednání o směně panství Tovačov a Hodonín trvala bezmála rok
a málem skončila nezdarem. Obě strany měly vysoké finanční požadavky. Problémy se podaři-
lo vyřešit díky diplomacii moravského politika Karla staršího z Žerotína (1564–1636). Ten se
snažil domluvit svému osobnímu příteli Štěpánovi Illésházymu, aby slevil ze svých nároků
a dohodnul se na konečné směně a doplacení za rozsáhlejší Hodonín na úkor menšího Tovačo-
va. Spor byl veden také o dům v Kojetíně, kterého se nakonec Štěpán zřekl. Hlavní výtka Štěpá-
na Illésházyho se týkala horších ekonomických výsledků hodonínského panství. Původně měl
Štěpán doplatit 140 000 zl., nakonec zaplatil o 20 000 zl. více za celé hodonínské panství. Ke
směně došlo v říjnu roku 1600.11

Z držby hodonínského panství se Štěpán dlouho neradoval, protože císař nad ním vynesl již
roku 1601 nejvyšší rozsudek ztráty majetku a hrdla. Štěpán vlastnil rozsáhlý majetek a před-
stavoval navíc hlavního reprezentanta protestantské šlechty v Uhrách proti císařské politice.
Rozsudek nad Štěpánem je nutno hledat v rozsáhlém majetku, kterého se chtěl zmocnit císař
Rudolf II. Situace kolem zatčení Štěpána Illésházyho a propadnutí jeho majetku se však řešila
poměrně dlouho, protože až v roce 1603 byla nařízena konfiskace jeho hodonínského panství.12

Císař vydal na Moravě zatykač na Štěpána Illésházyho v podzimních dnech roku 1603.
Adresáty byl prokurátor Markrabství moravského Jakub Vojska z Bogdunčic a hejtman Ladislav
Berka z Dubé. Jejich hlavní úkol byl zadržet Štěpána a zajistit jeho převoz do Prahy.13

Štěpán přemýšlel, jakým způsobem by zachránil své čerstvě získané panství Hodonín.
Rozhodl se pro obvyklý krok, přepsání majetku na svoji manželku Kateřinu Pálffyovou z Erdö-
du, na níž se císařská konfiskace nevztahovala. Byla vyhotovena kupní smlouva, ježbyla
zpečetěna třemi svědky z moravské stavovské obce. Samotná císařská komise byla touto
skutečností natolik zaskočena, že se dotazovala přímo císaře, jak má v nastalé situaci postupo-
vat. Těsně před příchodem komise přeplul Štěpán na loďce řeku Moravu a pohyboval se na
vlastním panství Holíč nebo v blízkosti královského města Skalice, kam na něj moravští úřed-
níci nemohli. V noci jezdil na hodonínský zámek, odkud bral svoje věci. Než se komisi podaři-
lo dostat na zámek, vykonal Štěpán několik odvážných cest do Hodonína.14

Císařská komise se v závěru roku 1603 pustila do inventarizace hodonínského zámku.
K jejich velkému překvapení nalezli na hradě celý fraucimor paní Kateřiny, což mohlo
nasvědčovat, že počítala s brzkým návratem na hrad. Na panství byl dosazen nový panský úřed-
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ník Jiří Čechočovský z Čechočovic, jež úřad vykonával již za doby držby posledního pána
z Lipé Jana. Po prodeji panství odešel ze služeb vrchnosti, která jmenovala svého vlastního uher-
ského úředníka (hejtmana) Jana Lesenýho z Lesení. Ten byl hlavní spojkou mezi Štěpánem
a jeho manželkou Kateřinou. Tajně Štěpánovi předával zprávy a přesně postupoval podle jeho
pokynů. Císař zuřil, chtěl dotyčného úředníka nechat pověsit za napomáhání Štěpánovi. Těsně
před příjezdem komise 8. prosince 1603 se podařilo Štěpánovi dostat z Hodonína. Jeho manžel-
ka zůstala na hodonínském hradě a očekávala příjezd císařské komise. S manželem zvolili tak-
tiku, jak předejít okamžitému zabavení hodonínského panství. Proběhl prodej panství Kateřině,
která měla zpečetěnou listinu i s třemi svědky z panského stavu. Touto listinou se oháněla
v soudních rozepřích mezi obyvateli Markrabství moravského, kteří s ní měli spor. Bylo
přirozené, že sami členové císařské komise v čele s Ladislavem Berkou z Dubé nevěděli, jak se
s tímto zapeklitým případem vyrovnat. Předpokládali, že vše půjde snadno, ovšem skutečnost
byla o poznání složitější.15

Ihned po příjezdu komise nebyli vpuštěni do prostor hodonínského hradu. Vyjednávání vedl
dosavadní úředník panství Jan Lesený, který se vymlouval na nejrůznější protiprávní opatření,
která by mohla císařská komise vykonat. Podle jeho slov hájí zájmy majitelky hodonínského
panství Kateřiny Pálffy z Erdödu a ne jejího manželka. Je jasné, že komise věděla, jaký úkol
dostal loajální úředník panství – získat čas. Do hradu skutečně nebyli vpuštěni. Proto se komise
obrátila a požádala o pomoc členy městské rady v čele s purkmistrem, kterým vysvětlila
vzniklou situaci. Město Hodonín poskytlo lidi, s nimiž 8. prosince 1603 vešli na hodonínský
hrad. Okamžitě byla provedena inventarizace veškerého majetku a zajištěny osoby.16

Spor Štěpána Illésházyho s císařem Rudolfem II.

Situace nenasvědčovala, že by se mohla katolická strana tak rychle aktivovat a porazit větši-
novou protestantskou šlechtu. Převážná část obyvatelstva, až 80 % byla protestantů. Aby tedy
císař začal likvidovat dosavadní postavení protestantů, rozhodl se dosazovat na císařském dvoře
pouze katolíky. To rychle v zemích Koruny české pochopili významní představitelé šlechty, kteří
se rozhodli k přechodu ke katolictví z čistě pragmatických důvodů. Nejznámější případ konverze
se udál v roce 1599, kdy přestoupil Karel z Lichtenštejna následován pozdějším generalissimem
Albrechtem z Valdštejna. Štěpán ale žádnou konverzi neplánoval. Byl hrdým představitelem
protestantismu v Uhrách. Navíc vlastnil obrovský majetek, který lákal císaře. Bylo veřejným
tajemstvím, že císař platil svoje dluhy velmi liknavě. Císařská pokladna se utápěla v dluzích.
Dluhy byly spláceny s velkým zpožděním. S podobným případu, který se měl udát se Štěpánem,
jsme se již v 90. letech 16. století setkali u šlechtice Jiřího Popela z Lobkowicz, který zosnoval
omezení moci císaře Rudolfa II. Vše se mu ale vymklo kontrole a nakonec za svůj čin zaplatil
vězením a ztrátou majetku. Přesně v těchto intencích chtěl postupovat císař Rudolf II. u Štěpá-
na Illésházyho.17

Malichernou záminkou se stala stížnost dvou měst Pezinku (s. Pezinok) a Svatého Jury
(s. Svätý Jur). Šlo o vinohradnická města, která přinášela svému majiteli slušný zisk. Bohužel
Štěpán byl pouze zástavním pánem zmíněných měst. Ta získal do držby jako dědictví své ženy
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Kateřiny. Její bývalý manžel Jan Krušic z Lupoglavy měl na města zástavní listinu vydanou
císařem Maxmiliánem. V této listině se hovořilo o zástavním právu platícím až do roku 1601
s následným právem předkupu pro současného držitele měst. Mohlo by se tedy zdát, že na první
pohled měl Štěpán držbu zmíněných dvou měst zajištěnu. Jenže města se chtěla vykoupit z pod-
danství a nabízela za to císaři lákavou částku 140 000 zl. Tato částka ve spojení s podporou
Štěpána Illésházyho arciknížeti Matyášovi spustily řetěz soudního sporu, který měl Štěpána
připravit o všechno.18

Začátek soudní pře mezi Štěpánem Illésházym a císařem Rudolfem II. se datuje k prosinci
roku 1601. Pražský soud obvinil Štěpána Illésházyho z vlastizrady a poslal vše k Uherskému
sněmu, kde si obžalovaný vyslechl obvinění. Proti Illésházymu se vzedmula vlna odporu mezi
uherskou katolickou šlechtou, která stála na straně císaře Rudolfa II. V uherském království za
případ odpovídal královský prokurátor Štěpán Šomodi. Mohlo by se zdát, že soudní nařízení
týkající se obžalování Štěpána Illésházyho bude mít rychlý spád. Jenže rozhodnutí tehdejších
soudů a aplikace jejich závěrů trvala poměrně dlouho. To se ukazuje na celkovém průtahu pře,
kdy trvalo skoro rok a čtvrt, než došlo na vykonání soudního odstavení majetku. Štěpán tedy
využíval svůj majetek v Uhrách až do března 1603, na Moravě dokonce až do prosince 1603. 

Štěpán Illésházy nečekal na svých statcích, až přijdou císařští, aby ho zatkli a odvezli do
vězení, případně potom popravili. Připravil si velké množství majetku v hotovosti a cennostech,
které si odvezl ke krakovskému dvoru, kde vystupoval jako utečenec. Nemusel se tedy bát o svo-
je živobytí. V Krakově se usídlil v centru města a bez problémů čekal na další vývoj událostí,
jež na sebe nedaly dlouho čekat. Po příchodu císařské komise na trenčínský hrad byli komisaři
opat Pavel Almáši, komorník Leopold Peck a královský prokurátor Štěpán Šomodi velmi pře-
kvapeni. Na hradě našli pouze horší nábytek a nádobí. Vše cenné bylo ze zámku odvezeno do
Krakova nebo bylo ukryto u Štěpánových příbuzných.

Císařská komise přesto zkonfiskovala veškerý majetek Štěpána Illésházyho dosahující hod-
noty bezmála 1 000 000 zl. Jak na území uherské koruny, tak na Moravě. Panství Trenčín měl
převzít do zástavy vídeňský obchodník Lazar Henkel, který se ovšem z časových důvodů nikdy
správy neujal.

Pro Štěpána se karta obrátila v roce 1604, kdy vypuklo povstání sedmihradského knížete
Štěpána Bočkaje. Tímto povstáním vyvrcholily dlouhodobé spory císaře Rudolfa II. s uherskou
protestantskou šlechtou. Samotný Illésházy neměl v nastalém sporu na vybranou a dal se na
stranu povstalců, kteří o jeho přízeň měli velký zájem.

Po vypuknutí povstání se snažil arcikníže Matyáš zmírnit důsledky vyhnanství Štěpána
Illésházyho. Jenže snahy ztroskotaly na nepřijatelných podmínkách císařského rady Unverzagh-
ta. Ten navrhoval, aby se Štěpán zřeknul veškerého majetku v Uhrách a rezignoval na své
dosavadní postavení. Dokonce odmítl nabídku Kateřiny Pálffyové na zaplacení pokuty 150 000
zl. a ponechání si panství a svého mocenského postavení. Nemůžeme se tedy divit, že Štěpán
zůstal v táboře Štěpána Bočkaje a nastoupil nelehkou bojovou cestu, ačkoliv mu to bylo proti
mysli. Byl na straně arciknížete Matyáše, kterého stále hlasitěji začal podporovat na uherský
královský stolec.19
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18 BRANECKÝ, J: O pomste Rudolfa II. na Št. Illésházyovi. Trenčan, č. 13, 26. marca 1932.
19 K problematice povstání Štěpána Bočkaje: KAMENÍČEK, F.: Vpády Bočkajovců na Moravu a ratifikace míru

Vídeňského od zemí koruny České roku 1605–1606. Praha 1895; TÝŽ: Zemské sněmy a sjezdy moravské I–III. Brno
1900, 1902, 1905; STERNECK, T.: Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vyso-
kou Portou (1593–1606). Praha 2006; AL SAHEB, J.: Pobyt vojska knížete Adama Václava na Místecku roku 1603.
Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku, 2006, s. 27–52.



Situace se začala vyvíjet v Illésházyho prospěch. V jarních měsících se dala vojska sed-
mihradského knížete Štěpána Bočkaje na pochod horními Uhrami a porážela jednu císařskou
posádku za druhou. Illésházy zatím vyčkával se svojí pomocí v Polsku a nemínil investovat
peníze do vojenské akce Bočkaje. Situace se změnila, když Bočkajovi hajduci dobyli hrad
Trenčín. Štěpán Illésházy na nic nečekal a okamžitě se vypravil na hrad, aby zachránil zbývající
majetek. Hajduci byli sice na straně sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje, jednalo se však
o velmi nespolehlivé vojenské jednotky, kterým se nedalo věřit. Hajduci uznávali pouze své
velitele a jejich krvelačnost byla známá široko daleko. Doklady o jejich řádění najdeme také na
Moravě, kde vypálili několik desítek vesnic, zavraždili stovky lidí, znásilnili ženy a vzali do
zajetí mnoho obyčejných lidí, které už nikdo nikdy neviděl.20

Po svém návratu a zhodnocení nastalé situace se pustil Štěpán Illésházy do vyřizování účtů
se svými nepřáteli. Nejprve si posvítil na královského prokurátora Štěpána Šomodiho, který byl
hlavním strůjcem jeho odsouzení. Příkaz daný hajdukům zněl jasně. Přivést do Trenčína z Trna-
vy soudce. Hajduci poslechli a vytáhli soudce z jeho trnavského domu a převezli ho do Trenčí-
na, kde ho měli bez soudu okamžitě pověsit před Dolní městskou bránou. Spolu s ním byli
popraveni další císařští soudci. Tím vykonal Štěpán pomstu na hlavních aktérech svého
odsouzení. Aby se pomstil císaři Rudolfovi, začal vyjednávat s jeho bratrem arciknížetem
Matyášem, s nímž ho pojilo osobní přátelství. Navíc byl Štěpán Illésházy jediným člověkem
v Uhrách, který mohl zajistit mírovou smlouvu mezi císařem a povstalým sedmihradským
vévodou Štěpánem Bočkajem.

Arcikníže Matyáš chtěl udělat vstřícné gesto ve vztahu ke Štěpánovi Illésházymu. Proto
nařídil bratislavské komoře, aby vydala zabavený majetek Illésházymu, který byl deponovaný
u komory. Jednalo se o vzácné turecké koberce a stříbro. Koncem roku 1605 byly dohodnuté
podmínky mírového vyjednávání. Hlavním vyjednavačem za povstalce byl jmenován ten nejpo-
volanější z nejpovolanějších, Štěpán Illésházy. Jeho diplomatické umění zaručovalo možnou
dohodu mezi povstalci a Habsburky. Štěpán se vydal na cestu se svým průvodem 26. prosince
1605 a do Vídně dorazil 7. ledna 1606. Nejprve bylo dohodnuto příměří do sv. Jiří 1606, což
bylo výhodné hlavně pro povstalce, jimž docházel dech. Postup povstalců se zastavil a císařská
strana se dostala na západní část Uher, kde se jí podařilo dobýt významná obchodní centra, jaký-
mi byla Skalice Holíč a Šaštín. Konečná mírová dohoda byla podepsána ve Vídni 23. června
1606. Všichni účastníci povstání byli omilostněni a měl jím být navrácen jejich majetek. Týka-
lo se to také Illésházyho, kterému neochotně císař Rudolf II. vrátil všechen majetek 4. července
1606.

Po roce 1606 byl již Štěpán Illésházy natrvalo v táboře arciknížete Matyáše. V nastalém boji
mezi bratry Rudolfem a Matyášem se podařilo arciknížeti Matyášovi za pomoci stavů z Uher,
Moravy a rakouských zemí. Vše vyvrcholilo 25. června 1608 v pražské Libni, kde byl podepsán
Libeňský mír. Císař Rudolf II. i nadále zůstal českým králem s přímou vládou nad Čechami,
obojí Lužicí a Slezskem. Král Matyáš vládnul v Uhrách, na Moravě v rakouských zemích. Tím
došlo k rozdvojení vlády v podunajské monarchii mezi oba bratry. 

Nový uherský král Matyáš se rozhodl ocenit snahu Štěpána Illésházyho jmenováním do
úřadu uherského palatína. Stalo se tak v dějinách země poprvé, kdy byl jmenován do nejvyššího
uherského úřadu protestant. Navíc jako palatín nesl Illésházy v den korunovace krále Matyáše
Svatoštěpánskou korunu, což bylo rovněž velké společenské privilegium. Byl druhým mužem
v Uhrách a nejbližším spolupracovníkem krále Matyáše. Okamžitě po svém jmenování do úřadu
uherského palatína se pokusil ozdravit finance, které byly v katastrofálním stavu. Bohužel
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20 HÁBL, V.: c. d., s. 8; LENGYELOVÁ, T. – VÁRKONYI, G.: c. d., s. 252.



počátkem roku se ohlásila těžká nemoc (asi rakovina), proto odjel na jaře 1609 do Vídně, kde se
o jeho léčbu starali královi osobní lékaři. Bylo již pozdě. Srdce uherského palatína dotlouklo
5. května 1609. Štěpán byl pochován v Pezinku, kde stojí do dnešní doby jeho náhrobek. Jeho
smrtí ztratila protestantská uherská šlechta velkou oporu na královském dvoře a ochránce svých
základních stavovských práv.21

Závěr

Postava Štěpána Illésházyho je neprávem opomíjená v rámci české historiografie. Mohlo by
se zdát, že jde o nevýznamného představitele uherské šlechty. Ovšem opak je pravdou. Štěpán
Illésházy hrál na přelomu 16. a 17. století důležitou roli v rámci uherského království. Začínal
jako chudý šlechtic držící po svém otci nevýznamné majetky na Žitném ostrově. Postupně získal
kombinací vojenské a sňatkové politiky rozsáhlé majetky na dnešním západním Slovensku. Na
konci 16. století k nim přidal rozsáhlé panství Tovačov a později Hodonín. Hlavní problém
u Štěpána Illésházyho nastal počátkem 17. století, kdy se znelíbil císaři Rudolfovi II. Ten se
rozhodl připravit Illésházyho o veškerý majetek a hrdlo na základě vykonstruované zrady.
Majetky byly zabaveny jak v Uherském království, tak v Markrabství moravském. Právě případ
zabavení hodonínského panství císařem Rudolfem II. nám dokládá celou složitou situaci
počátku 17. století. Štěpán se snažil zachránit svůj majetek přepsáním na svoji manželku
Kateřinu. Ale ani tento krok mu nepomohl, aby svá panství zachránil. Teprve v roce 1606 mu
byl oficiálně vrácen celý majetek, ačkoliv se k němu dostal fakticky již v roce 1604, kdy se při-
dal na stranu povstalého knížete Štěpána Bočkaje.

Po roce 1606 začala stoupat hvězda Štěpána Bočkaje, trvale spojeného s budoucím králem
Matyášem, který za věrné služby jmenoval Ilešházyho uherským palatínem. Bohužel v úřadu
palatína byl necelého půl roky, než počátkem května roku 1609 zemřel. Jeho smrtí přišla uher-
ská protestantská stavovská obec o velkou osobnost, která se rodí jednou za generaci.

Ediční poznámka

Edice dvou listů vztahující se k procesu se Štěpánem Illésházym bude zpřístupněna formou
vědecké edice se všemi pravidly. Listy jsou přepsány podle ediční normy bez jakéhokoliv zkra-
cování. V přepisu jsme se rozhodli pro transkribci. Problematická byla dvojhláska „au“ Tu jsme
se rozhodli nahradit dvojhláskou „ou“. V textu používáme pouze značku pro mřežování (zaškrt-
nutí textu) #. Jakékoliv vpisky na okraj textu jsme psali do poznámek pod čarou. Vzhledem
k malému rozsahu editovaných rukopisů jsme volili pouze jednotné označení poznámek
číslovkami.22
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21 Štátny oblastný archiv Bytča – Fond Ilešháziovci, Dubnica Prefekt, kr. 123; A Magyar nemzet Története. Budapest
1898; KÁROLYI, A.: Illesházy István hütlenségipöre. Budapest 1883; PONGRÁCZ, A.: Der letzte Illesházy. Wien
1884; HÁBL, V.: c. d., s. 8–12; BABIČOVÁ, K. – HÁBL, V. – UČNÍKOVÁ: Ilešháziovci, rodová zbierka obrazov.
Trenčín 1998.

22 ROUBÍK, F.: Pravidla pro vydávání pramenů k novějším dějinám (16.–20. století). Archivní časopis 1957, č. 2,
s. 59–65. Nejnověji srov. ŠŤOVÍČEK, I. a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od po-
čátku 16. století do současnosti. Praha 2002.



EDICE23

Ilešházy Štefan24

8525

Rudolf26

Statečný a věrný náš milý, pochybovati neráčíme, než že s tý27 tomu již porozumněl, kterak
těchto pominulých časů Štefan Illyasházy z Illyasházu pro mnoha jeho přečinění, kterýchž se
proti nám králi a pánu svému u rozdílných příčinách dopustil, v království uherském právně
obviněn a i vejpovědi téhož práva hrdla i statků odsouzen jest. Kterážto výpověď, když nám před
tím nežli k vyhlášení přišla přednešena bylo a potomne i z poručení našeho publikována bejti
měla, byl jest jmenovaný z Illiašházy od kancléře království uherského28 slibem čty a věrou
zavázán, aby se do města Vídně před jeho lásku arcikníže rakouské, Matyáše pana bratra naše-
ho nejmilejšího k přeslišení též i vejpovědí postavil, když jest pak týž Illešházy od rad našich
královských uherského k tomu publikování, citován a kdo sty civěny závazku svému napomenut
byl, toho jest neučinil, nýbrž budouc tu v městě Vídni zapomenuvše se nad slibem a závazkem
svým jest odtud pryč ujel, a tak s vrchu dotčená výpověď, v nepřítomnosti jeho vyhlášena bejti
musela, kterýmto přiznání kterémžto příčinami29 jest nám týž Illešházy statek svůj všechen
a všelijaký propadl a ráčili sme urozenému Ladislavovi Berkovi z Dubé a z lipého na meziříčí
a Jaroslavicích, psaní našim z strany statku téhož Illešházyho, který ouřad ten v Markrabství
moravském měl jistě poručení učiniti i také dobrozdánání téhož hejtmana a některých soudců
zemských jak by daleji a v té věci kráčeno a jakým spůsobem by týž statek Illešházyho dotčeném
v Mark[rabství] Moravském zůstává jíci Vám k rukám vzat bejti mohl i vyrozuměti.

Nicméně o tom aby týž Illešházy k soudu nyní nastávajícím svatotříkrálskému, který v městě
Olomouci držán bude, odeslan byl poručití, čemuž z příležicýchvejpisů a listů i tomu na čemž
ty všecky věci pozůstávají šířeji vyrozuměl.

A poněvadž potřeba naše ukazuje, aby ti všeckni věci soudu zemskému již vymenovaného
markrabství našeho moravského obzvláště pak co se vejpovědi proti témuž Illešházimu v krá-
lovství uherském učiněné a nezdržení slibu jeho dotejčepřednešeny byli protož tobě vidimuji
hodnověrnětéž výpověď i také průvod z slibu jeho, čtyři a nyní vystoupení přiležitě odsílati
a přitom milostivě poroučeti ráčíme, aby to vše nejvyšším úředníkům a soudcům zemským při
tomto soudu, k[e] kterémuž sme téhož Illešházyho tolikéž jak nahoře dotženo obeslati poručiti
ráčili se vším dostatkem přednesl a potřebů naší se vší pilností jednal tak aby statek jeho movitý
i nemovitosti [s]pravedlivě nám propadený pořádně k rukám při, a jak ta věc od sebe vyřízena
bude, o tom nám relaci svou s odesláním zase těchto všech spisů a listů učiniti nepomíjej. Na
tom na všem jistou a milostivou vůli naší císařskou na plus. Dán na hradě našem pražském 28.
Decembris 1603 v úterý po mláďatkách
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23 K edici jsme připravili dva listy týkající se sporu mezi císařem Rudolfem II. a Štěpánem Illésházym. NA Praha, f.
Morava, č. 4884, fol. 1r–2r, 6r–7r.

24 Označení úvodního listu osobou souzeného Štěpána Illésházyho. Psáno stejnou písařskou rukou, jaký celý list.
25 Číslo přidělené rukopisu. Ostatní listy mají také čísla. Nejsou však vzestupně. V moderní době byly listy roztříděny

a uloženy podle data provenience.
26 Jde o koncept dopisu, kde písař napsal pro svoji potřebu jméno Rudolf, což označuje císaře Rudolfa II. V oficiálním

dopise měla následovat ještě panovnická intitulace, která v konceptu chybí. 
27 Že#
28 A Mikuláše Istbumského – vsuvka
29 kterémžto přičinění#



Nejjasnější a nejnepřemoženější velikomocný římský císaři, uherský a český králi e(t cetera)
pane pane můj nejmilostivější.

Nejmilostivější císaři, jakož mě, skrze milostivé psaní J[eho]C[ísařská]M[ilosti], jehož
dath[um] na hradě pražském ve čtvrtek po sv. Martinu z strany Illeshazyho z Illeshazu milostivě
poroučeti račte, abych se k tomu skutečně přičinil a všelijaké příhodné cesty obmýšlel, aby se
týž Illeshazy jakožto člověk na cti padlý dostati mohl a ním abych se tak aby ujiti nemohl
dostatečně ujistil, též taky aby statkem jeho a což při něm od svršků a nábytků i jiného všeli-
jakého jmění jest ničím až do dalšího nařízení J[eho] C[ísařské] M[ilosti]hejbano nebylo to
nařídil a opatřil jakž týž psaní J[eho] C[ísařské] M[ilosti] to vše v sobě šířeji obsahuje a zavírá.
Podle kteréhožto milostivého poručení J[eho] C[ísařské] M[ilosti] sem se tak poslušně zachoval
a hned ten den jak mne psaní J[eho] C[ísařská] M[ilosti]došlo jistý osoby z obyvatelů mark.[rab-
ství] Mor.[avského] stavu panského i rytířského k tomu nařídil jim jménem J[eho] C[ísařské]
M[ilosti] z úřadu hejtmanského poručil, aby bez meškánínedadouc v tom dne ani hodiny projiti
snesouce se spolu o to do Hodonína sjeli a pokudžby se týž Illesházy tu aneb kde koliv v mark.
Tomto dostati mohl ním se dostatečně ujistili nicméně všecky svršky a nábytky kteréžby se na
tomž statku našli pořádně zinventovali a sepsali, jak pak ty všecky věci od týchž nařízených
osob vyřízeny jsou J[eho] C[ísařské] M[ilosti] z příležejících hodnověrných přípisů relaci inven-
táře a jiných spisů Sub Numero 1230 mě o nich učiněných a odeslaných milostivě porozuměti
račte.

Přitom J[eho] C[ísařská] M[ilosti] poníženě oznamuji, že právě ten den, jak mě v té věci
milostivé psaní od J[eho] C[ísařské] M[ilosti] dodáno bylo, dvě osoby od úřadu a vší obce měs-
ta Hodonína ke mně vyslány byli a suplikaci od téhož úřadu a obce mě jsou podali, kterjžtosu-
plikaci J[eho] C[ísařské] M[ilosti] příležitě přípis Sub Num: 3 pro vyrozumění poníženě
posílám.

A tak jakž tíž vyslaní i jiní mě oustně správu dali, že dotčený Illešházy něco málo předtím
nežli poručení J[eho] C[ísařské] M[ilosti] mne jest došlo, nějakou smlouvu trhovou, jakoby týž
statek hodonský manželce své prodal učiniti měl až sem ja takové smlouvy neviděl, však toho
správu mám, žeby i někteří obyvatelé Mark.[rabství] Morav[ského] Pečetí nebo sekryty své k ní
tisknouti a ji pečetiti měli.

Dále i toho před J[eho]C[ísařskou]M[ilostí] netajím, že jest pře drže žena manželka Ilešházy-
ho teď nedávno sama od sebe půhonyku právu zemskému podávala a o nějaký peníze, některý
z obyvatelů téhož Mark. Poháněla, k tomu snad směřujíc, jakoby již dědičnou paní statku
hodonínského byla, čehož rozuměti jest, že on a týž statek hodonský sobě při zvlastniti a jeho se
ujímati míní. Nebo, když nadepsané osoby z strany téhož hodonského statku ode mne nařízení
tam do Hodonína před zámek přijely, jsoce zámek zavřen, jich jest do zámku pustiti nechtěla,
potomně pak na třetí den ven z zámku na trojím kočím preč odjela.

Co se pak Ilešházyhodotejče, ten že toho času tu přítomen nebyl, ani nikdež postižen bejti
nemohl, nýbrž jakž sem od nadepsaných dvou osob od úřadu a obce hodonské ke mně vyslaných
i jiných některých porozuměl, že předtím nežli mě psaní J[eho] C[ísařské] M[ilosti] jest dodáno,
týž Ilešházy na nějakým maličkým lidičků přes Moravu se převésti dáti a za některý den okolo
Holejče a uherský Skalice se zdržovati, nočním časem do zámku hodonského přijížděti ano
i některý věci snad31 z sebou odvésti měl, kdeby pak nyní se přechovával, o tom se věděti
nemůže.
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A jakož ste nejmilostivější císaři mě tolikéž z strany statku jeho pozemského milostivě
poručiti ráčili, abych od soudců zemských o to radu vzal, jakyby proces v tom zachován bejti
měl, aby týž statek k rukám J[eho] C[ísařské] M[ilosti] přišel, podle takového milostivého
poručení J[eho] C[ísařské] M[ilosti] sem hned stižněnedadouce v tom ani dne projiti týž pany
soudce k sobě obeslal však od jednoucně, kteří z nich po potřebách svých ven z země jiní pak
nedostatkem zdravé se vymlouvajíc, toliko čtyři osoby a já pátá k tomu se najíti dá se jaký pak
jich zdání v tom jest to JCM příležitě zapečetěny poníženíc posílám.

I ačkoli nejmilostivější císaři dotčený statek Jiříkovi Čechočovskému,32 kterýž jeho dobře
povědom a prvý nejednou správcem i úředníkem téhož statku bejval za tím k opatrování jest
poručen, ale poněvadž manželka Ilešházyho takový statek jakž na hoře dotčeno sobě přivlastni-
ti domnivá.

J[eho] C[ísařské] M[ilosti] poníženě prosím, že mne v tom, kdyby ona Ilešházka33 zase tam
do Hodonína přijela, (bez čehož snad nebude, poněvadž ještě nemálo fraucimoru svého i jiných
osob tu jest zanechala) mělaliby do zámku puštěna, tolikéž ta čeládka, kteráž tu pozůstává,
zanechána bejti a jakbych se v té věci dáleji zachovati měl, milostivě spraviti poručiti račte.
Příležitě J[eho] C[ísařské] M[ilosti] přípis psaní od dotčeného Jiříka Čechočovského mě
učiněného Sub Numero 4. Poníženě posílám. S tím se J[eho] C[ísařské] M[ilosti] s poníženými
službami svejmi poddaně poručena činím. Datt na Mezeříči 8. Dne Decembris léta 1603.   
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32 Jiřík Čechočovský působil do roku 1593 jako hejtman (úředník) panství Hodonín. Po příchodu Illésházyho byl
nahrazen uherským úředníkem Janem Leseným.

33 Kateřina Pálffy z Erdödu.
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VYSŤAHOVALECTVO Z KYSÚC DO JUHOVÝCHODNÉHO

UHORSKA V ROKOCH 1834–1835

MARIAN LIŠČÁK

Numerous migration of population from Kysuce Region in 1834–1835 was not a unique
phenomenon in the context of emigration from this region. She should be included amongst the
largest migration waves in the 19th century, because under its influence left Kysuce estimated
3–5% of the population. Main stream left their region in April and May 1835 and the migrants
was leaving in large groups. The main reasons for emigration were a spreading rumors, hunger,
high fragmentation of land, debt, natural disasters, fires, but also the overall psychological
impact of a variety of successive disasters between 1831 to 1835. Migration flows, however, did
not stop and continued with different intensity throughout the rest of the 19th century. For the area
of Kysuce had emigration a positive impact especially in terms of fragmentation of property
holdings, because leaving people mostly sell their communal property to a their family members,
thereby partially have been associated originally fragmented pieces of land. But it was only
temporary, as by inheritance in subsequent generations, the partitioned of soil continued. 

Key words: emigration; 1834–1835; Kysuce Region; Banat; Krasov county.

Vysťahovalectvo z Kysúc do juhovýchodného Uhorska v rokoch 1834–1835

Problematika vysťahovalectva do južných časí Uhorska v období 18.–19. storočia je v súčas-
nosti často vnímaná ako všeobecný periodicky a prirodzene sa opakujúci jav, ktorý bol podnie-
tený rôznymi menej či viac podstatnými faktormi. Do úzadia sa pritom dostáva fakt, že prak-
ticky každá migračná vlna bola vyvolaná silnými čiastkovými problémami, ktoré v konkrétnych
postihnutých lokalitách vyvolávali v obyvateľstve potrebu zmeniť prostredie pre život a odhod-
lať sa na dlhú cestu za zlepšením životných podmienok. Neveľká pozornosť sa v slovenských
podmienkach venuje napríklad problematike vysťahovalectva kysuckého obyvateľstva do
oblasti tzv. „Banátu“ v prevej polovici 19. storočia. Existujú síce zmienky o tomto jave vo
všeobecnejšej literatúre,1 prípadne pohľad z druhej strany, teda zmienky o usadení tohto oby-
vateľstva v Banáte,2 avšak často bez konkretizácie pôvodu a bez rozboru príčin ich odchodu zo
svojich domovov. Táto štúdia sa pokúsi aspoň čiastočne vyplniť túto medzeru a na základe pre-
važne archívneho materiálu sa pokúsi vysvetliť dôvody odchodu značného počtu obyvateľstva
Kysúc počas neveľmi známej migračnej vlny rokov 1834–1835.

Kysuce v prvej polovici 19. storočia

Na Kysuciach, ktoré sú i dnes na Slovensku známe vďaka chladnejším klimatickým pod-
mienkam, bol život v každej historickej etape náročným. Dávno upadli do zabudnutia časy, keď

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska II. Bratislava 1987, s. 508–509.
2 AUERHAN, J.: Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Praha, 1921, s. 97–154;

HLÁSNIK, P. – PASKOVÁ, B.: Slováci v Rumunsku – Humánnogeografické aspekty. Nadlak 1997. 119 s.



prichádzajúci valašský element osídlil tieto málo úrodné oblasti, a ako jediný tu vďaka chovu
vysokohorského dobytka dokázal zmysluplne prežiť. Valasi sa časom vzdali výraznejšieho
chovu oviec a postupne prešli i na iné poľnohospodárske spôsoby obživy, čo im umožnil hlavne
pokrok v kultivácii pôdy (trojpoľné a neskôr hlavne striedavé hospodárstvo, pestovanie
krmovín, stajňový chov dobytka, hnojenie pôdy).3 Populačná krivka oblasti narastala a počas
prvej polovice 19. storočia začínala presahovať únosné hranice. S postupným narastaním popu-
lácie v relatívne pokojných časoch druhej polovice 18. storočia išla ruka v ruke i čoraz väčšia
rozdrobenosť majetkovej držby pôdy. Ťažké podmienky v oblasti vystihnú asi najlepšie slová
dobových obyvateľov z jednej z mnohých sťažností, ktoré adresovali stoličnému súdu: „Že my
ubohy poddany w slawnem kraji kde wrch stola a počsatek wod sa nachadza dost mizerne žit
mosime kde zima zezimu sa stikuje!”4

Čo sa týka výživy, základom stravy boli v tejto dobe v prevažnej miere zemiaky, doplnené
niekoľkými nenáročnými obilninami  (ovos, jačmeň atď.), strukovinami a kapustou. V značnej
časti obcí sa pre zlé klimatické podmienky nedala dopestovať ani len raž siata. Dokladá to
napríklad záznam z Novej Bystrice z roku 1819: „Reži Meric 4 /a jedna osmina/ kteru ponewač
sa w Chotare nerodi kupel za 16,3”5 Dopestovanie akejkoľvek úrody navyše záviselo od vhod-
ného počasia a v priestore ako Kysuce mali razantnejšie výkyvy počasia často katastrofálny
dopad na úrodu. Myseľ ľudí potom často zachvátila beznádej a strach o vlastné životy. 

Faktory vysťahovalectva z Kysúc v rokoch 1834–35

Primárny faktor – Mylná informácia

Jedným z hlavných impulzov pre túto vysťahovaleckú vlnu boli klamlivé správy, ktoré sa
šírili Uhorskom ohľadom vhodných podmienok pre kolonizáciu v banátskych stoliciach, a to
hlavne v Krašovskej. Šírila sa fáma, že na kráľovský rozkaz boli odtiaľ vyhnaní pôvodní oby-
vatelia a na ich pozemky sa hľadajú noví, ktorí zadarmo dostanú ich dom, náradie, dobytok
a navyše nebudú poddanými žiadneho zemepána. Realita však bola celkom iná. V týchto stoli-
ciach sa síce dalo usadiť, avšak za podmienky, že migrant má hotovosť aspoň 300 zlatých, aby
si mohol postaviť dom, zakúpiť dobytok a poľnohospodárske náradie.6

Sekundárne faktory

Primárny faktor i keď zrejmý, bol samozrejme len špičkou pomyselného ľadovca. Ľudia len
tak neodchádzajú a neopúšťajú svoje obydlia, v ktorých žili celé generácie, len na základe
šíriacich sa fám v krajine. Vplývalo na nich viacero faktorov dlhodobejšieho charakteru, ktoré
podnecovali ich nespokojnosť, ba dokonca až beznádej, čím umocňovali náchylnosť prepadnu-
tia i nepodloženým fámam, kvôli ktorým im svitala nádej na východisko zo situácie, v ktorej sa
po neľahkých skúškach osudu a súhrou ďalších sekundárnych príčin nachádzali.

Cholera 1831

Odchod obyvateľov Kysúc v rokoch 1834–35 do oblastí juhovýchodného Uhorska vyvolalo
niekoľko po sebe nasledujúcich zásadných katastrof. Začať možno udalosťou, ktorá je
v uhorských dejinách dobre známou, cholerovou epidémiou roku 1831. Na území Čadčianske-
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3 MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska II. Bratislava 1987, s. 499.
4 Štátny archív Bytča (ďalej ŠA BY), fond Panstvo Teplička (ďalej PT), k. 6, inv. č. 40.
5 ŠA BY, PT, k 17, inv. č. 60.
6 MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska II. Bratislava 1987, s. 508–509.



ho dištriktu panstva Strečno sa cholerová epidémia  naplno prejavila medzi mesiacmi júl–októ-
ber 18317 a v Starobystrickom dištrikte panstva Teplička s miernym oneskorením v mesiacoch
august–november 1831.8 Podľa matričných záznamov možno odvodiť postupné šírenie tejto
epidémie. V Čadčianskom dištrikte sa začala šíriť z mestečka Čadca od júla do okolitých dedín
a v Starobystrickom dištrikte v mesiaci august v smere od obce Radôstka (ležala na ceste zo
Žiliny do Starej Bystrice) do Starej Bystrice a do ostatných okolitých dedín.9 Celkovú mortali-
tu obyvateľstva v danom období pre celé Kysuce možno na základe spracovaného materiálu
odhadnúť na približne 5–7 % populácie,10 pričom konkrétnejšie údaje v tomto smere prinesie až
podrobnejšie štúdium tejto problematiky pre celý región Kysúc. Cholera vyhladzovala celé
rodiny, praktický každý človek prišiel o nejakého príbuzného: „neš prisla ta nemoc nestastna
Cholera, tak zemrelami jeden den Manželka na druhi den Cera, na treti den zat a tak mne stare-
mu zestalo po Cere a zatowi patero drobnich deti“11 Obyvateľstvo síce bolo zvyknuté na
chorobnosť a vysokú mortalitu, hlavne počas zimných mesiacov, avšak cholerová epidémia roku
1831 bola niečím, čo prekračovalo únosné hranice a zanechalo v srdciach ľudí hlbokú ranu
a pachuť beznádeje. Výstižne zúfalstvo v časoch cholery popisuje starobystrický farár Ján Holáč
vo svojej kronike: „Priatelia nástupcovia! Videli by ste jedným pohľadom ľudí tu a tam na lú-
kach, poliach, lesoch ako jedli, pili a naraz zastihnutí cholerou padli a zomreli. Videli by ste
plače, náreky, stonanie a vzdychy k Otcovi nebeskému v tomto smutnom položení. Videli by ste
našu námahu dňom nocou, ako sme chodili pomedzi nešťastný ľud a sme ho zaopatrovali a tešili
prv ako ich zachvátili náhla smrť, takže sme mohli oprávnene povedať: Dotkla sa nás ruka
Pánova.“12

Vznik cholery si ľudia vykladali po svojom, počínajúc náboženským výkladom o božom
treste až po racionálnejšie hľadanie príčiny v stravovacích návykoch: „jako Komisia pripoyena
svecsi stalo ticho až tohto roku tak uskobneho a strasliweho nas prenasleduje tak že neni moz-
na Obstat kdesto pretim porcie platu panskeho nemožeme platit ano tey soli čo sa obawame že
zas cholera pride ked neslane budeme užiwat.“13 O tom, akú ryhu zanechali udalosti leta a jese-
ne 1831 v dušiach obyvateľstva Kysúc azda najlepšie vypovedá rozsiahla záplava novovybu-
dovaných sakrálnych objektov, ktoré obyvatelia vybudovali pre naklonenie si Boha na svoju
stranu, ale i ako pamiatku obetiam epidémie. Dokladá to napríklad socha Panny Márie14 a kapln-
ka u Minárov vo Vychylovke,15 ale objekty tohto druhu a poslania z daného obdobia sa v hoj-
nom počte nachádzajú i v ďalších obciach Kysúc, čakajúc na svoje zdokumentovanie. 

Sucho a následný hladomor v rokoch 1834–1835

Jednou z podstatných príčin vysťahovalectva v rokoch 1834–1835 bolo sucho a následný
hladomor. Situáciu výstižne zachytil spomínaný Ján Holáč, ktorý obidva roky popisuje vo svo-
jej kronike: 
„Rok 1834: Panovala planéta Mars a nastalo katastrofálne sucho, najmä v našej milovanej
vlasti v Uhorsku. Pod slnečnými lúčmi všetko na lúkach a poliach vyschlo, neostalo nič, len
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9 Tamtiež.
10 ŠA BY, PT a Panstvo Bytča-Strečno (ďalej PBS) – matričné záznamy jednotlivých obcí.
11 ŠA BY, PBS, k. 318–321.
12 ŠA BY, pobočka Čadca, Holáčova kronika – prepis.
13 ŠA BY, PBS, k. 318–321.
14 LIŠČÁK, M.: Cholera na Bystriciach. Novobystrický hlásnik, 19, 2011, č. 6, s. 17–18.
15 LIŠČÁK, M.: Kaplnka vo Vychylovke u Minárov (u Feštra). Novobystrický hlásnik, 20, 2012, č. 4, s. 22–23.



vyprahlá zem. Môžeš si predstaviť milý nástupca aký nastal hlad pre ľudí i dobytok, takže sa
nedalo počúvať jeho bučanie, že až zdivočil a podochol. Čo ostalo predávali za lacný peniaz.
Pár volov stál 20 fl.
Rok 1835: Čo rok 1834 nezmárnil to nastávajúci roku 1835 takisto suchý, keď vyschli všetky
potoky, studne, pramene, močiare a k tomu sa ešte na horizonte zjavila Hallyeho kométa, o môj
Bože, všetko znivočil a ľudské pokolenie pre biedu a hlad odsúdil na dlhé roky na plač.“

Holáčove slová v sebe skrývajú, okrem popisu samotného sucha a jeho psychologického
dopadu, niekoľko ďalších podstatných informácií. Napríklad si treba zasadiť úkaz Halleyho
kométy do doby, keď bola drvivá väčšina obyvateľstva Kysúc negramotná a žila v zamotanom
okruhu chabých náboženských vedomostí, povier a dedinskej mágie. Dvoma po sebe nasledu-
júcimi suchými rokmi došlo na Kysuciach k narušeniu krehkej rovnováhy v poľno-
hospodárstve16 a značná časť obyvateľstva bola výraznejšie vystavená hladu. Východiskom
bolo v mnohých prípadoch práve odpredanie časti majetku, ktorú vlastnili niektorému z rodin-
ných príslušníkov, prípadne inému záujemcovi. Za získané peniaze potom človek väčšinou
vyplatil svoje podlžnosti a ešte mu niečo málo zostalo i na cestu za lepším životom.

Dlhy a rozdrobenosť pôdy

Na Kysuciach, ale i ďalších severnejších oblastiach Uhorska, bola veľkým problémom
vysoká rozdrobenosť pôdy. V tejto dobe tu bolo už veľmi ťažké nájsť roľníka, ktorý by užíval
celú sedliacku usadlosť, ktorá by jeho i jeho vlastnú rodinu dokázala uživiť. Rozdrobenosť pôdy
dosahovala až také absurdné úrovne, že bolo bežné, aby ľudia mali v majetkovej držbe čiastky
o rozlohe 1/64 (často však ešte menej)17 pôvodnej sedliackej usadlosti. Dokladá to napríklad
tento citát:
„Nižej podpisani znamo činime Slawnemu Panstwu Gruntovnemu, že sme po Emigrantoch kteri
na Dolne Strani S. Uherskej Krajini na Bidlo odchodia znaseho Mestečka Csattcze a Csastky
Rolne w Dluhoch znamenitich zahnužene na pusto zanechawaju, takowe Rolne Csastky ze
wseckimi ročitimi Terchami y zdluhami nanich passivnimi na seba wzali, jakove častky rolne tuto
niže a od keho odebrate wikladame a sice:
1. Csastku na Roli Adamcovej 1/64 kteru Ondrej Kovač na pusto zanechal, ja Šimek a Pawel

Krkoska prijimam ze wsemi Terchami a Dluhmi.
2. Csastku na Roli Romanovej 1/36 kteru Simek Zhrebnina na pusto zanechal Ja nižej doloženi

Jano Zhrebnina na seba y Terchami a Dluhami na seba berem.
3. Csastku na Roli Romanovej 1/72 kteru Simek Zhrebnina mladsi na pusto zanechal ja Jozef

Zhrebnina ze wseckimi Terchami a dlužotbu na nej na seba berem.
4. Csastku na Roli Lampovej 1/108 kteru Ondrej Dlabacs na pusto zanechal ja Jano Dlabacs

a Simek Dlabacs ze wseckimi Terchami a Dluhami nanej sa winachazajicima na seba berem.
5. Csastku na Roli Kantorovej 11/576 kteru Jozef Hlavacs na pusto zanechal ja Jano Hlavacs

ze wseckimi Terchami a Dluhami na sebe berem.
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16 Ľudia si úrodu museli vždy rozdeliť na časť na konzumovanie a sadenie v nasledujúcom roku, pričom časť určená na
konzumovanie väčšinou sotva stačila na vyživenie rodiny. Pri dvojročnej neúrode nielenže nebolo čo jesť, ale už ani
sadiť, lebo ľudia sa museli uchýliť ku konzumácii osiva a sadiva, aby predišli smrti hladom.

17 „Nižej doloženi znamo činime S. Gruntovnemu Panstvu že Kuba Mucha obiwatel Csatze s Manželku a z Ditkami
sCsattcze odchodi na Dolne Strani S. Uherskej Krajini a Csastku Rolnu 1/80 swojemu Bratowi janovi Mucha za f60
z dluhami Passionimy f40 w Summe f100 Sajnoch zanechawa w Čsasnem Užitku od kterej Terchi ročite predmenowani
Jano Mucha konati sa obligovat a tuto 1/80 ku swojej časce pripojiti chce kdežto on 1/40 Častku na Roli Milosovej
užiwati bude že tomu tak jest pritomne pismo pri jmene swem w kolečku primaske pritomnosti čini na Csattczy Dna
26. Maja 1835. Jano Mucha Obiwatel Csattcze, Jozef Poliacsek Richtar, Ondrej Dlabacz, Jano Kizek, Simek Kadlu-
becz, Jano Polyacsek Boženiczy, Per E. Walter.. Juri Loc Not.“ ŠA BY, PBS, k. 318–321.



6. Csastku na Roli Kantorovej 1/96 kteru Juro Hobzak moj Brat na Pusto zanechal Ja Jozef
Hobzak na seba prijimama ze wseckimi Terchami a Dluhami passivnimi.

7. Csastku na Roli Kantorovej 2/192, kteru moj Bratanec Simek Machács na Pusto zanechal,
Ja Jozef Machacs alifer Kubista na seba berem z Terchami ay Dluhami passivnimi“18

Na malých hospodárstvach sa dala len veľmi ťažko dopestovať strava pre jednu rodinu na
celý rok. V prípade neúrodného roka to znamenalo, že daná rodina bude mať veľké problémy
s hladom. Ak človek nechcel, aby jeho rodina hladom pomrela, musel hľadať rôzne riešenia.
Najčastejším bolo požičanie si finančných prostriedkov na preklenutie ťažkého obdobia. Keďže
však s nízkou majetkovou držbou nebolo veľa priestoru na splácanie dlhov, tie postupne
narastali do čoraz väčších súm. Situácia sa v množstve prípadov dostala do fázy, keď už nikto
nebol danému človeku ochotný požičať peniaze, ale pre prežitie jeho rodiny sa nič iné, ako
požičať si, robiť nedalo. Na to aby sa ľudia dostali do takejto zložitej situácie, pri tak roz-
drobenej majetkovej držbe, bohato postačili dva po sebe nasledujúce neúrodné roky.
Východiskom bolo odpredať celý svoj majetok, vyplatiť dlhy a za zvyšné peniaze podniknúť
cestu do úrodnejších a menej preľudnených oblastí krajiny.19 Na Kysuciach vysťahovalectvo
v tom čase už nebolo novinkou, nakoľko už do 30. rokov 19. storočia prebehlo niekoľko roz-
siahlejších vĺn vysťahovalectva do južných častí Uhorska.20

Požiar

Častým dôvodom odchodu zo svojho rodného panstva bol aj požiar domu i celej usadlosti.
Plamene dokázali v priebehu krátkej chvíle spraviť z človeka žobráka. Postihnutej rodine
nezostávalo zväčša iné riešenie ako hľadať šťastie inde: „Obwzlasne ale Slawnemu panstwu
nasemu že ponevacs wtento tak tvrdy csas tim vicej že skrz naramny ohen o wsecko stavanje
a ziwnosti zdopuscsenim Boskim prisli sme, tak že sebe netrufajce nijakim spuspobom pomost
ase viživit, tehdi uminily sme si nadolnie strany odeist a tam sa obidlit“21 Zimy v severnom
Slovensku bývajú výdatné, takže bez poriadneho obydlia a kúrenia, zostávala požiarom postih-
nutým osobám len malá nádej na prežitie. Je veľmi pravdepodobné, že práve katastrofy typu
požiarov vyvolávali drobné migračné vlny. Mnohých z nich nám zachytávajú dobové obecné
účtovné knihy ako tzv. „pohorencov“, teda ľudí, ktorí prišli požiarom o svoj majetok. Väčšina
obcí, ktorými prechádzali im zo solidarity poskytla určitý finančný príspevok.22 Predstavitelia
obce sa na nich nepozerali ako na žobrákov. Vedeli totiž, že sa to môže kedykoľvek prihodiť aj
niekomu z nich.

Podmienky vysťahovalectva

Ak chceli obyvatelia v prvej polovici 19. storočia opustiť svoje domovy a hľadať šťastie
v iných častiach Uhorska, museli pred tým vykonať niekoľko opatrení. Tieto sa líšili v závislosti
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18 ŠA BY, PBS, k. 318–321.
19 „Jako Ludya do Banatu odchodily skrz Dluhy sa strowilo z porastom 0,36“ ŠA BY, PT, k. 15, inv. č. 58.
20 DUBOVICKÝ, O. – PODMANICKÝ, J.: Stará Bystrica a okolie. Bratislava 1998, s. 106–107.
21 ŠA BY, PBS, k. 318–321.
22 „Na Pohorencow do Orawy dal 1,0“, ďalej „Pohorentzom do Frajstaku 1,0“, ďalej „Dalo se pohorenczom Do Preš-

porku 1,0“, ďalej „Dalose na Rajecz na pohorenczow 2,3“, ďalej „Dalo se na pohorenczow Do mesta Serdel 1,4“
(ŠA BY, PT, k 15, inv. č. 60), ďalej „Pohorenczom z Kostolán 1,0“, ďalej „Pohorencom ze Srnjeho sa dalo 1,0“, ďalej
„Pohorencom do Moravsko Ljeskoveho sa dalo 1,0“, ďalej „Pohorenczom do Fehervárskej stolicze 0,5“, ďalej „Dalo
sa pohorencom ze Szerdahelu 0,5“, ďalej „Dalosa pohorencom z Wadowjec almizni 0,3“, ďalej „Dal Pohorencom
s fidvarskej stolicse 0,50.“ ŠA BY, PT, k. 15, inv. č. 59.



od panstva, pod ktoré daný poddaný spadal. Napríklad na panstve Strečno, ktoré patrilo v tom-
to čase rodine Esterházyovcov, musel každý človek získať od vedúcich predstaviteľov svojej
rodnej obce tzv. „atestat“, teda priepustku. Tento dokument, úradne potvrdený predstaviteľmi
danej obce, zaručoval, že tento človek nemá žiadne podlžnosti voči panstvu, ani iným osobám
v ňom prebývajúcim, takže môže slobodne panstvo opustiť.23 Bez tejto priepustky nemohol
žiaden človek, pod hrozbou trestu, panstvo opustiť. Richtár každej obce zodpovedal za hod-
novernosť a overenosť informácie o nulových záväzkoch migranta, takže z pohľadu panstva bol
v prípade zistených podlžností odídenca braný na zodpovednosť on. V panstve Teplička, ktoré
patrilo barónskemu rodu Sinovcov z Viedne, toto naopak tak razantne vyžadované nebolo.
Respektíve sa o tom nezachovali žiadne konkrétne záznamy. Pre Tepličianské panstvo boli
dôležité hlavne vlastnícke práva odchádzajúcich na ich urbárne časti. Tieto museli pred svojím
odchodom odpredať a panstvo o tom učinilo záznam v protokole kúpnopredajných zmlúv.24

Okrem toho museli panstvu zaplatiť určitú finančnú čiastku za odchod, aspoň tak to naznačujú
záznamy z dobových účtovných kníh obcí v Bystrickej doline: „Vicerichtar odebral od ludi
odhadajicih do Banatu 80 zlatých“.25

Vysťahovalectvo

Katastrofa často predchádza ďalšej katastrofe. Suchým rokom 1834–1835, totiž predchádza-
la udalosť, ktorá bola podstatným spúšťačom vysťahovalectva z Kysúc do juhovýhodného
Uhorska v tomto období. Na základe zachovaných archívnych materiálov sa dá totiž predpokla-
dať, že v mesiaci apríl roku 1834 sa v obci Staškov v Čadčianskom dištrikte panstva Strečno sta-
la udalosť, ktorá vyvolala vysťahovalectvo v danom roku. Išlo takmer určite o požiar. Pod vply-
vom danej katastrofy sa z obce v druhej polovici apríla a začiatkom mája 1834 trvalo
vysťahovalo do juhovýchodného Uhorska 18 rodín.26 Už vtedy sa s nimi pustili na cestu i dve
rodiny zo Zborova nad Bystricou.

Hlavná vysťahovalecká vlna však bola vyvolaná práve šíriacimi sa fámami o voľných
hospodárstvach v Krašovskej stolici. Z Kysúc sa ďalší prúd vysťahovalcov vydal na cestu znovu
v mesiaci apríl nasledujúceho roku 1835. Začiatok jari bol najvhodnejším obdobím pre odchod,
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23 „Mi niže podepsani urad Osadi Staskova znamost tisnime Stimto nasim pismem wsem komubi znati a vedeti pri-
sluchalo obzlastne nasej milostivej wrchnosti Slavneho Panstvi Strečenskeho panom oficirom tes aj slavnej stolici
Trencsanskej panom že odbirajice sa nasa obivatelkine Anna Pjuntkula vdova nadolnye Uhri nabidlo ale zrozkazu
slavneho Panstvi abisa žaden pres Atestatom nehibal mi ale urad sa wisvetlujeme že skaždim jest vikontenovana azad-
nemu neni nist podlužna nato mi urad zeznavame ameni nasim tak aj petsatku potvrzujeme Stalo sa v Dome
Richtarskem Nastaskove Dne 9 maja 1835. Upritomnosti Rich. Jana Zvetza, Josef Sporika, Jana Kismala, Josef
Perdyocha Coram Joane Augustiny“ ŠA BY, PBS, k. 318–321.

24 „Pave Uradnik a Stefan uradnik Predavaczy, Jozef Vojtek Kupitel.
Ja niže podpisani Paul Uradnik odchadzajicze do Banatu odpredavam od seba mich potmokov a jakichkolvek Napad-
nikov Mu Csastku Urbarsku na 12 2/4 par za Roli Maczkovej v Osade Novej Bistriczi ze vsetkimi pripadnostami placz-
mi, zahradami, stavmi, hnojom a plotmi za zlatich fajnovich tristo dvaczat tojest 320 spolu sufurovy Jozefovy Vojtek,
kteri slobodno uživat vecsitim pravom I zesvimi potomky bude a  vsetke jak panske kralovske i stoliczne zbivat a fsta-
vat za vozamy je nezadiucze sebe ani mim potomkom zadneho pruva Naczoja Jozef Vojtek jako Kupitel pristavam
tarchi vsetkej znasat a Penaze predležit sa zavazujem. Pre znalost vidavam ze tento predaj a odkupeni list menami
obidvoch stranek podpisani a neznaiuc pisat vsetkimi Rukami križiky pri menach nasich csinime na Novej Bistriczy
dna 8 Marcza 1847 Pavel Uradnik m.p. Stefan Uradnik m.p. Predavac, Jozef Vojtek kupitel, pri piromnosty nasej Jano
Bisaha Richtara, Adama Vojtek Boženika, Martin Romanik pirsažneho, Matej Maczkuljak prisazneho, Mathej
Tabaczar prisazneho. En elottem Batlay Jozef Keroleti Jogyzo.“ ŠA BY, PT, Protokol kúpnopredajných zmlúv oby-
vateľov Novej Bystrice na kopanice a urbárne úžitky, krabica 18, inv. č. 63, no. 50.

25 ŠA BY, PT, k. 17, inv. č. 60.
26 ŠA BY, PBS, k. 318–321.



nakoľko ešte nezačali poľnohospodárske práce. Bolo teda dosť času na zhruba dvojmesačnú púť
na Dolnú zem. Na novom mieste mali stále dosť času na usadenie sa pred zimným obdobím.
Odísť mohlo odhadom okolo 3–5 % obyvateľov každej kysuckej obce. Napríklad z mestečka
Čadca odišlo začiatkom roka 1835 podľa zachovaných dokumentov 26 rodín.27

Z odchádzajúcich sa 80–90% na cestu vydalo práve v apríli a máji 1835. Ďalší sa na cestu
vydali zväčša v júli a auguste, keď sa definitívne potvrdilo, že i tento rok bude na Kysuciach
veľmi neúrodný.28 Ľudia neodchádzali individuálne, ale v skupinách, ktoré tvorilo niekoľko
desiatok osôb. Niektoré prepúšťacie protokoly udávajú aj oblasť, do ktorej daná osoba
odchádzala. Podľa nich prevažná časť emigrantov smerovala do juhovýchodnej časti Uhorska,
presnejšie do Krašovskej stolice:
„Mi niže podepsani Richtar, urad a poctiva Obec Osadi Osčadnitza rečenej znamo činime stim-
to nassim pismom kdekolvek toho zapotreba bude Obwzlasstne Slawnej a Milostiwej Wrchnosti
z akehokolvek Uradu. Že Obiwatel nass Andreas Koza pre Uzkost a psotu nevipovedenu ano aj
pre Malu Role držawu zeswu Manželku a ditkami nemohuce sa dostatečne wichovat tak techdi
wedla hodnoverneho pokonani z kazdim skončeni učinice Rolu se Stawanim swoju odpredajice
wecite do Slawnej Stolice Krasovszkej bivat prejist si umujenil....“29

Konkretizáciu lokality, do ktorej emigranti smerovali nám potvrdzuje i kronika starobystrick-
ého farára Jána Holáča v zázname pre rok 1837, čo bolo síce neskôr, avšak dôležitý je hlavne
lokalizácia migračných cieľov: „Rok 1837. Pozornosť si zasluhuje tým, že bol veľmi chladný a
neúrodný. Preto v tomto roku sa vysťahovalo veľa ľudí do Krasovienskej župy a do Slavónie, kde
ich prijal a pozemky im udelil gróf Peter Piačovský.“30 Holáč tu síce popisuje udalosti pre rok
1837, avšak uvádza i lokalitu Krašovskej stolice, ktorá zostala ešte i v tomto období naďalej jed-
ným z hlavných migračných bodov. Zároveň potvrdzuje zlé poveternostné podmienky a neúrodu,
ako hlavné príčiny migračných vĺn z oblasti Kysúc. Holáč sa tiež zmieňuje aj o Slavónii. Ani to
nebol nový jav, nakoľko už v počiatkoch 19. storočia sa tam vysťahovali migranti z Kysúc. Naprík-
lad už v roku 1811 tvorili podstatnú časť novozaloženej obce Ledenik.31 Pozitívnym úkazom
vysťahovalectva na Kysuciach bolo, že v obciach bola zrazu väčšia výmera poľnohospodárskej
pôdy na výživu jedného obyvateľa, čím sa o niečo zlepšili podmienky pre život v tejto oblasti.

Po dlhej ceste do Krašovskej stolice našli migranti úplne iné podmienky ako očakávali.
Žiadne hospodárstva a pozemky im nikto zadarmo prirodzene nedal. Usadiť sa tu síce mohli, ale
museli dokázať, že majú potrebnú finančnú hotovosť aspoň 300 zlatých. Keďže väčšina vysťa-
hovalcov boli želiari a podželiari, ktorí nemali takmer žiadne finančné zdroje, tak i tu sa po prí-
chode museli biedne živiť nájomnou prácou alebo službou, navyše bez akéhokoľvek príbuzen-
ského zázemia a zväčša v cudzom prostredí.32

Boli tu však menšie enklávy kysuckého obyvateľstva z predchádzajúceho obdobia. Už kon-
com 18. storočia sa usadila početnejšia skupina obyvateľstva z Kysúc v oblasti Bukoviny. Pos-
tupne vytvorili majoritnú časť obyvateľstva v Novom Solonci, Pleši a Pojana Malého. Minorit-
nú časť obyvateľstva tvorili i v obciach Althuta, Davideni, Mold-Banilla, Panca, Petrinoasa,
Terebleţti.33 Okrem toho v roku 1785 tvorili časť zakladajúceho obyvateľstva osady Bodonoš.
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27 ŠA BY, PBS, k. 318–321, Súdne záležitosti.
28 ŠA BY, PBS, k. 318–321.
29 Jedna z mnohých listín, ktoré konkretizujú Krašovskú stolicu ako cieľ cesty migrantov. ŠA BY, PBS, k 318–321.
30 ŠA BY, pobočka Čadca, Holáčova kronika – prepis.
31 UŠÁK, V.: Slováci v Chorvátsku. Rím 1978, s. 29–30. 
32 MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska II. Bratislava 1987, s. 508–509.
33 História osídlenia severo-východnej oblasti–Bukoviny [citované 3. septembra 2014]. Dostupné na internete:

http://www.slovacivrumunsku.sk/01-hist-bukov.php



V roku 1811 na pozvanie grófa Bánffyho osídlili spoločne s migrantami z Oravy a Gemera osadu
Salajka, ktorá je dnes súčasťou obce Gemelčička.34 Usadili sa i v osade Budoi a Fägetu
v Bihórsko-salajskej oblasti.35

Tí osadníci, ktorí sa rozhodli zostať a skúšať šťastie v Krašovskej stolici si tak zakladali
vlastné drobné slovenské enklávy. Je však pravdepodobné, že značná časť sa presunula do sil-
nejších slovenských enkláv v susedných stoliciach.
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34 História osídlenia bihorsko-slajskej oblasti [citované 3. septembra 2014]. Dostupné na internete: http://www.slovaci-
vrumunsku.sk/01-hist-bihor.php

35 HLÁSNIK, P. – PASKOVÁ, B.: Slováci v Rumunsku – Humánnogeografické aspekty. Nadlak 1997, s. 94–95.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K ŽIVOTU GRÓFA JÁNA NEPOMUKA

WILCZEKA (1837–1922)

DANIEL HUPKO – IVANA JANÁČKOVÁ

The aim of this study is to describe the life of Jan Nepomuk Wilczek, both in the aspects of his
socio-political status and his role in the cultural and scientific circles of aristocratic society in the
second half of the 19th century. 

Key words: 19th century; European aristocrat; science; culture; polar expedition; philanthropist.

Gróf Ján Nepomuk Wilczek, ktorého život je predmetom tejto štúdie, patrí k najpozoruhod-
nejším osobnostiam viedenského spoločenského a kultúrneho života druhej polovice 19. sto-
ročia. Wilczekova mnohostranná osobnosť sa odrážala v šírke a rôznorodosti jeho postojov,
záujmov a v neposlednom rade i v tom, ako ho vnímali jeho súčasníci. Na grófa Wilczeka možno
nazerať z viacerých uhlov pohľadu – ako na aristokrata, úspešného podnikateľa, dvorského hod-
nostára, člena ríšskej rady či manžela a otca. Napriek pomerne bohatej pozornosti, ktorej sa mu
v súvislosti s jeho podnikateľskou a mecénskou činnosťou dostalo v nedávnej minulosti najmä
zásluhou Aleša Zářického,1 nie je Wilczekov život dosiaľ komplexne prebádaný a nevznikla
zatiaľ ani žiadna knižná práca, ktorá by monograficky zhrnula životné osudy tohto pozoruhod-
ného muža. Predkladaná štúdia pri súčasnom stave výskumu ešte nemôže podať syntetizujúci
pohľad na jeho bohatý život. Obmedzujeme sa preto na načrtnutie niekoľkých obrazov z Wil-
czekovho života a uvedenie ich do širších súvislostí a historického kontextu. Na rozdiel od do-
siaľ publikovaných prác sa zameriavame predovšetkým na rodinné zázemie, súkromný život
a pôsobenie na viedenskom dvore. V prípade niektorých nuáns osobnosti Jána Nepomuka Wil-
czeka nebolo možné obísť i niektoré z už prebádaných oblastí jeho osobnosti. Sumarizujeme ich
vždy však v záujme kohézie výkladu. I napriek tomu je táto štúdia iba súhrnom niekoľkých
poznámok k životu Jána Nepomuka Wilczeka, ktoré môžu poslúžiť ako východiská špecializo-
vaných výskumov v budúcnosti.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Najzásadnejšími prácami k životu grófa Jána Nepomuka Wilczeka sú práce historika Aleša Zářického, pôsobiaceho
na Ostravskej univerzite v Ostrave. Za všetky pozri: ZÁŘICKÝ, A.: Krátky pohled do  zákulisí moderního podnikání
hraběcího rodu Wilczeků. In: BRŇOVJÁK, J. – ZÁŘICKÝ, A. (edd.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem.
Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století. Ostrava 2008, s. 93–102; ZÁŘICKÝ, A.: Rothschildové a ti
druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. Ostrava 2005, s. 37–44 alebo
ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek.
In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public
Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 378–388. Opomenúť
nemožno ani Alešom Zářickým vypracované životopisné heslo, venované Jánovi Nepomukovi Wilczekovi v: Myš-
ka, M. et al.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. Ostrava 2003,
s. 505–506.



Rodinné zázemie v orientačnej rodine

Ján Nepomuk Wilczek bol štvrtým potomkov a jediným synom grófa Stanislava Wilczeka
(1792–1847) a barónky Gabriely, rod. Reischachovej (1802–1900).2 Jeho otec Stanislav bol c. k.
komorníkom.3 Na rozdiel od väčšiny aristokratov, ktorí boli iba titulárnymi komorníkmi, bol
Stanislav Wilczek 17. februára 1817 menovaný cisárom Františkom I. za skutočného komorní-
ka.4 Stalo sa tak iba dva mesiace po dovŕšení veku 24 rokov ako jednej z podmienok zisku tej-
to hodnosti,5 čo nebolo samozrejmosťou ani o viac ako polstoročie neskôr.6 Stanislav však mal
na panovníckom dvore vplyvného patróna, ktorým bol gróf Ján Jozef Wilczek (1738–1819),
vtedajšia hlava mladšej vetvy rodu, prvostupňový bratanec Stanislavovho otca, ktorý v rokoch
1811–1819 zastával post najvyššieho maršala dvora a spravoval právne záležitosti panovnícke-
ho dvora.7 Predpokladom výkonu tejto funkcie boli grófsky pôvod a právnické vzdelanie. Do
konca 18. storočia najvyšší maršal dvora disponoval aj súdnou právomocou nad zamestnancami
dvora, čo bolo v súlade s princípom neverejnosti dvorských záležitostí. Neskôr, v období vlády
Františka Jozefa I., sa stal exkluzívnou súdnou inštanciou pre členov panovníckej rodiny.8

Skutoční komorníci mali prístup k dvoru a medzi ich povinnosti patrila účasť na všetkých
dvorských slávnostiach, pri ktorých tvorili čestný sprievod panovníka.9 Výkon tejto funkcie
predpokladal Stanislavovu dlhodobejšiu prítomnosť na viedenskom dvore. Nemusel však bývať
priamo v Hofburgu, keďže na bývanie mohol využívať otcovský palác na Herrengasse 5, v uli-
ci bezprostredne susediacej s viedenským Hradom. Wilczekovský rodový palác v hlavnom
meste monarchie podľa súdobej literatúry slúžil ako hlavné sídlo a ako obvyklé miesto pobytu
už jeho otcovi.10 Túto výhodu Stanislav Wilczek v mladosti využil dokonale – svedectvom
o jeho bohatom spoločenskom živote vo Viedni, počas ktorého sa pohyboval v najurodzenejšej
dvorskej spoločnosti a touto cestou získaval cenné spoločenské kontakty, sú denníky jeho
dobrého priateľa baróna Jozefa Karola Eichendorffa (1787–1858).11

Práve na viedenskom dvore sa mohol Stanislav po prvý raz stretnúť so svojou budúcou
manželkou – jej otec, barón Júda Tadeáš (II.) Reischach (1776–1839) totiž v roku 1817, keď bol
Stanislav vymenovaný za komorníka, pôsobil na cisárskom dvore ako komorník arcivojvodu
Ľudovíta (1784–1864), mladšieho brata cisára Františka I. (II.) a neskoršieho predsedu štátnej
konferencie.12 Od roku 1815, keď bol povýšený do hodnosti generálmajora, sa stal arcivo-
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2 Wilczek. Dostupné z: http://www.patricus.info/Rodokmeny/Wilczek.txt [Cit. 7. 7. 2014].
3 SCHIWY, G.: Eichendorff . Der Dichter in seiner Zeit. Eine Biographie. München 2007, s. 316.
4 Porovnaj: STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: MYŠKA, M. et al.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy.

Nová řada, sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 139 a Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums.
I. Theil. Wien 1818, s. 83.

5 Viac pozri: ŽUPANIČ, J.: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 30–31.
6 Napr. gróf Jozef Pálffy (1853–1920) sa komorníkom stal v roku 1881 ako dvadsaťsedemročný, čo jeho súčasníci hod-

notili ako veľmi skoré získanie tejto prestížnej hodnosti. Jozefov vzdialený bratanec gróf Vojtech Pálffy (1858–1924)
sa komorníkom stal v roku 1888 ako takmer tridsaťročný. Podrobnejšie pozri: HUPKO, D.: Biografické poznámky
k osobnosti Jozefa Pálffyho (1853–1920). Zborník múzea vo Svätom Antone 20, 2012, s. 162–163 a 169, pozn. č. 47.

7 STROBL, E.: Das Obersthofmarschallamt Sr. k. u. k. Apostol. Majestät. Innsbruck 1908, s. 175. 
8 Podrobnejšie pozri: WINKELHOFER, M.: Der Alltag des Kaisers. Franz Joseph und sein Hof. Innsbruck; Wien

2010, s. 72–73.
9 ŽUPANIČ, J.: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 30.
10 Allgemeines genealogisches und Staats-Handbuch. LXIV. Jahrgang 1811. Erster Band. Frankfurt am Main 1811,

s. 900.
11 Pozri: EICHENDORFF , J.: Werke. Band IV: Nachlese der Gedichte. Erzählerische und dramatische Fragmente.

Tagebücher 1798–1815. Ed. Jost Perfahl. München 1980, s. 686–687, 693, 695–696, 700.
12 Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums. I. Theil. Wien 1817, s. 181.



jvodovým generálnym adjutantom a o pätnásť rokov neskôr, v roku 1830, po zisku hodnosti
poľného podmaršala, bol barón Reischach vymenovaný za jeho najvyššieho dvormajstra.13

Na druhej strane možno však Gabrielu zaradiť i do širšieho okruhu aristokratov, spriaz-
neného na základe príbuzenského puta s rodmi Liechtensteinovcov a Dietrichsteinovcov, s kto-
rými boli príbuzensky prepojení i Wilczekovci. Barón Júda Tadeáš (II.) Reischach, Gabrielin
otec a grófka Jozefína Harrachová (1748–1783), prvá manželka Stanislavovho otca Františka
Jozefa Wilczeka (1748–1834) a Stanislavova nevlastná matka, mali spoločného strýka, ktorým
bol gróf František Karol z Dietrichsteinu (1731–1813), ženatý so Šarlotou, rod. Reischachovou
(1741–1782).14 Preto je možné, že budúci manželia Stanislav Wilczek a Gabriela Reischachová
sa poznali už skôr, hoci medzi nimi nebolo priame príbuzenské puto.

Gabriela, jediná dcéra baróna Reischacha, sa manželkou Stanislava Wilczeka stala 25. júna
1822 vo Viedni.15 Manželstvo tak uzatvorili príslušníci dvoch rodov, ktoré boli tradičnou
súčasťou aristokratickej spoločnosti habsburskej monarchie.16 Potvrdzovala to ich príslušnosť
k prvej spoločnosti, navonok vyjadrená Stanislavovou hodnosťou komorníka a Gabrieliným
členstvom v prestížnom Rade Hviezdového kríža, do ktorého bola prijatá už ako vydatá žena
3. mája 1823 na sviatok Nájdenia svätého Kríža, ktorý bol jednou z dvoch radových slávností.17

Tento rad bol, rovnako ako Rád Zlatého rúna, dynastickým radom habsburského rodu a v priebe-
hu stáročí sa stal ženským náprotivkom hodnosti komorníka udeľovanej výlučne mužom.18

Stanislav Wilczek sobášom s Gabrielou upevnil i svoje postavenie na viedenskom dvore. Pro-
stredníctvom svojich troch švagrov, bratov svojej manželky, získal vynikajúce kontakty. I oni si totiž,
obdobne ako ich otec, vybudovali úspešnú kariéru v cisárskych službách: Karol Reischach
(1805–1874) bol skutočným tajným radcom a členom dvorského štábu arcivojvodu Františka Karo-
la (1802–1878), otca neskoršieho cisára Františka Jozefa I.;19 Žigmund Reischach (1809–1878) bol
vynikajúcim vojakom, ktorý sa v službách Habsburgovcov zúčastnil mnohých bitiek – v roku 1843
bol povýšený na generálmajora a o desať rokov neskôr na poľného podmaršala;20 najmladší Ladislav
(1811–1878) bol komorníkom arcivojvodu Ľudovíta, na dvore ktorého slúžil už jeho otec.21

Z manželstva Stanislava a Gabriely Wilczekovcov sa narodilo päť detí: štyri dcéry a jediný
syn. Predčasný skon grófa Stanislava Wilczeka ohrozil nielen rozsiahly majetkový komplex,
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13 Porovnaj: WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. XXV. Theil. Rasner – Rhede-
rer. Wien 1873, s. 243 a SCHMIDT-BRENTANO, A.: Kaiserliche und k. k. Generale (1618–1815). [Wien] 2006,
s. 80. Dostupné z: http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/schmidt-brentano2006.pdf [Cit. 7. 7. 2014].

14 František Karol z Dietrichsteinu bol zakladateľom mladšej, grófskej línie Dietrichstein-Proskau. Viac pozri:
ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, R.: Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Praha 2007,
s. 222–223 a 350 a ŽUPANIČ, J. – STELLNER, František. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Praha
2001, s. 75.

15 STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: Myška, M. et al.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada,
sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 139.

16 GODSEY Jr., W.: Quarterings and Kinship : The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era.
The Journal of Modern History 71, 1999, č. 1, s. 101 a 104.

17 Oesterreichischer Beobachter, 18. 7. 1823 (č. 199), s. 908.
18 Podrobnejšie k dejinám a významu radu pozri: GRAUS, I.: Dámske rady a dekorácie. Slovenská archivistika 65,

2010, č. 1, s. 60–61; ŽUPANIČ, J.: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 244–245 alebo LOBKOWICZ,
F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha 1999, s. 139.

19 Pozri: WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. XXV. Theil. Rasner – Rhederer.
Wien 1873, s. 243 a KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem
Leben. Graz 1933, s. 129.

20 Podrobne k jeho pôsobeniu v armáde pozri: WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oester-
reich. XXV. Theil. Rasner – Rhederer. Wien 1873, s. 240–241.

21 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 8.



ktorý Stanislav Wilczek spravoval,22 ale i pokračovanie staršej vetvy rodu v mužskej línii. Jedi-
ný Stanislavov syn sa po jeho smrti stal i jediným mužským potomkom celej staršej vetvy
rodu.23 V čase Stanislavovej smrti boli tri z jeho štyroch dcér ešte slobodné. Okrem najmladšej
Márie Alojzie (1841–1853), ktorá zomrela v detskom veku, sa všetky sestry Jána Nepomuka
Wilczeka vydali do popredných aristokratických rodín. Okrem toho, že boli vynikajúcou partiou
z hľadiska urodzenosti, zanedbateľné nebolo ani ich veno, keďže boli členkami jednej z najbo-
hatších podnikateľských rodín.24

Poručníkom Gabrieliných nezaopatrených detí – troch dcér a jediného syna Jána Nepomuka,
otcovho univerzálneho dediča – sa stal gróf Fridrich Ján Wilczek (1790–1861), hlava mladšej
vetvy rodu, ktorý v tom čase zastával post prezidenta Ústredného účtovného direktória,25 vzdia-
lený strýko Gabrieliných detí. Fridrich Ján Wilczek držal v rukách pevne správu banského
impéria svojho zverenca. Inak to však bolo v oblasti výchovy Stanislavových detí, najmä jeho
syna Jána Nepomuka. V tejto oblasti sa prejavila energická osobnosť čerstvej vdovy, grófky
Gabriely Wilczekovej, rod. Reischachovej. Vo svojich memoároch Ján Nepomuk Wilczek
uvádza, že Gabriela Wilczeková Fridrichovi Jánovi jeho úlohu poručníka v žiadnom prípade
neuľahčovala a svoju pozíciu matky využívala na presadzovanie vlastných predstáv o výcho-
ve.26 Bola to totiž práve ona, ktorá ako matka s deťmi trávila väčšinu času.

Vďaka prísnej matke Ján Nepomuk Wilczek v detstve neprichádzal často do kontaktu s iný-
mi ľuďmi než z okruhu svojich najbližších príbuzných. Najčastejšími hosťami vo wilczekov-
skom dome boli Jánovi už spomínaní traja slobodní strýkovia z matkinej strany – Karol, Žig-
mund a Ladislav Reischachovci27 a jeho tri vydaté sestry: grófka Mária Eleonóra
Abensperg-Traunová (1825–1850), ktorá však veľmi skoro zomrela – už v roku 1850, grófka
Mária Goëßová (1823–1898) a grófka Paulína Pálffyová (1829–1894).28 Matka bola výraznou
osobnosťou, vo svojej rodine požívajúcou pevnú autoritu, ktorej sa nebolo možné priečiť.29 Sil-
ná pozícia, ktorej sa v rodina Gabriela tešila, otvára i možnosť, že Gabriela mohla byť spolu-
poručníčkou svojich detí, hoci priame dôkazy však zatiaľ k dispozícii nemáme.30

Gabrielino významné slovo v rodine dokazuje i jej jednoznačne odmietavý postoj ku grófke
Lujze Almássyovej, rod. Wilczekovej (1800–1876) z mladšej vetvy rodu, ktorá bola prvo-
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22 Podrobnejšie pozri: ZÁŘICKÝ, A.: Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před
první světovou válkou. Ostrava 2005, s. 37–44.

23 WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil. Wiedemann – Windisch.
Wien 1888, s. 118.

24 HUPKO, D.: Rodina ako garancia udržania sociálneho statusu aristokracie v druhej polovici 19. storočia. Pokus
o náčrt na príklade Lucie Wilczekovej (1862–1958). In: Kováč, D. a kol.: Sondy do slovenských dejín v dlhom
19. storočí. Bratislava 2013, s. 243.

25 Tento post zastával v rokoch 1840–1860. Pozri napr.: KOWALSKÁ, E.: 250 rokov štátnej kontroly na území Sloven-
ska. Bratislava [2011], s. 15.

26 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 7.
27 Tamže, s. 8.
28 STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: Myška, M. et al.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada,

sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 139.
29 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933,

s. 5–6.
30 Prednostne sa podľa ustanovení  Občianskeho zákonníka z roku 1811 poručníkom nezaopatreného potomstva stával

starý otec detí z otcovej strany. V prípade, ak by súd priznal poručníctvo matke neplnoletých detí, musel byť zároveň
ustanovený mužský spoluporučník. Toho súd určoval buď podľa poslednej vôle zosnulého otca alebo podľa odporúča-
nia vdovy. Pozri: PALATOVÁ, K. – KRAUSOVÁ, V. – HAVELKOVÁ, T.: Žena pohledem právních norem habs-
burské říše druhé poloviny 19. století. In: Čadková, K. – Lenderová, M. – Strániková, J. (edd.): Dějiny žen aneb
Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, s. 505.



stupňovou sesternicou Fridricha Jána Wilczeka. Gabriela k nej prechovávala hlboké nesympatie
pre jej frivolnosť a veselosť. To bol hlavný dôvod, prečo do jej domu prichádzala iba veľmi
zriedka a bola vždy iba trpenou návštevou. Na druhej strane ale Ján Nepomuk Wilczek ľutoval,
že k nim nechodila často – najmä preto, že dokázala spoločnosť zabávať svojimi bohatými
zážitkami z mladosti. Jedným z nich bol príbeh, keď hneď na svojom prvom plese, na ktorom
bola uvedená do spoločnosti, sa jej počas Viedenského kongresu v roku 1815 dostalo tej cti, že
ako jediná z prítomných kontes smela tancovať s cárom Alexandrom I. (1777–1825).31

Iné kontakty Jána Nepomuka s členmi mladšej vetvy rodu nemáme pramenne doložené –
stretávali sa zriedka alebo vôbec.32 Jedinými z členmi mladšej vetvy rodu, samozrejme okrem
Fridricha Jána Wilczeka, ktorých Wilczek spomína vo svojich pamätiach, sú Henrich Wilhelm
(II.) Wilczek (1819–1884),33 syn Fridricha Jána a jeho vnuk Henrich Wilhelm (III.)
(1873–1944),34 o oboch však hovorí neutrálne a bez akéhokoľvek naznačenia bližšieho vzťahu
k nim. Odstup od mladšej línie je o to zvláštnejší, že prvostupňový bratanec Jána Nepomuka
Wilczeka, gróf Henrich des Enffans d’Avernas (1814–1901), mal za manželku postupne dve ses-
try Henricha Wilhelma (II.) Wilczeka.35 Pramene, ktoré by priniesli viac svetla do vzťahov
medzi staršou a mladšou vetvou wilczekovského rodu v druhej polovici 19. storočia k dispozícii
nemáme. Pomerne veľkú geografickú vzdialenosť medzi staršou vetvou, usídlenou v rakúskej
časti ríše, a mladšou vetvou, žijúcou v Horných Semerovciach v uhorskej časti monarchie,
nemožno považovať za dôvod odstupu medzi vetvami – veď aristokrati boli ochotní precestovať
oveľa väčšie vzdialenosti. Ako jediné vysvetlenie sa zdá skutočnosť, že príbuzenská vzdialenosť
bola v druhej polovici 19. storočia tak veľká a osudy oboch vetiev tak rozdielne, že rozvíjanie
príbuzenských kontaktov nemalo prirodzenú platformu. S najväčšou pravdepodobnosťou tejto
situácii nepomohlo ani odmietavé stanovisko Gabriely Wilczekovej k uhorským príbuzným jej
manžela, ktorých ona – hoci pôvodom „iba“ z barónskej rodiny,36 ale výchovou a zmýšľaním
aristokratka37 – nepovažovala za dostatočne urodzených.

Aristokratická výchova 

Rodinné pomery predurčili Jána Nepomuka Wilczeka k zisku vynikajúceho vzdelania a zau-
jatiu jeho pôvodu zodpovedajúcej spoločenskej pozície. Hoci nie je na základe autentických
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31 Pozri: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz
1933, s. 401–402.

32 HUPKO, D.: Rodina ako garancia udržania sociálneho statusu aristokracie v druhej polovici 19. storočia. Pokus
o náčrt na príklade Lucie Wilczekovej (1862–1958). In: Kováč, D. a kol.: Sondy do slovenských dejín v dlhom
19. storočí. Bratislava 2013, s. 238.

33 S ním sa Ján Nepomuk Wilczek stretol v polovici päťdesiatych rokov 19. storočia v kaštieli v Horných Semerovciach.
Pozri: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz
1933, s. 410.

34 Jeho spomína iba v širšom kontexte ako sprostredkovateľa informácie z dejín rodu. Pozri: KINSKY-WILCZEK, E.
(ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 21–22, pozn. č. 1.

35 WIESFLECKER, P.: „Dat virtus in armis.“ Aus der Geschichte der Grafen des Enffans d’Avernas. Hengist-Magazin,
2004, č. 4, s. 24.

36 Baróni boli k vyššej šľachte priradení cisárskym výnosom až na sklonku sedemdesiatych rokov 19. storočia: v roku
1877, resp. 1879. Porovnaj: BEZECNÝ, Z.: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická
společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. České Budějovice 2005, s. 24 a STEKL, H.: Zwi-
schen Machtverlust und Selbstbehauptung. Österreichisches Hocharistokratie vom 18. bis 20. Jahrhundert. In:
Wehler, H.-U. (ed.): Europäischer Adel 1750–1950. Göttingen 1990, s. 146.

37 Sám Ján Nepomuk Wilczek ju charakterizoval ako „ženu bez pýchy, ale s prebytkom aristokratickej krvi.“ Pozri:
KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 5.



prameňov možné vytvoriť si obraz o obsahu jeho vzdelávaní, netreba pochybovať, že ako budú-
ci pokračovateľ rodu a dedič rozsiahleho majetku získal dôkladné vzdelanie. Constant von
Wurzbach zdôrazňuje Wilczekove prirodzené vlohy a obdivuhodnú duchaprítomnosť, ktoré sa
prejavili už v ranom veku a ovplyvnili nasmerovanie jeho výchovy.38 Výstižne charakter jeho
vzdelania vystihli v najnovšej štúdii venovanej Wilczekovmu životu Hana Šústková a Aleš
Zářický, ktorí ho nazvali talentovaným autodidaktom.39

Charakter jeho výchovy vychádzal z dobového pohľadu na vzdelanie šľachtického potom-
stva – jednoznačne bolo uprednostňované domáce vzdelávanie, ktoré malo v šľachtických rodi-
nách stáročnú tradíciu. Výuka prebiehala v bilingválnom nemecko-francúzskom duchu a k do-
konalej znalosti týchto jazykov v niektorých rodinách pristupovala i taliančina a čoraz
populárnejšia angličtina.40 Predmetom vyučovania boli predmety, ktoré mali mladému aristo-
kratovi poskytnúť všeobecný prehľad, vycibriť jeho umelecký vkus, prehĺbiť jeho prípadné
umelecké sklony a športovaním podporiť a rozvinúť jeho pohybové schopnosti, dokonale ho
jazykovo pripraviť na život a v prípade prvorodených synov ako dedičov rodového majetku
i oboznámiť s hospodárskymi a ekonomickými vedami. Vzdelanie prebiehalo formou privátne-
ho štúdia a mladí aristokrati museli každý polrok skladať skúšky na gymnáziu, ktorými potvr-
dzovali nadobudnuté znalosti.41

Po ukončení stredoškolských štúdií mladý gróf Wilczek v roku 1855 absolvoval študijnú ces-
tu do Francúzska, ktorú podnikol na želanie svojej matky a svojho poručníka Fridricha Jána Wil-
czeka.42 Hoci sám Wilczek túto cestu nazýva študijnou, v jej podstate išlo o gavaliersku cestu,
ktorá i v prvej polovici 19. storočia ešte stále tvorila neodmysliteľnú súčasť šľachtickej
výchovy.43 Na prelome 18. a 19. storočia sa súčasťou gavalierskej cesty stal motív potešenia
a obdivu: cesty začali byť kratšie – vzdialenostne i dĺžkou samotného pobytu – a ich výchovno-
vzdelávací aspekt ustúpil do úzadia v prospech vizuálneho zážitku z cesty. Vplyvom romantic-
kého pohľadu na svet sa objektom záujmu popri architektonických a umeleckých dielach stala
krajina a prírodná scenéria.44 Šľachtic, ktorý takúto cestu absolvoval, získal skúsenosti, ktoré
ovplyvnili jeho životný štýl i myslenie.45 V prípade Jána Nepomuka Wilczeka súvisel výber
cieľa cesty isto s presvedčením jeho matky Gabriely Wilczekovej, ktorá Francúzsko považovala
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38 WURZBACH, C. von:  Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil. Wiedemann – Windisch.
Wien 1888, s. 118.

39 ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek.
In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public
Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 379.

40 LENDEROVÁ, M. – RÝDL, K.: Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. Praha; Litomyšl 2006, s. 188–189.
41 Analógie obsahu výchovno-vzdelávacieho plánu možno nájsť v životopisoch iných aristokratov, spravidla však z dô-

vodu nedostatku prameňov obsahujú iba všeobecné konštatovania a hodnotenia. Pozri napr.: OUBRECHTOVÁ, M.:
Na děčínském zámku. Dospívání Františka Thuna (1809–1826). Zpravodaj Historického klubu 19, 2008, č. 1–2,
s. 24–46; TOMÁŠEK, L.: Karel III. Schwarzenberg. K politické činnosti šlechty v šedesátých letech 19. století.
Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 101; BEZECNÝ, Zdeněk. Dětství, mládí a výchova Karla IV. ze Schwar-
zenbergu. In: Jiránek, T. – Kubeš, J. (edd.): Dítě a dětství napříč staletími. Pardubice 2002, s. 67–72; WAKOUNIG,
M.: Franz de Paula von und zu Liechtenstein. In: Skřivan Sr., A. – Suppan, A. (edd.): Prague Papers on History of
International Relations. Praha 2007, s. 135–136; UHLÍŘ, D.: Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny
Zaháňské. Praha – Litomyšl 2009, s. 29–35 alebo GALANDAUER, J.: František kníže Thun. Místodržící Českého
království. Praha – Litomyšl 2007, s. 12–17.

42 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 27.
43 ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, R.: Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Praha 2007, s. 136.
44 CHORVÁT, I.: Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Banská Bystrica 2007, s. 43.
45 BEZECNÝ, Z.: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé

polovině 19. a na počátku 20. století. České Budějovice 2005, s. 104.



za kolísku aristokratickej kultúry a nenávidela revolúciu a všetky pokrokové myšlienky, ktoré
priniesla.46 Obdobnú gavaliersku cestu, ktorá bola zavŕšením vzdelávania mladého aristokrata,
avšak o dve desaťročia neskôr, absolvoval napr. i gróf Vojtech Pálffy (1858–1924) z červenoka-
menskej línie staršej vetvy rodu, ktorý za týmto účelom precestoval tie isté krajiny, čo Ján Nepo-
muk Wilczek – Taliansko, Francúzsko, Nemecko – a navyše k nim pridal ešte Švajčiarsko.47

Gavalierska cesta mladého Jána Nepomuka Wilczeka, na ktorej ho sprevádzal jeho učiteľ
francúzštiny abbé Guérin, sa začala cestou do Benátok za strýkom Žigmundom Reischachom,
ktorý tam v tom čase pobýval so svojou vojenskou jednotkou. Z Benátok čiastočne vlakom
a čiastočne omnibusom – keďže železnica nebola ešte úplne dokončená – cestovali do Milána,
odtiaľ do Novary a následne loďou do Marseille a cez Cette a Bayonne do Biaritzu na pobreží
Biskajského zálivu, kde cestovatelia pobudli šesť týždňov a odkiaľ podnikli exkurziu do
Španielska. Cesta pokračovala cez Bordeaux a Tours do francúzskeho hlavného mesta, kde
navštívili niektoré rodiny, v ktorých predtým Guérin pôsobil ako vychovávateľ. Urodzenému
cestovateľovi sa pošťastilo dvakrát – počas vychádzky a potom ešte raz počas vojenskej pre-
hliadky – zazrieť i cisára Napoleona III. (1808–1873) s manželkou Eugéniou (1826–1920).
Najmä vtedajšia francúzska cisárovná na mladého Wilczeka už vtedy urobila veľký dojem.48

Z Paríža na pokyn brata svojho švagra, grófa Huga Abesperg-Trauna (1828–1904), ktorý vtedy
zastával post legačného sekretára na rakúskom vyslanectve v Paríži,49 odcestoval späť na južné
pobrežie Francúzska, do Toulonu, kde ho prijal arcivojvoda Maximilián (1832–1867), neskorší
mexický cisár. Po audiencii sa Ján Nepomuk Wilczek aj s Guérinom vrátili do Paríža a odtiaľ
odcestovali cez Nemecko priamo do Viedne – časť trasy podnikli loďou po Dunaji: cez Ulm až
do Pasova, kde nastúpili na parník rakúskej spoločnosti, ktorý mieril priamo do Viedne. V Nuss-
dorfe pri Viedni sa Ján Nepomuk Wilczek stretol so svojím švagrom, grófom Móricom Pálffym,
manželom svojej sestry a zároveň sa rozlúčil s abbé Guérinom, čím skončila obligatórna časť
Wilczekovej výchovy.50 Definitívnym zavŕšením jeho vzdelania bolo štúdium  na viedenskej
univerzite, na ktorej ako devätnásťročný strávil jeden akademický rok: 1855/1856.51 Štúdium
práva prerušil kvôli svojej budúcej manželke a keďže sa čoskoro oženil a prevzal správu zde-
deného majetku, už ho nikdy nedokončil.52
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46 Tento postoj získala v kláštornej škole vo Viedni, ktorú viedli saleziánky. Medzi mníškami bolo totiž i niekoľko
francúzskych rehoľníčok, ktoré – podľa Wilczekovho svedectva – na vlastné oči videli popravu francúzskeho kráľa
Ľudovíta XVI. Práve tú mladej Gabriele Reischachovej, ktorá do kláštornej školy prišla ako šesťročná, vtlačili monar-
chistické presvedčenie a tento „cisársky čierno-žltý“ postoj jej vydržal po celý život. Pozri: KINSKY-WILCZEK, E.
(ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 5–6.

47 JEDLICSKA, P. Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytarához 1401–1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai.
Budapest 1910, s. 675.

48 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933,
s. 27–28.

49 Abensperg und Traun, Hugo (Maria Hugo Johann Nepomuk Aemilius) Gf. von (1828–1904), Hofbeamter und Diplo-
mat. In Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815 (2. überarbeitete Auflage ). Dostupné z: http://www.biogra-
phien.ac.at/oebl/oebl_A/Abensberg-Traun_Hugo_1828_1904.xml [Cit. 7. 7. 2014].

50 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933,
s. 29–30.

51 ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek.
In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public
Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 379.

52 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 33.



Založenie prokreačnej rodiny

Do manželstva gróf Ján Nepomuk Wilczek vstúpil pomerne skoro – 16. mája 1858 vo veku
dvadsiatich rokov sa oženil s kontesou Emmou Helenou Máriou, rod. Emo-Capodilista
(1833–1924).53

Syn vo veku vhodnom na ženbu bol v aristokratickej spoločnosti pod drobnohľadom svojho
okolia, ktoré so záujmom sledovalo proces výberu manželky, následného dvorenia a zásnub.
Najmä najstarší syn a predpokladaný dedič bol ten, na ktorého vyvíjalo jeho okolie tlak na
uzatvorenie rovnorodého manželstva, ktorý bol najvyšším cieľom rodinnej stratégie. Rovnorodý
sobáš však neodporoval ideálu svadby z lásky, ktorý u aristokracie pozorujeme od počiatku
19. storočia.54 To však neznamená, že aristokracia uzatvárala manželstvá po náhlom ľúbostnom
splanutí a už vôbec nie, že možno všetky manželstvá považovať za zväzky uzatvorené na zákla-
de vzájomného ľúbostného citu. 

Motiváciu vstupu do manželstva je častokrát komplikované odhaliť, najmä pokiaľ sa neza-
chovala osobná korešpondencia, prípadne iné pramene osobnej povahy, v ktorých by nám sám
aristokrat poodhalil svoje pocity a dôvody, s ktorými do manželstva vstupoval. V prípade Jána
Nepomuka Wilczeka k dispozícii máme jeho memoáre, v ktorých obdobiu dvorenia svojej
budúcej manželke venuje samostatnú kapitolu.55 Hoci vznikla s výrazným časovým odstupom
a z tohto hľadiska nie je autentickou výpoveďou, objektívne informujúcou o tomto období jeho
života, je cenným zdrojom niekoľkých faktografických informácií. Ich overením, porovnaním
s inými zdrojmi a zasadením do širších súvislostí je možné získať pomerne plastický obraz
o pozadí vzniku manželstva Jána Nepomuka Wilczeka a Emmy, rod. Emo-Capodilista.

So svojou budúcou manželkou sa gróf Wilczek, zoznámil na viedenskom dvore. Kontesa
Emma Emo-Capodilista od roku 1854 pôsobila na dvore arcivojvodkyne Žofie Bavorskej
(1805–1872), matky vládnuceho cisára Františka Jozefa I. ako jej dvorná dáma. Na panovnícky
dvor prišla na osobné prianie cisárovej matky a na ceste z Padovy do Viedne ju sprevádzala gróf-
ka Izabela Strassoldo (1812–1892).56 Pre samotnú Emmu i jej rodinu bolo nesmiernou cťou, že
si ju za dvornú dámu vybrala sama Žofia, ktorá bola v roku 1854 na vrchole svojej moci a ako
sivá eminencia viedenského dvora ovplyvňovala kroky mladého cisára.57 Pozvanie do služby
v sídelnom meste monarchie nebolo možné zo strany budúcej dvornej dámy odmietnuť – bolo
prejavom najvyššej priazne zo strany panovníckeho domu.58 Získaniu miesta dvornej dámy totiž
predchádzali skvelé kontakty a bezchybná povesť rodiny a presvedčivé referencie, ktoré musel
poskytnúť niekto pre dvor veľmi dôveryhodný. Dvorné dámy pre členky cisárskej rodiny boli
vyberané takmer výlučne na základe odporúčaní členov dvora – boli to spravidla príbuzné
dvorných dám alebo najvyšších dvormajsteriek.59 V Emminom prípade možno – aj s ohľadom
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53 WURZBACH, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil. Wiedemann – Win-
disch. Wien 1888, s. 121.

54 ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, R.: Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Praha 2007,
s. 188–189.

55 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933,
s. 31–33.

56 Tamže, s. 31. 
57 HAMANNOVÁ, B. (ed.): Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 2010, s. 388–390.
58 Roman Holec a Marián Bovan o ňom hovoria priamo ako o „povolávacom rozkaze“: HOLEC, R. – BOVAN, M.:

V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, s. 133.
59 Porovnaj: WINKELHOFER, M.: Adel verpflichtet. Frauenschicksale in der k. u. k. Monarchie. Wien 2009, s. 115–116

a DIEMEL, Ch.: Adelige Frauen im bürglichen Jahrhundert. Hofdamen, Stiftsdamen, Salondamen 1800–1870.
Frankfurt am Main 1998, s. 113–118.



na už spomínanú grófku Izabelu Strassoldo60 – pomýšľať na protekciu z prostredia dvora arci-
vojvodkyne Márie Alžbety Savojsko-carignanskej (1800–1856), manželky arcivojvodu Rainera
Jozefa (1783–1853), mladšieho brata cisára Františka II./I. Arcivojvodkyňa Mária Alžbeta mala
ako savojská princezná k talianskej aristokracii nepochybne veľmi blízko, navyše mohla s člen-
mi rodu Emo-Capodilista prísť do kontaktu i v rokoch 1820–1848, keď s manželom, ktorý pôso-
bil ako vicekráľ Lombardsko-benátskeho kráľovstva, pobývala v Miláne.61

Emma pochádzala z rodu, ktorý uznanie svojho grófskeho titulu pre rakúske krajiny získal
iba v roku 1819, hoci grófsky titul Benátskej republiky rodina nosila už od roku 1654.62

V rakúskych krajinách bol známy predovšetkým Emmin predok Angelo Emo (1731–1792),
posledný admirál Benátskej republiky, ktorého životopisný medailón vo svojom biografickom
lexikóne v roku 1858 uverejnil Constant von Wurzbach.63 Emmin starý otec Leonardo Emo
(1759–1804) sa v roku 1783 oženil s Beatrice Capodilista (1763–?), ktorá bola posledným
potomkom tohto významného talianskeho rodu.64 Po smrti jej otca Giordana Capodilista
(1733–1810) rod vymrel po meči a v roku 1821 boli priezviská oboch rodov spojené do podoby
Emo-Capodilista.65 Súčasťou spojenia priezvisk bolo i prevzatie capodilistovského dedičstva,
za ktorým majetok rodiny Emo v žiadnych ohľadoch nezaostával – jeho najžiarivejšou súčasťou
bola skvostná Villa Emo v obci  Fanzolo di Vedelago v Benátsku, ktorá je klenotom talianskej
renesančnej architektúry. Od svojho vzniku v druhej polovici pädesiatych rokov 16. toročia až
do roku 2004 bola vo vlastníctve rodiny Emo, resp. Emo-Capodilista.66

Emma teda patrila medzi poprednú taliansku aristokraciu, ktorá bola oddaná habsburskej
dynastii. Bola dcérou grófa Giordana Emo-Capodilista (1800–1843) a grófky Lucie, rod. Mal-
dura (1805–1892). Jej rodina bola spríbuznená s ďalšími významnými talianskymi rodmi,67

ktoré – ako sa ukázalo neskôr – boli zdrojom mnohých kultúrnych podnetov, ktoré ovplyvnili
svetonázor budúceho potomstva Emmy a Jána Nepomuka Wilczeka.68 Oba tieto rody – Emo-
Capodilista i Maldura – preukázateľne patrili medzi habsburskú aristokraciu a sú spolu s knie-

38

DANIEL HUPKO – IVANA JANÁČKOVÁ

60 Grófka Strassoldo bola spoľahlivou členkou panovníckeho dvora, ktorej bolo možné zveriť takúto diskrétnu a zod-
povednú úlohu – od roku 1836 bola dámou Radu Hviezdového kríža a v roku 1844 ju nachádzame ako dvornú dámu
arcivojvodkyne Márie Alžbety Savojsko-carignanskej (1800–1856). Pozri: Hof- und Staats-Handbuch des österrei-
chischen Kaiserthumes. I. Theil. Wien 1844, s. 67 a 172.

61 HAMANNOVÁ, B. (ed.): Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 2010, s. 54 a 355–357.
62 Porovnaj: Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch

der Wissenschaftern, Künste und Gewerbe. Fünfter Band. Deutschland – Euromos. Altenburg 1858, s. 676 a MA-
CHALOVÁ, J.: Příběhy slavných italských vil. Praha 2010, s. 82.

63 WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. IV. Theil. (Egervári – Füchs). Wien
1858, s. 35–37.

64 Pierer’s Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder Neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wis-
senschaftern, Künste und Gewerbe. Fünfter Band. Deutschland – Euromos. Altenburg 1858, s. 677.

65 MACHALOVÁ, J.: Příběhy slavných italských vil. Praha 2010, s. 82–83.
66 Podrobnejšie k významu a dejinám vily pozri: RISCH, G.: Teilaufnahme der Villa Emo Capodilista in Fanzolo. In:

Schweizerische Bauzeitung 86, 1968, č. 34, s. 613–615 alebo samostatnú kapitolu, venovanú vile a dejinám rodu
Emo-Capodilista v monografii: MACHALOVÁ, J.: Příběhy slavných italských vil. Praha 2010, s. 69–83.

67 Išlo najmä o rody Zigno a Lonigo, ktoré patrili medzi najvýznamnejšie talianske šľachtické rodiny, s ktorými rodinu
spríbuznila Emmina sestra Adelaide-Drusilla (1827–1888), ktorá sa v roku 1848 vydala za baróna Achilla de Zigno
(1813–1892): LONIGO, A.: La famiglia, l’impegno pubblico e gli studi di uno scienziato padovano dell’800. Storia
Veneta 5, 2013, č. 20, s. 3.

68 Pozri napr.: JANÁČKOVÁ, I. Fotoalbumy grófky Pálfiovej a grófky Kinskej. Profesionálna a amatérska fotografia
v druhej polovici 19. storočia. In: Haviarová, M. – Gojdič, I. (edd.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych
súvislostiach 2008. Trnava 2009, s. 149 alebo HUPKO, D. – JANÁČKOVÁ, I. – TIHÁNYI, J.: Koniec starých čias.
Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848–1948. Komárno 2012, s. 101–102. 



žacím rodom Dentice jedinými talianskymi aristokratickými rodinami, ktoré figurujú v God-
seyovom súpise rakúsko-uhorskej aristokracie.69

Už samotné pozvanie Emmy do Viedne bolo znakom toho, že ona i celá jej rodina boli zo
strany panovníckej rodiny považovaní za príslušníkov aristokracie.70 Formálne bol tento status
v prípade novej dvornej dámy potvrdený hneď v nasledujúcom roku po jej príchode na vieden-
ský dvor – v roku 1855, keď bola prijatá medzi dámy Radu Hviezdového kríža.71 Pozícia
dvornej dámy bola pre slobodnú šľachtičnú jednou z ciest, ako viesť nezávislý život so životnou
úrovňou zodpovedajúcou jej spoločenskému postaveniu.72 Panovnícky dvor sa navyše doslova
hemžil slobodnými aristokratmi, ktorí boli poverení výkonom rôznych úradov a pre slobodnú
kontesu nebol tento aspekt služby na dvore nezaujímavý – mnohé z dvorných dám sa práve tam
zoznámili so svojím budúcim manželom73 a službu na dvore možno preto oprávnene považovať
za súčasť svadobnej stratégie.74

Emma mala v čase svojho príchodu do Viedne dvadsaťjeden rokov.75 Krásna, distingvovaná,
dobre vychovaná a zdržanlivá talianska kontesa – lebo i tieto vlastnosti možno nájsť medzi
cnosťami, ktoré dvor od dvornej dámy očakával76 – očarila v Hofburgu vtedy iba sedem-
násťročného Jána Nepomuka Wilczeka. Vekový rozdiel si mladý gróf sám veľmi dobre uvedo-
moval, najmä vtedy, keď sa ostýchal na plese krásnu, ale staršiu dvornú dámu osloviť. Okrem
vekového rozdielu bol medzi nimi i ďalší rozdiel – výškový.77 Gróf Wilczek bol nezvyčajne
vysoký, s istotou možno povedať, že svojou telesnou výškou dominoval nad väčšinou svojich
rovesníkov. Svoje dlhé nohy, ako sám uvádza, využíval vo svoj prospech počas dvorenia Emme.
Napriek ostychu vyzvať Emmu do tanca a rozprávať sa s ňou, ju vždy po skončení plesu na
schodisku predbehol a potom jej robil spoločnosť až do okamihu, kým nenastúpila do dvorského
koča, ktorý ju odviezol do Hofburgu. Následne využil svoje predpoklady bežca a rovnakým tem-
pom, akým sa po Viedni presúval dvorský koč, bežal k Hofburgu, kde počkal, kým Emma vy-
stúpi a vojde do budovy Hradu a vyjde na tretie poschodie. Na každom poschodí schodiska bolo
okno, z ktorého Emma svojho nápadníka priateľsky zamávaním pozdravila a on jej gesto opä-
toval.78

Ján Nepomuk Wilczek vo svojich pamätiach uvádza, že v roku 1856 bola Emma povolaná
na dvor samotnej cisárovnej Alžbety (1837–1897) a odcestovala s jej dvorom do Talianska.79
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69 GODSEY Jr., W.: Quarterings and Kinship: The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era.
The Journal of Modern History 71, 1999, č. 1, s. 96, 97 a 99.

70 Porovnaj s: HOLEC, R. – BOVAN, M.: V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratisla-
va 2013, s. 70.

71 Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1856. Erster Theil. Enthält den k. k. Hofstaat,
den Obersten Rath und die Oberste Staats-Verwaltung. Wien [1855], s. 88.

72 WINKELHOFER, M.: Adel verpflichtet. Frauenschicksale in der k. u. k. Monarchie. Wien 2009, s. 112.
73 Podrobne sa tejto otázke venovala Christa Diemel, ktorá viedenský dvor označila za manželský trh. Pozri: DIEMEL,

Ch.: Adelige Frauen im bürglichen Jahrhundert. Hofdamen, Stiftsdamen, Salondamen 1800–1870. Frankfurt am Main
1998, s. 43–47.

74 HOLEC, R. – BOVAN, M.: V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, s. 73–74.
75 Narodila sa 18. augusta 1833. WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil.

Wiedemann – Windisch. Wien 1888, s. 121.
76 HOLEC, R. – BOVAN, M.: V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013,

s. 70–71.
77 Najlepšie ho ilustruje fotografia mladomanželom Emmy a Jána Nepomuka z ich svadobnej cesty, publikovaná v kni-

he Wilczekových spomienok: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus
seinem Leben. Graz 1933, medzi s. 32–33.

78 Tamže, s. 31–32.
79 Tamže, s. 33.



Dvorské schematizmy však Emmu Emo-Capodilista dôsledne uvádzajú iba ako dvornú dámu
arcivojvodkyne Žofie, Alžbetinej svokry.80 Je preto možné, že mladá dvorná dáma bola na Alž-
betin dvor iba „prepožičaná“ – dočasne pridelená s cieľom sprevádzať panovníčku a ako rodená
Talianka, znalé miestnych pomerov, obstarávať potrebný styk s domácimi, keďže taliančina ani
francúzština neboli cisárovnej silnými stránkami. Emma mohla cestu využiť na stretnutie so svo-
jimi rodičmi, keďže súčasťou programu bola i návšteva panovníckeho páru v Benátkach, ležia-
cich neďaleko Padovy, Emminho rodiska.81

Zdá sa, že práve vtedy vrcholilo dvorenie Jána Nepomuka Wilczeka Emme. Od svojej matky
a poručníka Fridricha Jána Wilczeka s odvolaním na nízky vek však zvolenie na uzatvorenie
manželstva nezískal.82 Na niekoľkomesačnú cestu do Talianska, od ktorej si František Jozef I.
sľuboval upokojenie situácie v talianskych provinciách, cisársky pár odcestoval 16. novembra
1856.83 Ján Nepomuk Wilczek vtedy prerušil štúdium práv na univerzite vo Viedni a tajne
odcestoval do Milána, kde sa s Emmou niekoľkokrát stretol. Ani nesúhlas matky už nedokázal
zmeniť jeho rozhodnutie oženiť sa s Emmou. Ich zasnúbenie prebehlo 7. augusta 1857.84 Pre
Emmu znamenalo skorý koniec jej dvorskej služby, ktorá nebola zlučiteľná s rodinným živo-
tom.85 Dvorné dámy mohli využiť privilégium, že sa ich sobáš mohol konať v dvorskom kos-
tole, čo sa aj skutočne často dialo – za účasti celého dvora.86 Výnimkou nebola ani Emma a Ján
Nepomuk, ktorí sa 16. mája 1858 zosobášili v kaplnke Hofburgu.87

Ešte predtým, ako sa gróf Wilczek oženil, sa v roku 1858 stal c. k. skutočným
komorníkom.88 Hneď v tom istom roku, krátko po zisku tejto prestížnej hodnosti, bol na zákla-
de rozhodnutia cisára Františka Jozefa I. poverený asistovať mu pri umývaní nôh na Zelený štvr-
tok.89 Jeho úlohou bolo držať počas celého obradu panovníkovu operenú čiapku. Zo strany
Františka Jozefa I. išlo o prejav skutočne výnimočnej priazne, keďže obvykle túto čestnú úlohu
plnili služobne starší členovia komorníckeho zboru.90 Napriek tomu, že v očiach panovníka ne-

40

DANIEL HUPKO – IVANA JANÁČKOVÁ

80 V rokoch 1856–1858 boli dvornými dámami arcivojvodkyne Žofie okrem Emmy aj kňažná Frederika Auerspergová
a grófka Alžbeta Festeticsová. Pozri: Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1856.
Erster Theil. Enthält den k. k. Hofstaat, den Obersten Rath und die Oberste Staats-Verwaltung. Wien [1855], s. 32
a Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1858. Erster Theil. Enthält den k. k. Hofstaat,
den Obersten Rath und die Oberste Staats-Verwaltung. Wien [1857], s. 34.

81 CORTI, E. C. Conte: Alžbeta, zvláštna žena. Bratislava 2008, s. 55–56.
82 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 33.
83 CORTI, E. C. Conte: Alžbeta, zvláštna žena. Bratislava 2008, s. 54.
84 Podrobnejšie o okolnostiach tohto dobrodružstva pozri: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen

Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 33.
85 HOLEC, R. – BOVAN, M.: V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013,

s. 74.
86 DIEMEL, Ch.: Hoher Rang und »glänzendes Elend«. Hofdamen im 19. Jahrhundert. In: Borst, O. (ed.): Frauen bei

Hof . Tübingen 1998, s. 186–187.
87 Porovnaj: WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil. Wiedemann – Win-

disch. Wien 1888, s. 121 a KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus
seinem Leben. Graz 1933, s. 33.

88 Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich für das Jahr 1868. Wien [1868], s. 132.
89 Keďže Zelený štvrtok v roku 1858 pripadol na 1. apríla 1858, Ján Nepomuk Wilczek sa komorníkom stal pred tým-

to termínom, niekedy v prvom štvrťroku 1858.
90 SCHNEIDER, K.: Der Wiener Hof in der franzisko-josephinischen Zeit. Organisation, Personal und Hierarchien. In:

Telesko, W. – Kurdiovsky, R. – Nierhaus, A. (edd.): Die Wiener Hofburg und der Residenzbau  in Mitteleuropa im
19. Jahrhundert. Monarchische Represäntation zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wien – Köln – Weimar 2010, s. 65.



šlo o najvýznamnejší cirkevný sviatok,91 výnimočnosť situácie si gróf Wilczek veľmi dobre
uvedomoval a s potešením sledoval závistlivé pohľady ostatných komorníkov.92

�
Napriek romantizujúcemu podaniu pozadia obdobia dvorenia v pamätiach Jána Nepomuka

Wilczeka, ktoré nepochybne čítala i sama jeho manželka Emma, ďalší priebeh manželstva nebol
rovnako idylický. Ján Nepomuk Wilczek totiž, napriek tomu, že bol ženatý, dvoril známej
herečke dvorského divadla Kataríne Schrattovej (1853–1940), ktorá sa neskôr stala favoritkou
cisára Františka Jozefa I.93 Pozadie Wilczekovho vzťahu k nej zatiaľ nie je dostatočne prebá-
dané, je však isté, že obaja Schrattovej nápadníci o sebe navzájom vedeli.94 Bol to predovšetkým
temperamentný gróf Wilczek, ktorý na cisára ako svojho soka v láske očividne žiarlil.95

Pramene, ktoré by podávali svedectvo o postoji aristokratiek k neverám svojich manželov, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou nikdy nevznikli. Preto i reakcia Emmy Wilczekovej na milostné
vzplanutie jej manžela k herečke Schrattovej zostáva tajomstvom.96

Sociálny priestor Jána Nepomuka Wilczeka (dvorská kariéra a verejné pôsobenie)

Verejné pôsobenie Jána Nepomuka Wilczeka nemožno charakterizovať na ploche
niekoľkých strán. Jeho osobnosť bola tak komplexná a z hľadiska súdobého pohľadu na verejné
pôsobenie jednotlivca tak výnimočná, že pri súčasnom stave poznania nie je vyčerpávajúce
vymenovanie všetkých Wilczekových aktivít zatiaľ možné. 

Pri detailnejšom pohľade na Wilczekovo verejné vystupovanie, ktoré sa uskutočňovalo
mimo súkromnej sféry, ktorá bola jeho protikladom,  prichádzame k pozoruhodnému záveru: Ján
Nepomuk Wilczek zo svojej pozície člena najprominentnejšej vrstvy spoločenskej elity rakúsko-
uhorskej monarchie v sebe integroval obe zložky reprezentácie. Wilczekova osobnosť totiž pre-
klenula bipolárny pohľad na aristokraciu, ktorý bol vlastný spoločnosti druhej polovice 19. sto-
ročia. Ten spočíval v oddelenom vnímaní pôsobenia aristokrata v niektorom zo štátnych úradov
ako verejného činiteľa, zatiaľ čo jeho rodinný život, ktorý sa odohráva za múrmi šľachtickej
rezidencie, bol vnímaný ako sféra rýdzo súkromná. Grófa Wilczeka však nemožno vnímať iba
ako reprezentanta verejnej moci, objektivizovanej štátnou správou a stálym vojskom, ktorej
výsledkom bola kontinuálna činnosť štátnej moci. Zároveň nebol ani výlučne súkromnou
osobou, ktorá by bola tejto moci podriadená.97 Preto sa ako príhodnejšie javí prostredníctvom
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91 Za ten František Jozef I. považoval procesiu na Sviatok Božieho tela, ktorá bola pre aristokraciu povinná a symboli-
zovala tradičnú spätosť habsburského panovníckeho domu s katolíckou cirkvou. Pozri: WINKELHOFER, M.: Der
Alltag des Kaisers. Franz Joseph und sein Hof. Innsbruck – Wien 2010, s. 123.

92 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 53.
93 Ján Nepomuk Wilczek herečke Schrattovej dvoril už krátko po jej angažovaní v Burgtheatri v roku 1883. Wil-

czekovým konkurentom a ďalším Schrattovej obdivovateľom bol napr. i princ Ferdinand Coburg (1861–1848).
Podrobnejšie pozri: HAMANNOVÁ, B.: „Moje milá, dobrá přítelkyně!“ Milostný vztah císaře Františka Jozefa I.
a herečky Kateřiny Schrattové. Praha 2002, s. 15–18.

94 Najnovšie v tejto súvislosti grófa Wilczeka spomína: HOLEC, R.: Milenky cisára Františka Jozefa. In: Dvořáková, D.
et al.: Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha 2014, s. 278 alebo WEISSENSTEINER, F.: Ženy v živo-
tě císaře Františka Jozefa. Praha 2014, s. 167–173.

95 HAMANNOVÁ, B.: „Moje milá, dobrá přítelkyně!“ Milostný vztah císaře Františka Jozefa I. a herečky Kateřiny
Schrattové. Praha 2002, s. 25 a 108.

96 Niekoľko zaujímavých úvah na tému mužskej a ženskej nevery v aristokratickom prostredí pozri: WINKELHOFER,
M.: Adel verpflichtet. Frauenschicksale in der k. u. k. Monarchie. Wien 2009, s. 98–105.

97 HABERMAS, J.: Strukturální proměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha 2000, s. 68
a 76.



jeho verejného pôsobenia – bez ohľadu na to či ako reprezentanta štátu alebo ako súkromnej
osoby – zadefinovať sociálny priestor, v ktorom sa jeho život odohrával. Práve túto entitu Pierre
Bourdieu v sociológii presadzuje na úkor tried a chápe ju ako triedam nadradený pojem, v rám-
ci ktorého triedy jestvujú. V jeho ponímaní ide o premenlivú sociologickú štruktúru, ktorú – hoci
jestvuje teoreticky – je možné spätne zrekonštruovať a ktorá v  rôznom čase jestvuje v rozdiel-
nych podobách. Bourdieu ju charakterizuje ako systém exteritoriálnych prvkov, ktoré tvoria sku-
točnosť a ovplyvňujú správanie jedincov i celých sociálnych skupín.98

Sociálny priestor Jána Nepomuka Wilczeka možno sledovať na základe niekoľkých línií,
ktoré nejestvovali oddelene, boli však navzájom previazané a veľmi úzko spolu súviseli. Rám-
covala ho prirodzene jeho príslušnosť k aristokratickej elite monarchie a praktickú realizáciu
nachádzal v službe na panovníckom dvore, v stavebnej a mecenášskej činnosti, v podpore vedy
a v charitatívnej činnosti. 

Napriek tomu, že vzťah Jána Nepomuka Wilczeka k cisárovi Františkovi Jozefovi I. možno
z istého uhla pohľadu od prvej polovice osemdesiatych rokov 19. storočia hodnotiť ako prob-
lematický, táto skutočnosť nemala žiaden vplyv na Wilczekovu dvorskú kariéru: ešte v roku
1858 sa stal c. k. skutočným komorníkom a pôsobil i ako dedičný člen panskej snemovne
Ríšskej rady.99 V roku 1874 bol vymenovaný za skutočného tajného radcu.100 Nositelia tohto
prestížneho titulu boli prvými medzi dvorskými hodnostármi – išlo totiž o najvyššiu hodnosť
v celom Rakúsko-Uhorsku a jej nositelia mali nárok na titul Excelencia a nosenie zvláštnej uni-
formy. Ich skutočné povinnosti však boli minimálne a obmedzovali sa len na prítomnosť pri
zvláštnych dvorských slávnostiach a štátnych aktoch, na ktoré sa dostavovali na zvláštne pozva-
nie a pôsobili pri nich v úlohách svedkov.101

Napriek tomu, že Ján Nepomuk Wilczek nezastával žiaden z vysokých dvorských úradov,
jeho pozícia na dvore bola v dobovom kontexte výnimočná. Práve post c. k. skutočného
komorníka v spojení s rozhľadenosťou a šarmom mu otvárali dvere do súkromných priestorov
Hofburgu i ostatných cisárskych sídiel. Napriek generačnému vekového rozdielu bol jedným
z najbližších priateľov a spolupracovníkov korunného princa Rudolfa (1858–1889), rakúsko-
uhorského následníka trónu.102 Wilczek sa s korunným princom poznal od jeho útlej mladosti.
Priateľstvo bohatého aristokrata s bezchybným šľachtickým pôvodom s mladým korunným
princom s najväčšou pravdepodobnosťou schvaľovala sama cisárovná Alžbeta (1837–1898),
Rudolfova matka. Azda i s jej vedomím sa v roku 1866 odohrala niekoľkohodinová audiencia
grófa Wilczeka u korunného princa, ktorú zosnoval Rudolfov vychovávateľ a Wilczekov priateľ,
gróf Jozef Latour (1820–1903).103 Na audiencii gróf Ján Nepomuk Wilczek korunného princa
informoval o priebehu bojov v prusko-rakúskej vojne, v ktorej sa zúčastnil napriek svojmu
urodzenému pôvodu ako radový vojak, čo v súdobej spoločnosti vyvolalo senzáciu.104
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98 BOURDIEU, P.: Teorie jednání. Praha 1998, s. 37–38.
99 WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaisethums Oesterreich. LVI. Theil. Wiedemann – Windisch.

Wien 1888, s. 121. Na tento post bol cisárom vymenovaný hneď po jej vzniku: Hof- und Staats-Handbuch des Kaiser-
thumes Österreich für das Jahr 1868. Wien [1868], s. 187.

100 Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für 1881. Wien  [1880], s. 204.
101 ŽUPANIČ, J.: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 28–29. 
102 ZÁŘICKÝ, A.: Krátky pohled do  zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků. In: Brňovják, J. – Zářický,

A. (edd.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století.
Ostrava 2008, s. 98.

103 Porovnaj: HAMANN, B.: Rudolf. Kronzprinz und Rebell. Wien; München 1978, s. 38 a KINSKY-WILCZEK, E.
(ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 86.

104 Bojov sa gróf Wilczek zúčastnil ako dobrovoľník 9. bataliónu poľných strelcov (Feldjäger, česky polní myslivec)
práve na odporúčanie grófa Latoura. Dôstojnícku hodnosť, na ktorú mal z titulu svojho spoločenského postavenia 



Ján Nepomuk Wilczek mal mladému korunnému princovi v jeho túžbe po vedomostiach čo
ponúknuť – bol vášnivým milovníkom lovu a prírody, v tom čase mal za sebou už svoju prvú
cestu do Afriky, poznal Európu a zaujímal sa o prírodné vedy.105 Grófa Wilczeka s princom
Rudolfom spájali i spoločné záujmy: spoločne zdieľali i nadšenie pre ornitológiu.106 Napr.
v roku 1879 bol Wilczek členom Rudolfovho sprievodu na jeho ceste do Španielska a Portugal-
ska, ktorej hlavným cieľom boli práve ornitologické pozorovania. Dôležitým spolucestujúcim
bol i nemecký zoológ Alfred Brehm (1829–1884), ktorý spolu s korunným princom na tejto ces-
te objavil dovtedy neznámy druh škovránka.107 Gróf Wilczek sa s Rudolfom zblížil do takej
miery, že v čase tejto cesty bol jeho najbližším dôverníkom.108

Obdobné puto ako s princom Rudolfom spájalo Jána Nepomuka Wilczeka i s cisárovnou Alž-
betou.109 Boli si blízki nielen vekovo – Wilczek bol od panovníčky iba o dva a pol týždňa starší,
presne o 17 dní – ale i svetonázorovo. Ich vzájomný vzťah predznamenalo už ich prvé stretnu-
tie v auguste 1853110 v Ischli, kde sa odohralo spontánne zasnúbenie rakúskeho cisára s bavor-
skou princeznou, jeho prvostupňovou sesternicou. Wilczekovci zhodou okolností práve vtedy
pobývali v Ischli a mladému Jánovi Nepomukovi sa dokonca dostalo tej cti, že na jednom
z plesov tancoval s budúcou cisárovnou valčík.111 V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
19. storočia, keď sa cisárovná ešte zúčastňovala na dvorskom a spoločenskom živote vo Viedni,
sa Wilczek v spoločnosti ďalších aristokratov v jej blízkosti objavoval pomerne často.112

Všetky vyššie spomínané prednosti Jána Nepomuka Wilczeka sa uplatnili v jeho reálnej
službe na dvore z titulu c. k. skutočného komorníka, predovšetkým v osobnej službe u cisára
a členov panovníckeho domu a u zahraničných suverénov počas ich prítomnosti na viedenskom
dvore.113 Napriek tomu, že takáto služba nebola príliš častá, išlo o skutočne náročnú činnosť,
keďže sa uskutočňovala na „dočasnom“ dvore zahraničného monarchu vo Viedni. Počas tejto
služby sa dodržiavala prísna etiketa a na komorníkov boli ako na reprezentantov viedenského
cisárskeho dvora kladené najvyššie nároky.
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nárok, odmietol hneď na začiatku. Pozri: MYŠKA, M. et al.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy
a Slezska do poloviny 20. století. Ostrava 2003, s. 504 a KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen
Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 86.

105 Porovnaj: HONL, I.: Některé české a moravské prvky v toponymii Arktidy. Historická geografie 5, 1970, s. 175
a KALAČ, P.: Brehmovy výpravy s korunním princem. Přírodovědcův vliv na ornitologická studia prince Rudolfa
a pohoršení rakouského dvora. Vesmír 79, 2000, č. 7, s. 404–406.

106 Podrobnejšie pozri: ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann
Nepomuk Wilczek. In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the
Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 379–380.

107 HAMANN, B.: Kronprinz Rudolf. „Majestät, ich warne Sie...“ Geheime und private Schriften. München – Zürich
1987, s. 298.

108 HAMANN, B.: Rudolf. Kronzprinz und Rebell. Wien – München 1978, s. 123.
109 Uvoľnenosť – ak o takom niečom vôbec možno v prípade vzájomného vzťahu cisárovnej Alžbety Bavorskej a grófa

Wilczeka hovoriť – ilustruje príhoda, ktorú Wilczek videl cez pootvorených dvere prezliekarne, v ktorej si rakúsky
cisárovná premeriavala lýtka s francúzskou cisárovnou. Podrobnejšie pozri: PRASCHL-BICHLER, G. – CACHÉE,
J.: „... von dem müden Haupte nehm’ die Krone ich herab.“ Kaiserin Elisabeth privat. München 1995, s. 49–51.

110 Alžbeta, vtedy ešte bavorská princezná, pricestovala do Ischlu v sprievode matky a staršej sestry 15. augusta 1853.
CORTI, E. C. Conte: Alžbeta, zvláštna žena. Bratislava 2008, s. 23.

111 KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 26.
112 Porovnaj: TOLNAYNÉ KISS M.: Egy udvarhölgy naplójából. Festetics Mária grófnő, udvarhölgy naplójának Budán

és Gödöllőn papírra vetett részei. Gödöllő 2009, s. 53 a PRASCHL-BICHLER, G. – CACHÉE, J.: „... von dem
müden Haupte nehm’ die Krone ich herab.“ Kaiserin Elisabeth privat. München 1995, s. 98.

113 Tieto „zvláštne“ povinnosti boli tým, čo robilo funkciu komorníka výnimočnou a prestížnou. Pozri: ŽUPANIČ, J.:
Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 31.



V roku 1867 bol gróf Wilczek pridelený k belgickej kráľovnej Henriete (1836–1902),
pochádzajúcej z uhorskej vetvy habsburského rodu, budúcej svokre korunného princa Rudolfa.
Jednou z jeho úloh bolo zabezpečiť hladký priebeh jej cesty do Terstu na zámok Miramare, kde
sa kráľovná mala stretnúť so svojou nešťastnou švagrinou, Šarlotou Belgickou (1840–1927),
v tom čase už vdovou po mexickom cisárovi Maximiliánovi. V tom istom roku bol počas
návštevy francúzskeho cisárskeho páru vo Viedni pridelený ako komorník k francúzskej
cisárovnej Eugénii (1826–1920), ktorú obdivoval už od roku 1855. Do tretice v roku 1867 spre-
vádzal grécku kráľovnú Oľgu (1851–1926), ktorá pochádzala z dynastie Romanovcov, počas
niekoľkodňového pobytu čerstvo zosobášeného gréckeho kráľovského páru vo Viedni.114

Nezanedbateľná bola i jeho úloha počas svetovej výstavy vo Viedni v roku 1873, na ktorej
priebehu sa podieľal ako jeden zo štyroch panovníkom vymenovaných ceremoniárov.115 Počas
konania svetovej výstavy bol pridelený najskôr k dánskemu korunnému princovi Frederikovi
(1843–1912), potom postupne k ruskému veľkokniežaťu Konštantínovi Nikolajevičovi
Romanovi (1827–1892), otcovi gréckej kráľovnej Oľgy, k veľkovojvodovi Karolovi Alexan-
drovi Sasko-weimarskému (1818–1891), k talianskemu kráľovi Viktorovi Emanuelovi II.
(1820–1878), k nemeckej cisárovnej a pruskej kráľovnej Auguste (1811–1890), k jej neveste,
korunnej princeznej Viktórii (1840–1901) a k veľkovojvodkyni Lujze Nassavskej (1838–1923),
neskoršej bádenskej veľkovojvodkyni. Na záver svetovej výstavy gróf Wilczek sprevádzal bel-
gického kráľa Leopolda II. (1835–1919). Ako poslednú osobnosť, pri ktorej sa uplatnil ako
panovníkom pridelený komorník pár rokov po skončení svetovej výstavy, vo svojich memoá-
roch spomína taliansku kráľovnú Margarétu Savojskú (1851–1926).116

Tesné väzby na viedenský dvor, ktorý bol stelesnením konzervatívnosti a tradície, boli do
istej miery v protiklade s Wilczekovým liberálnym zmýšľaním. Dvorská spoločnosť ho považo-
vala za liberála a voľnomyšlienkara, dokonca za stúpenca demokratických a slobodomurárskych
názorov. Bol vyhláseným odporcom antisemitizmu a nenárokoval si žiadne aristokratické privi-
légiá, hoci na ne mal z titulu svojho spoločenského postavenia plný nárok. Tieto črty mu
prinášali sympatie meštianstva a inteligencie, v radoch ktorých mal i mnoho priateľov.117 Wil-
czekov liberalizmus nespočíval iba v jeho otvorenosti novým názorom a dobovým technickým
novinkám, ale prejavoval sa i v jeho stykoch s členmi rodov, ktoré nepatrili do tzv. prvej
spoločnosti a aristokracia ich do svojich radov nikdy úplne neprijala. Práve Jánovi Nepomukovi
Wilczekovi patrí primát, že ako člen tzv. prvej spoločnosti prelomil zdanlivo neprekonateľnú
bariéru – začal tykať barónovi Albertovi Salomonovi Rothschildovi (1844–1911), čím ho
navonok „uznal“ ako plnohodnotného člena viedenskej aristokratickej spoločnosti.118 Zatiaľ čo
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114 Porovnaj: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz
1933, s. 53–55 a SCHNEIDER, K.: Der Wiener Hof in der franzisko-josephinischen Zeit. Organisation, Personal und
Hierarchien. In: Telesko, W. – Kurdiovsky, R. – Nierhaus, A. (edd.): Die Wiener Hofburg und der Residenzbau in
Mitteleuropa im 19. Jahrhundert.Monarchische Represäntation zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wien – Köln –
Weimar 2010, s. 65.

115 Zvyšní traja boli gróf Leopold Thun-Hohenstein (1842–1898), barón Filip Stillfried (1808–1887) a gróf Koloman
Hunyady (1830–1901). KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem
Leben. Graz 1933, s. 55.

116 Vo svojich pamätiach Wilczek spomína na všetkých monarchov, s ktorými sa počas viedenskej svetovej výstavy stre-
tol, a podľa hĺbky dojmu, ktorý naňho urobili, im venuje aj zodpovedajúci priestor. Pozri: KINSKY-WILCZEK, E.
(ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz 1933, s. 55–67. 

117 HAMANN, B.: Rudolf. Kronzprinz und Rebell. Wien; München 1978, s. 123–124.
118 SANDGRUBER, R.: Traumzeit für Millionäre. Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910. Wien –

Graz – Klagenfurt 2013, s. 140.



kontakty Wilczekovej rodiny s Rothschildovcami mali i obchodné pozadie,119 vzťah rodiny Jána
Nepomuka Wilczeka k rodine Batazziovcov bol úplne iný. Napriek svojmu nízkemu
novošľachtickému pôvodu120 boli členovia tejto, pôvodom gréckej bankárskej rodiny vďaka
svojim skvelým kontaktom na európskych dvoroch a mimoriadnej zámožnosti prijímaní bez
akýchkoľvek problémov nielen v aristokratickej spoločnosti – výnimkou nebol ani gróf Wilczek,
ktorého s Baltazziovcami spájalo priateľské puto121 – ale vďaka skvelým kontaktom im bol
dokonca umožnený i prístup k viedenskému dvoru.122

Mecenášske aktivity

Napriek obrovskému bohatstvu, ktorým vďaka banskému podnikaniu v ostravsko-karvin-
skom revíri Ján Nepomuk Wilczek oplýval,123 preslávil sa viac ako filantrop a mecén – najmä
ako sponzor projektov, financovaniu ktorých sa štát vyhýbal.124 Najznámejšími z nich sú polár-
na expedícia na severný pól v rokoch 1872–1874 a založenie viedenskej dobrovoľnej záchran-
nej spoločnosti.125 Potom, čo sa gróf Wilczek zapojil do príprav polárnej výpravy a získal pre
jej zorganizovanie ďalších vplyvných aristokratov, na prípravné práce a následne i samotnú rea-
lizáciu vynaložil značnú čiastku zo svojej súkromnej pokladnice, hoci výprava sa plavila pod
rakúskou vlajkou.126 Okrem toho na vlastné náklady podnikol podpornú cestu na Barentsove
ostrovy, ktorej cieľom bolo zriadiť sklad proviantu pre výpravu. Ten mali členovia expedície
využiť v prípade, že by ich loď stroskotala.127 Dodnes jeden z objavených ostrovov – ten, na
ktorý členovia výpravy 1. novembra 1873 vystúpili z lode Tegethoff ako na prvý zo súostrovia
nesie názov Wilczekov ostrov.128
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119 K tejto otázke podrobnejšie pozri: ZÁŘICKÝ, A.: Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském
Slezsku před první světovou válkou. Ostrava 2005, s. 89–102.

120 Baltazziovci boli držiteľmi iba rytierskeho titulu, ktorý získali až v roku 1865. Porovnaj: ŽUPANIČ, J.: Nová šlech-
ta Rakouského císařství. Praha 2006, s. 33, pozn. č. 4 a s. 161, pozn. č. 6.

121 Išlo napr. o rody Andrássyovcov, Kinských, Pálffyovcov, Khevenhüllerovcov, Fürstenbergovcov, Auerspergovcov či
Apponyiovcov. Podrobnejšie pozri: SOKOP, B.: Jene Gräfin Larisch. Vertraute der Kaiserin – Verfemte nach Mayerling.
Wien – Köln – Weimar 2006, s. 130. Podrobnejšie k vzťahu Wilczeka a Baltazziovcov pozri: HUPKO, D.: Rodina ako
garancia udržania sociálneho statusu aristokracie v druhej polovici 19. storočia. Pokus o náčrt na príklade Lucie Wil-
czekovej (1862–1958). In: Kováč, D. a kol.: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava 2013, s. 236–237.

122 GODSEY Jr., W.: Quarterings and Kinship: The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era.
The Journal of Modern History 71, 1999, č. 1, s. 71–72.

123 V rebríčku najbohatších Viedenčanov gróf Wilczek v roku 1910 obsadil 20. priečku. Z členov starých šľachtických
rodov ho predbehol iba gróf Vincent Thurn-Valsássina (1866–1928), ktorý sa umiestnil na 16. mieste. Ján Nepomuk
Wilczek bol teda druhým najbohatším aristokratom vo Viedni. Pozri: SANDGRUBER, R.: Traumzeit für Millionäre.
Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910. Wien – Graz – Klagenfurt 2013, s. 454 a 461.

124 JOHNSTON, W.: The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848–1938. Berkeley – Los Angeles 1983,
s. 44.

125 HUPKO, D. – JANÁČKOVÁ, I. – TIHÁNYI, J.: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň
1848–1948. Komárno 2012, s. 173.

126 Porovnaj: ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk
Wilczek. In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture
of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 380–381
a MYŠKA, M. et al.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. Ostrava
2003, s. 506.

127 HONL, I.: Některé české a moravské prvky v toponymii Arktidy. Historická geografie 5, 1970, s. 175.
128 Pozri: ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk Wil-

czek. In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture of
Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 383 a HONL, I.:
Některé české a moravské prvky v toponymii Arktidy. Historická geografie 5, 1970, s. 174 .



S menom grófa Jána Nepomuka Wilczeka sa spája i rozsiahla charitatívna činnosť: v roku
1881 stál pri založení Dobrovoľnej záchrannej spoločnosti vo Viedni. Podnetom na jej založe-
nie bol požiar divadla Ringtheater, ktorý vypukol 8. decembra 1881129 počas slávnostnej pre-
miéry od plynového osvetlenia a v panike, ktorá v divadle vznikla, zahynulo 448 ľudí.130 O rok
neskôr založil v hlavnom meste monarchie nemocnicu, ktorú na počesť sponzora tohto poduja-
tia, korunného princa Rudolfa, pomenoval Rudolfinum. Išlo o špecializovanú chirurgickú
nemocnicu, ktorá v tejto disciplíne vzdelávala i zdravotné sestry. V období prvej svetovej vojny
sa zmenila na vojenskú nemocnicu Červeného kríža.131

Pri náčrte Wilczekovej osobnosti nemožno opomenúť ani jeho záľubu v umení a zber-
ateľstve. Svoje znalosti a kontakty gróf Wilczek využíval i v prospech verejných ustanovizní –
ako člen kuratória viedenského umelecko-priemyselného múzea, ústrednej komisie pre výskum
historických pamiatok132 či výboru Antropologickej spoločnosti vo Viedni.133 Žil životným
štýlom bohatého aristokrata, ktorý zodpovedal jeho finančným možnostiam i spoločenskému
postaveniu. Svoju pozornosť upriamil na hrad Kreuzenstein neďaleko Viedne,134 ktorý bol od
roku 1645 chátrajúcou ruinou. V roku 1874 Wilczek začal s dôkladnou obnovou hradnej zrú-
caniny v duchu romantizmu, inšpirovanej predstavou ideálneho románsko-gotického hradu.
Okrem pôvodných stavebných prvkov do novostavby hradu vtelil aj mnoho originálnych stre-
dovekých architektonických článkov, ktoré vyhľadával v celej Európe.135 V zásade možno gró-
fa Wilczeka označiť za zástancu konzervatívno-historického náhľadu na historické pamiatky, čo
ho približovalo k o generáciu mladšiemu arcivojvodovi Františkovi Ferdinandovi d’Este
(1863–1914), od roku 1889 následníkovi rakúsko-uhorského trónu. Považovať Jána Nepomuka
Wilczeka za konzervatívneho mecéna umenia by bolo povrchné – v jeho osobnosti sa spájal, ako
to výstižne charakterizovala Elisabeth Castellani Zahir, svetaznalý a odvážny duch bádateľa
a konzervatívne hodnoty predchnuté odhodlaným liberálnym závanom.136

Wilczekove sídla boli nevyčerpateľnými klenotnicami starožitností – najmä hrad Kreuzen-
stein bol zariadený bohatým stredovekým mobiliárom, v ňom bola uložená rodová knižnica
a archív a v spojitosti s novovybudovanou rodovou hrobkou slúžil ako skutočné rodové mauzó-
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129 Gróf Wilczek vo svojich pamätiach ako deň požiaru uvádza 8. december, Aleš Zářický a Hana Šústková uvádzajú
7. december.  Porovnaj: ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count
Johann Nepomuk Wilczek. In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage
and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010,
s. 385 a KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz
1933, s. 442.

130 STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: Myška, M. et al.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada,
sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 140.

131 ŠÚSTKOVÁ, H. – ZÁŘICKÝ, A.: Research Efforts and Patronizing. Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek.
In: Hlavačka, M. – Pokorná, M. – Pavlíček, T. (edd.). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public
Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 387.

132 STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: Myška, M. et al.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada,
sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 141.

133 HEINRICH, A.: Vom Museum der Anthropoligschen Gesellschaft in Wien zur Prähistorischen Sammlung im k. k.
Naturhistorischen Hofmuseum (1870–1876–1889–1895). Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien
125/126, 1995/1996, s. 42.

134 KREJČÍK, T.: Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století. In: Malíř, J. – Rája, M. (edd.): JUDr. Václav Kounic
a jeho doba. Brno 2009, s. 167.

135 HUPKO, D. – JANÁČKOVÁ, I. – TIHÁNYI, J.: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň
1848–1948. Komárno 2012, s. 152.

136 CASTELLANI ZAHIR, E.: Bodo Ebhardt zwischen Berlin, Wien und Chillon. In: Dollen, B. von der – Schock-Wer-
ner, B. (edd.): Burgenromantik und Burgenrestaurierung um 1900. Der Architekt und Burgerforscher Bodo Ebhardt
in seiner Zeit [Katalóg výstavy]. Braubach 1999, s. 171.



leum.137 V hrade Moosham,138 zakúpenom v roku 1886, ktorého obnova zostáva  neprávom
v tieni rekonštrukcie hradu Kreuzenstein, sústredil ďalšiu časť svojich rozsiahlych umeleckých
zbierok139 a v kaštieli Seebarn, ktorý bol obľúbeným Wilczekovým letným sídlom, založil
galériu predkov, v ktorej samozrejme nechýbala ani jeho vlastná podobizeň.140 Jeho zberateľský
záber bol skutočne široký – zaujímal sa tak o európske ako i o orientálne umenie.141 Mnohé
predmety, pochádzajúce z jeho zbierky patria i dnes ku klenotom svetových múzeí.142

Výpočet Wilczekových verejných aktivít je oveľa dlhší, na načrtnutie hĺbky jeho osobnosti
a šírky záujmov však stačí spomenúť týchto niekoľko najzásadnejších. Osobnosť grófa Wilczeka
skutočne prekvapuje svojím renesančným charakterom, vďaka ktorému nepochybne patril k naj-
pozoruhodnejším aristokratom druhej polovice 19. storočia. Niektoré z jeho počinov patria do-
dnes do klenotnice rakúskej kultúry143 a jeho meno je v odbornej literatúre skloňované v mno-
hých súvislostiach.

Zhrnutie

Už počas svojho života sa gróf Ján Nepomuk Wilczek stal legendou, ktorá bola symbolom
spoločenského života druhej polovice 19. storočia. Ako syn z výbornej rodiny s bezchybným
pôvodom a vplyvnými príbuznými mal rovnakú štartovaciu pozíciu ako mnohí iní jeho vrstovní-
ci. Vo Wilczekovom prípade však rozhodujúcu úlohu zohrali viaceré faktory: najpodstatnejším
z nich bola jeho finančná nezávislosť, ktorú mu zabezpečovalo uhoľné impérium. Vďaka nemu
dokázal zabezpečiť na zodpovedajúcej úrovni nielen svoju rodinu, ale zostávalo mu dostatok
kapitálu na to, aby viedol skutočne veľkolepý životný štýl. V spojení s jeho umeleckými prefe-
renciami a vedeckými záujmami mohol vďaka tomu stáť pri výnimočných kultúrnych počinoch:
nejde len o rekonštrukcie hradov Kreuzenstein či Moosham alebo o nazhromaždenie skutočne
rozsiahlej kolekcie stredovekých umeleckých artefaktov. Z dlhodobého hľadiska nesmrteľnosť
Wilczekovej legendy zabezpečilo jeho osobné zaangažovanie do prípravy rakúsko-uhorskej
polárnej výpravy, založenie viedenskej dobrovoľnej záchrannej spoločnosti či nemocnice
známej ako Rudolfinum.

Nepoškvrnená línia predkov, zastávajúcich mnohé významné posty a funkcie, Jánovi Nepo-
mukovi Wilczekovi otvorila cestu dvorskej spoločnosti. Jeho pôsobenie na dvore Františka Joze-
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137 HUPKO, D. – JANÁČKOVÁ, I. – TIHÁNYI, J.: Koniec starých čias. Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň
1848–1948. Komárno 2012, s. 153.

138 Práve tu sa gróf Wilczek stretával s Katarínou Schrattovou. Pozri: WEISSENSTEINER, F.: Ženy v životě císaře Fran-
tiška Jozefa. Praha 2014, s. 168–170.

139 Pozri: KINSKY-WILCZEK, E. (ed.): Hans Wilczek erzählt seinen Enkeln Erinnerungen aus seinem Leben. Graz
1933, s. 258–262.

140 Gróf Ján Nepomuk Wilczek podporoval popredných maliarov, ktorý preňho vytvorili početné diela: Hans Canon,
Hans Makart, Franz Lenbach či Ján Matejko. Pozri: STIBOR, J.: Vlček z Dobré Zemice. In: Myška, M. et al.:
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 9 (21). Ostrava 2006, s. 140 a LAMAČ, M.: Hanuš
Schwaiger. Praha 1957, s. 30.

141 O grófovi Wilczekovi ako zberateľovi orientálnych predmetov pozri najnovšie napr. HASLAUER, A. E.: Sammeln
und präsentieren islamischer Kunst in Österreich im 19. und frühen 20. Jahrhundert [Diplomová práca]. Wien 2013.
s. 49–52.

142 Pozri napr.: TERJANIAN, P.: Armor Made in Basel: A Fifteenth-Century Sallet Attributed to Hans Blarer the
Younger. Metropolitan Museum Journal 36, 2001s. 155–158.

143 Napr. polárna expedícia z rokov 1872–1874 sa v medzivojnovom období dostala vo vyučovaní zemepisu medzi
pripomínané „kultúrne výkony Rakúšanov“. Pozri: BRUCKMÜLLER, E.: Technická inovácia a rakúska identita? In:
Kamenec, I. – Mannová, E. – Kowalská, E. (edd.): Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi.
Bratislava 2000, s. 103. 



fa I., s ktorým Wilczeka spájala i rovnaká favoritka, bolo odrazom jeho spoločenského postave-
nia. Sám cisár Wilczekove služby ako c. k. skutočného komorníka s obľubou využíval. Vďaka
svojmu svetáctvu a osobnému šarmu sa gróf Wilczek z cisárovým poverením stretával so
smotánkou európskej aristokracie. Svedčí o tom jeho služba u početných zahraničných
suverénov, ku ktorým ho František Jozef I. často ako komorníka prideľoval.

Hoci mal gróf Wilczek povesť liberála a mnohí ho obviňovali i zo slobodomurárstva a ďalší
ním pohŕdali kvôli jeho stykom s neurodzenými vrstvami obyvateľstva, sám Ján Nepomuk Wil-
czek i jeho rodina patrili k špičke viedenskej aristokracie. Wilczek inklinoval k meštianskemu
elementu, čo dokazujú početné priateľstvá, ktoré udržiaval s umelcami, vedcami či obchodník-
mi alebo bankármi. Túto jeho povahovú črtu možno hodnotiť ako pochopenie spoločenského
pokroku – v dobe, v ktorej žil, nebolo možné občiansky element ignorovať. V žiadnom prípade
však Wilczek nespochybňoval svoju príslušnosť k aristokracii a už vôbec nie svoju pevnú pozí-
ciu na viedenskom dvore. Zachytil ducha doby, nebol však kritikom vlastného stavu. Vďaka svo-
jej finančnej nezávislosti si mohol takýto postoj dovoliť a udržiavať styky i s meštianskym
prostredím. Na jeho spoločenské postavenie to nemalo negatívny vplyv – práve naopak. Ako
rešpektovaný aristokrat otváral dvere do urodzenej spoločnosti mnohým, ktorí by inak zbytočne
klopali na zatvorené dvere aristokratických salónov. 

K tomu, aby bolo možné Wilczekov život zhodnotiť komplexne v celej jeho šírke, bude
potrebné vykonať ešte mnoho sond do jeho života. Ak táto štúdia vniesla viac svetla do jeho
života alebo aspoň poukázala na dosiaľ opomínané aspekty jeho osobnosti, splnila svoj cieľ. 
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ОТ НЕЙТРАЛИТЕТА К ВОЕННОМУ ПРОТИВОСТОЯНИЮ
(ПЕНЗЕНСКИЙ ПЕРИОД ИСTОРИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

КОРПУСА В РОССИИ: 1918 Г.)

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ РЫБКОВ

The article concerns the events of 1918 – the Penza period of history of the Czech-oslovakian
Corps in Russia. It addresses how the tactics of the Corps have changed under the influence of
military and political processes, as well as under the influence of central and local government
agencies. It also addresses the rea-sons for why the Czechoslovakian Corps moved from the
principle of neutrality to an open military conflict. 

Key words: Czechoslovakian ńorps; Penza; the People’s Commissar L. Trotsky.

Продолжительное время в советской историографии проблема эволюции военно-
политической тактики Чехословацкого корпуса не рассматривалась. Такой взгляд на
проблему не вписывался в существовавший официальный концепт истории Гражданской
войны в России, анализ выстраивался в рамках заданных схем, требовавших от
исследователей соответствующих подходов, оценок и выводов. Поддерживалась удобная
для партийных и государственных властей авторская позиция, выстроенная по принципу
«кто не с нами, тот против нас». Исследования шли в русле таких сложившихся
стереотипов, как «мятеж Чехословацкого корпуса положил начало полномасштабной
Гражданской войне», «корпус – орудие Антанты и боролся за ее интересы», «корпус
являлся опорой внутренней контрреволюции» и т. п. На этом фоне подлинные причины
выступления Чехословацкого корпуса весной 1918 года, тактика действия его
командования, характер отношений с органами советской власти – это и многое другое,
к сожалению, оставалось за сферой внимания. Как справедливо высказывается
российский историк В. А. Козлов, причины одностороннего взгляда в исторической науке
следует искать за ее пределами. Исследователей побуждали показывать прошлое
в сбалансированности с той политикой, которую проводил партийно-государственный
аппарат1. 

Отчасти объяснением может служить недостаток источников. Многие материалы
архивных фондов были неизвестны по причине своей недоступности, на целом ряде
документов лежал «гриф секретности». Находившаяся под контролем государственной
цензуры, органов коммунистической партии периодическая печать также слабо
способствовала объективному и непредвзятому анализу. Не приветствовался
альтернативный взгляд на историю Гражданской войны, анализ «белого» движения, его
социальных сил и программы должен был ограничиваться упрощенным определениями
типа «вражеский лагерь», «противники рабоче-крестьянской революции». 

В последнюю четверть века ситуация изменилась. Начавшаяся реформа политической,
социально-экономической жизни предполагала серьезные перемены по всем
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направлениям, в том числе и научном. Историческая наука должна была дать ответы на
многие выдвигавшиеся современной действительность вопросы, а это становилось
возможным при условии изучения прошлого опыта со всеми его противоречиями,
вытекавшими из него уроков. Для анализа стало шириться источниковедческое «поле», по
сути, в начале 1990-х годов произошла «архивная революция». Открылись некогда
закрытые фонды, упразднилась государственная цензура, в научный оборот вошли новые
источники. Из библиотечных фондов стала выдаваться в свое время запрещенная
к прочтению литература. Все это в результате позволило восполнить многие пробелы
в истории Чехословацкого корпуса в России. 

В данной статье рассматривается история Чехословацкого корпуса в период его
пребывания в Пензенской губернии. Как свидетельствуют источники, ход событий
зависел, с одной стороны, от того, какую позицию занимали Чехословацкий
Национальный совет, командование Корпуса, а с другой – от позиции советских властей
всех уровней, их понимания сложившегося соотношения сил, правильной оценки
ситуации. При этом надо думать, что тактический расклад в решающей степени зависел в
первую очередь от указаний центральных органов власти. Излишне доказывать, особенно
в условиях военного времени, важность согласованных действий всех властных структур
(и центральных, и местных), их умения эффективно использовать свой политический,
социально-экономический потенциал. 

В связи с последним необходимо сказать о том, что представляла собой Пензенская
губерния на тот период, когда разворачивались интересующие нас события. Это был
аграрный регион с подавляющим большинством крестьянского населения. В начале
Гражданской войны функционировали суконные, ремесленно-кустарные,
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию предприятия, в основном малые по
числу занятых работников и объемам выпускаемой продукции. В то же время из-за
нехватки рабочих рук (еще в царской России было мобилизовано на войну рабочих из
разных отраслей от 25% до75%), финансовых средств бездействовало свыше 2,2 тыс.
заводов и фабрик, в том числе 218 по металлообработке. Только за 1918 год в губернии
было закрыто 211 различных производств2.

Отметим и тот факт, что губернию периодически сотрясали социальные волнения,
прежде всего крестьянские, из-за непосильной продовольственной разверстки,
установленной большевиками, постоянной угрозы голода. В апреле 1918 года центром
таких волнений стала деревня Ижмора Керенского уезда, а в конце лета того же года село
Кучка Пензенского уезда и крупное селение Чембары. Везде крестьяне открыто
выступали против большевистской политики в деревне. Например, в кучкинском
восстании участвовали крестьяне 8 волостей. Всего же за этот период в губернии
состоялось 27 антисоветских крестьянских восстаний, из них 14 по причине
продовольственной политики большевиков3. Помимо того, что эти события сами по себе
представляли большую угрозу для большевистской власти, опасность их заключалась
и в близости Восточного фронта.

Как видим, губерния не отличалась социально-политической стабильностью, не
располагала достаточными материально-техническими, людскими ресурсами, чтобы
своими силами проводить какие-либо серьезные военные операции. Об этом

2 Пензенская область за сорок лет Советской власти. 1917–1957. Пенза 1957, с. 7, 67.
3 Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г.Белинского. No. 27, 2012,

с. 623–626. 
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свидетельствует и то, как решался вопрос организации местных военных соединений.
Так, в начале января 1918 года 4-й общегубернский съезд постановил создать в каждой
местности отряды красной гвардии. Ядром должны были стать представители рабочего
класса, которых, однако, на тот момент насчитывалось не более 1 тыс. человек. Чтобы
подтолкнуть это дело, в марте того же года в Пензе создается штаб Красной Армии, одной
из задач которого являлось привлечение добровольцев в отряды местного гарнизона. Но
и эта мера слабо помогала, войсковые части оставались неукомплектованными.

В целом же к началу лета 1918 года в Пензе были дислоцированы пехотный полк,
пулеметная рота, несколько артиллерийских батарей и латышских рот, небольшие
рабочие отряды. Всего во всех военных формированиях насчитывалось около 2,5 тыс.
слабо вооруженных бойцов4. Но и эти вооруженные силы приходилось периодически
рассредоточивать по мере необходимости в разных местностях. Поэтому к началу
выступления Чехословацкого корпуса в губернском центре находилось и того меньше
воинских соединений. К тому же отсутствовало какое-либо профессиональное
управление этими силами. В частности, старожил города Пензы, участник событий
весны-лета 1918 года, Н.Ильин вспоминает: «Пензенский гарнизон был мал, состоял из
мадьярской интернациональной роты, небольшого отряда пулеметчиков с 40 пулеметами,
одного полка на 300 штыков, вооруженного устаревшими винтовками рабочего отряда,
небольшой батареи. Всего же, с учетом подошедшей помощи, насчитывалось защитников
города до 1,5 тыс. человек, у которых имелось 50 пулеметов и 6 орудий. Военного
руководства как такового не было, действовали вразнобой»5. 

Не могли оказать существенной военной помощи и соседние губернии, где отмечалась
аналогичная ситуация. Показателен состоявшийся 26 мая 1918 года разговор по прямому
проводу председателя Пензенского губернского Совета депутатов А.Е.Минкина
с военным комиссаром Симбирской губернии Ивановым. На согласованную с Москвой
просьбу об оказании помощи вооруженной силой последний ответил, что в сложившихся
на данный момент условиях в состоянии направить полроты солдат-интернациона-листов
численностью не более 90 человек6.

На основании даже этих фактов можно говорить о том, что военный, социально-
экономический потенциал Пензенской губернии являлся в тот период не настольно
сильным, чтобы можно было успешно противостоять отмобилизованным, имевшим опыт
ведения боевых действий отрядам Чехословацкого корпуса, исполнять во всем указания
центральных властей и проводить крупные военные операции. В этой связи примечателен
текст телеграммы председателя Пензенского губернского исполкома В. В. Кураева,
которую он направил в начале июня 1918 года В. И. Ленину, после того, как Пензу взяли
отряды чехословацких легионеров. В ней говорилось следующее: «Если бы военный
комиссариат поинтересовался серьезнее соотношением сил, возможностью своевременной
присылки помощи и прочего, то, может быть, того, что произошло, не было бы»7. 

В свою очередь командование Чехословацкого корпуса не стремилось использовать
свои военные преимущества с целью развязывания открытого вооруженного конфликта.
Для них по-прежнему главной задачей оставалась эвакуация из революционной России,
чтобы продолжить борьба с австро-германским противником в целях построения
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независимого чехословацкого государства. Уже через два дня после прихода большевиков
к власти, 27 октября 1917 года, командование Чехословацкого корпуса указывает своим
подразделениям на то, что любое вмешательство во внутреннюю борьбу, выступление
в этой борьбе на чьей-либо политической стороне для Корпуса «безусловно
недопустимо»8. Необходимо поддерживать порядок, разъясняли легионерам военные
руководители, всячески содействовать всему тому, что помогает продолжению борьбы со
злейшим врагом чехословаков – австро-германцами9. На такой позиции командования,
думается, сказывались также славянофильское и русофильское настроение многие
легионеров, недавнее единение по оружию с русскими на фронтах 1-й мировой войны.     

Не изменилась в принципиальном позиция Корпуса и по случаю начавшихся в Брест-
Литовске переговоров советского правительства с Германией, Австро-Венгрией по
вопросу заключения мира. В своем официальном заявлении от 25 января 1918 года лидеры
Чехословацкого Национального совета подчеркивали неотступность от революционной
борьбы «за право на самоопределение и государственную самостоятельность
чехословацкого народа». Указывали и на тот факт, что в новых условиях Корпус на
территории России выступает как составная воинская часть «автономной чехословацкой
армии во Франции»10. Сознавая, что в лице России теряется вчерашний союзник в борьбе
с австро-германскими силами, Национальный совет, командование Чехословацкого
корпуса видели продолжение этой борьбы за пределами Российской Федерации. Отсюда
по-прежнему в качестве главных оставались две задача – сохранить людские силы, а также
как можно быстрее добраться до Владивостока, откуда эвакуироваться в Европу. 

Следовательно, логика развивавшихся событий в начале весны 1918 года никак не
указывала на готовность Чехословацкого корпуса к какому-либо радикальному повороту
в своих военно-тактических действиях. Напротив, прилагались усилия, чтобы остаться на
позиции нейтралитета, не оказаться втянутым в водоворот Гражданской войны. 

Об этом свидетельствует переписка комиссара Корпуса П.Максы с большевистским
руководством Пензенской губернии, в частности – комиссаром В. В. Кураевым,
состоявшаяся в марте-апреле 1918 года11. Основным в ней выступало требование
соблюдения со стороны советских органов ранее принятых обязательств: не разоружать
на каждой очередной станции эшелоны легионеров до последней винтовки, помогать во
время продвижения поездами, вагонами, топливом и продовольствием, обеспечить
надежное сопровождение Корпуса по всему пути следования. Так, в послании П. Максы
от 5 апреля сообщалось, что в Самаре и Уфе местными властями было выдвинуто
требование о полном разоружении, при этом они ссылались на распоряжение Москвы12.
Аналогичное происходило на станциях Ртищево, Златоуст, Новониколаевск13 и др. 

Со своей стороны командование Корпуса гарантировало продолжение выполнения
условий договора от 26 марта 1918 года, подписанного представителями советского
правительства, Чехословацкого Национального совета и Чехословацкого корпуса. Кроме
того, оно допускало революционную агитацию среди легионеров силами чехословаков-
интернационалистов, при этом соглашалось взять их под свою защиту. 8 апреля 1918 года
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П. Макса направил лидеру пензенских большевиков В.В.Кураеву письмо, в котором
давалось обещание, что против чехословацких социал-демократов, занимающихся
агитацией, не будет применено никаких насилий, а замеченные в подобных действиях
лица привлекутся к ответственности по всей строгости военных законов14. Но все это
возможно при условии беспрепятственного продвижения эшелонов на Восток.

Тогда же появляется приказ за подписью командира, русского генерала В. Н. Шокорова
и П. Максы, разъясняющий позицию командования Корпуса по данному вопросу. В нем
указывалось, что агитации чехословаков-интернационалистов легионерам следует
противопоставить только свою агитацию, убеждение, разъяснение, но не насилие.
Отмечалось также, что сознательный чехословацкий борец любую агитацию воспримет
сознательно и с пониманием. В приказе особо подчеркивалось, что отношение
«Чешскословацкого революционного войска к русскому народу остается прежним. Любовь
и пожелание светлого будущего»15. Стоит сказать, что в течение пензенского периода
пребывания Чехословацкого корпуса в России не была случая насилия над агитаторами, во
всяком случае, выявленные и изученные нами источники на эти факты не указывали. 

Проводившаяся среди легионеров агитация давала свои результаты. По отдельным
сведениям, с начала мая 1918 года лишь в районе Пензы из Корпуса ежедневно в среднем
добровольно уходило до 20 солдат, пополнявшие затем ?-й чехословацкий
революционный полк16.  

Ряд проблем истории Чехословацкого корпуса в Поволжье нами рассмотрены17.
В процессе исследования приходило все большее понимание того, насколько непросто
было Корпусу соблюдать тактику нейтралитета в условиях Гражданской войны, все
полнее раскрывался драматизм людских судеб, всех стоявших по разные стороны
баррикад, одинаково переживавших революционное время. При этом логично
напрашивались вопросы: можно ли было избежать открытого военного противостояния,
направить процессы по мирному руслу? почему, несмотря на то, что в Пензе весной 1918
года наблюдался явный перевес Корпуса в живой силе и вооружении, наркомом по
военным и морским делам Л. Троцким 25 мая 1918 года отдается известный приказ
о полном разоружении эшелонов с легионерами? 

Уместным будет заметить, что еще до майского приказа Л. Троцкого идея разоружения
легионеров выносилась лидерами большевистской партии. В частности, 9 апреля 1918
года И. В. Сталин направляет в Красноярск распоряжение, чтобы местные власти
пропускали эшелоны Корпуса «только маленькими частями и с перерывами» и при
обязательном условии полной сдачи оружия. Народный комиссар мотивировал такое
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решение высадкой японского десанта на Дальнем Востоке, тем, что «чехословаки
рассматривают себя как французскую армию», а значит, они потенциально опасны18.   

Появление распоряжения И. В. Сталина, как и приказа Л.Троцкого противоречило
здравому смыслу. Зачем, спрашивается, создавать новый очаг напряжения на восточном
направлении, когда и без него большевистскому правительству приходилось трудно?! Почему
была проигнорирована возможность удержания легионеров на позиции нейтралитета? 

Ответить на все эти вопросы необходимо, ибо без этого не построить объективной
картины происходившего, а представление об истории Чехословацкого корпуса пензенского
периода так и останется искаженное догмами. Вместе с тем сразу и однозначно расставить
акценты тоже не получится. Пока идет этап накопления источниковой информации, ее
осмысления, вырабатываются новые концепции и подходы в исследовании российской
истории Чехословацкого корпуса. Предметом научного изучения становятся ранее
малоизвестные и неизвестные факты. Все это убеждает, что нужна определенная
историческая дистанция, чтобы делать обоснованные выводы и давать оценки. 

Однако в любом случае придется принимать во внимание ту объективную военно-
политическую ситуацию, которая определилась в 1918 году. Связанные с Чехословацким
корпусом события разворачивались не только в условиях борьбы с внутренней
контрреволюцией, но и в условиях начавшейся иностранной военной интервенции на
территории России. Поэтому столь крупное вооруженное соединение представлялось
советским властям серьезной угрозой. Иметь у себя за спиной в тылу боевое
формирование считалось невозможным. Можно, конечно, проводить гибкую,
построенную на соглашениях политику, но к таковой в тот момент большевики были не
готовы. Куда проще и надежнее, полагали они, - разоружить легионеров, а не согласных
поместить в концентрационный лагерь или даже расстрелять. Именно так предписывал
приказ Л. Троцкого командующим фронтами19.

Сказывалось также отсутствие постоянной и надежной связи отдаленных территорий
с центром. Не всегда информация о военно-политическом положении на местах
своевременно доходила до республиканских органов власти. Динамика событий
опережала возможности связи, нередко поступавшие указания запаздывали, не
соответствовали сложившемуся новому раскладу военных сил и средств. 
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г. М.1973, с. 63.
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JEŠTĚ K REEMIGRACI A REPATRIACI ČECHŮ A SLOVÁKŮ 

PO VELKÉ VÁLCE

JAROSLAV VACULÍK

This paper, which deals with the re-emigration and repatriation of Czechs and Slovaks, builds
upon the studies in this journal in numbers 26/2012/1, 27(2013)2 and 28/2014/1. Re-emigration
was to allow the return of expatriates who left the country for economic mason in decades efore
of the war-such as soldiers, prisoners and internet The largem number of returners was expected
from Russia, where – in additn to legionnaires (about 60 thousand) – there were 40–50 thousand
prisoners from former Austro-Hungarian Army and 50 thousand compatriots. 

Key words: Re-emigration; repatriation; Czechs and Slovaks; after WWI.

Předkládaný příspěvek, který se zabývá reemigrací a repatriací Čechů a Slováků po první
světové válce do ČSR, navazuje na studie publikované v tomto časopisu v číslech 26/2012/1,
27/2013/2 a 28/2014/1. Reemigrace měla umožnit návrat krajanů, kteří odešli z vlasti z eko-
nomických důvodů v desetiletích před vypuknutím první světové války. Repatriace umožňovala
návrat osob, které se octly mimo domov v důsledku války – patřili sem vojáci, zajatci a interno-
vané osoby. Největší počet navrátilců se předpokládal z Ruska, kde kromě legionářů (cca 60 ti-
síc) bylo 50 tisíc zajatců z bývalé rakousko-uherské armády a více než 50 tisíc předválečných
kolonistů.

Na repatriaci měl právo každý československý státní příslušník bez ohledu na jeho národnost
a provedení repatriace bylo povinností státu.1 Úkolem repatriace bylo uskutečňovat a umožňo-
vat návrat československých příslušníků, ve vlasti využít jejich zkušeností, opatřit jim přístřeší,
potraviny a zaměstnání, stejně jako hradit náklady dopravy.2

Memorandum vlády o vyřízení otázky válečných zajatců a internovaných příslušníků do
ČSR z ledna 1919 uvádělo, že „naše intervence ve prospěch zajatců jsou neurovnanými poměry
v mnohých sousedních zemích velice ztíženy“.3 Ministr zahraničních věcí dr. Edvard Beneš,
který v té době dlel v Paříži, měl být upozorněn na naléhavost intervence ve prospěch všech
československých příslušníků nebo internovaných kdekoliv, zvláště pak v Rusku, neboť o osudu
tamních zajatců nebylo vůbec známo. Zajatecká otázka byla považována za záležitost převážně
vojenskou, a proto se na jejich řešení mělo podílet především ministerstvo národní obrany
(MNO).

Při MNO byl zřízen odbor pro péči o zajatce, který informoval ministra Beneše o veřejných
schůzích, na kterých se občané dožadovali urychlení návratu zajatců, kteří žili v těžkých pomě-
rech v zajateckých táborech v Itálii, Srbsku a Rumunsku. Rakousko-uherských zajateckých misí
v Moskvě a Petrohradě se 6. listopadu 1918 samovolně zmocnily komunistické rady rakousko-
uherských dělníků a vojáků zřízené zajatci. V prosinci 1918 byl do moskevské rady přibrán
i zástupce českých komunistů Beneš. Zajatci ze svého zdržování v Rusku obvinovali vlády
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1 Národní archiv Praha (dále jen NA), fond Presidium ministerské rady (dále jen PMR), k. 2824, Všeobecná pravidla
pro orgány repatriačních úřadů ČSR.

2 Tamtéž, k. 2825, Zásady pro repatriaci čs. příslušníků prováděnou Ministerstvem sociální péče.
3 Tamtéž, k. 2824, memorandum o vyřízení otázky válečných zajatců ze 14. 1. 1919.



nových států doma. Situace v ruských zajateckých táborech byla zoufalá pro nedostatek
potravin, žádné příležitosti k výdělku, špatné zdravotní poměry a nedostatečný oděv. V Tur-
kestáně, který byl uzavřen z jedné strany orenburskými kozáky a z druhé Angličany na linii
Ašchabad-Krasnovodsk byli zajatci odtrženi od spojení s Evropou od jara 1918 a trpěli
nedostatkem potravin. Rakousko-uherští zajatci nacházející se na Sibiři nemohli z Ruska vzhle-
dem k obsazení transsibiřské magistrály Čechoslováky, kteří také neměli styk s domovem.

Otázka návratu legionářů a zajatců ze Sibiře za pomoci Američanů a Japonců a z Turkestánu
za pomoci Angličanů přes Krasnovodsk, Baku a Terst byla předmětem schůzí, na kterých se ozý-
valy hlasy, že „naši hoši v Rusku nemají co dělat“.4 MNO požadovalo, aby československá vlá-
da požádala dánské vyslanectví v Petrohradě a Dánský červený kříž o péči o československé
občany v Rusku. Pro informaci veřejnosti mělo velitelství československých vojsk na Sibiři
poslat seznamy legionářů, padlých a zajatců. Stranou povinností nezůstávali ani předváleční
kolonisté, kterým se dle Československého Červeného kříže (ČSČK) nedostávalo pomoci
vlády.5

MNO poždovalo nárat všech příslušníků ČSR bez ohledu (podtrženo v originále) na národ-
nost, ať vojáků, zajatců či kolonistů. Pokud šlo o zajatce, nejvíce jich bylo v Rusku (50 tisíc),
v Itálii 5 tisíc, ve Francii 1 tisíc, v Británii 400 (zvláště na Maltě). K realizaci repatriace z Ruska
byla vyslána mise do Cařihradu.6 Pro repatriaci zajatců byly zřízeny sběrné, průchodní, vyživo-
vací a karanténní stanice.  

Ministerstvo pro sjednocení zákonů navrhovalo pro repatriaci Čechů a Slováků z USA, Ra-
kouska a Maďarska zřídit u Ministerstva sociální péče (MSP) stálou meziministerskou konferen-
ci složenou z 5–7 členů, která by byla ve styku se Slovenskouligou v Americe a Národním
výborem vídeňských a dolnorakouských Čechů.7 Naproti tomu ministerstvo obchodu (MO)
zastávalo názor, že meziministerská komise „nezdá se býti orgánem dosti pohyblivým pro prak-
tické provádění akce“.8

Meziministerská porada konaná v květnu 1920 v ministerstvu veřejných prací projednávala
repatriaci vídeňských Čechů na Slovensko a na jižní Moravu. Ministr veřejných prací Antonín
Hampl nejprve vylíčil hospodářské důvody, které nutily vídeňské Čechy hledat příznivější
prostředí. Rakouský český poslanec František Dvořák konstatoval, že se původně vídeňští Češi
nechtěli stěhovat. Ale pokles hospodářského významu Vídně po rozpadu Rakousko-Uherska je
vedlo k samovolnému stěhování, které je nezbytné změnit v plánovité. Dále hovořil o zřízení
akciových společností pro výrobu stavebních hmot, truhlářství, oděvní, obuvnický a kovoprůmysl
na Slovensku (Bratislava, Trenčín, Nitra, Prešov) a na Moravě (Moravská Ostrava, Olomouc,
Břeclav). Ministr pro sjednocení zákonů a organizace správy dr. Milan Hodža navrhl zřízení
Repatriačního úřadu nebo alespoň meziministerské komise. Podle ministra Hampla „repatriace
musí postupovat pozvolně, nutno hledat pozemky, schází materiál a peníze nejsou na vše“.9

Při provádění repatriace měly být rozeznávány dva obvody, a to Slovensko a české země.
V Bratislavě byla zřízena kancelář pro osídlovací politiku, která převzala péči o repatrianty na
Slovensko, o repatrianty a reemigranty do českých zemí se starala kancelář při ministerstvu
sociální péče. Vídeňští Češi zřídili zvláštní kancelář ve Vídni, která byla v nejužším spojení
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s Prahou a Bratislavou. Shodně s ministerstvem obchodu také ministerstvo sociální péče odmít-
lo zřízení stálé meziministerské komise.10

Součástí reemigrace Čechů a Slováků byl také návrat amerických Rusínů, kteří se v roce
1920 vraceli z New Yorku na Podkarpatskou Rus. Vezli s sebou dar amerických Rusínů – vlajku
Podkarpatské Rusi, Zvon Svobody a křesla, v nichž seděli prezident Masaryk a guvernér
Žatkovič na kongresu Středoevropské unie v Pittsburgu.11

Ministerstvo zemědělství navrhovalo, aby pro provedení repatriace byla u ministerstva
zahraničních věcí (MZV) zřízena meziministerská komise skládající se ze zástupců ministerstev
zemědělství, obchodu, zahraničních věcí, sociální péče, financí a Státního pozemkového úřadu
(SPÚ) s odbočkami v Praze, Brně a Bratislavě.12 Podle civilní správy Podkarpatské Rusi měl být
zřízen v každém větším městě Slovenska a Podkarpatské Rusi Pomocný výbor sestavený ze zá-
stupců místních úřadů a korporací. Ten by hájil zájmy vracejících se, informoval je a staral se
o jejich ubytování.13

Podle ministerstva financí měla být celá agenda repatriace realizována podle zásad, na nichž
se dohodne MSP s ostatními zúčastněnými ministerstvy. Reemigrace neměla být uměle
vyvolávána. Transfer měl být omezen na repatrianty, kteří byli zadrženi v cizině mimořádnými
válečnými poměry. Těm měly být v ČSR přikázány zvláštní tábory a ubikace.14

Vláda 15. července 1920 usnesla, že ministerstvo sociální péče bude provádět veškerou repa-
triaci státních zaměstnanců bývalého Rakousko-Uherska, kterou, s výjimkou Rakouska,
provádělo ministerstvo veřejných prací.15

Repatriace Čechů a Slováků narážela mj. na nedostatek peněz. Pro úspěch repatriace a reemi-
grace byla nutná finanční pomoc státu, např. ke stavbě nouzových domků v Bratislavě.16 Na
provádění repatriační agendy proto vláda poskytla úvěr 5 mil. Kč.17 Tak Družstvo zahraničních
Čechoslováků požadovalo obnos 700 tisíc Kč na stavbu obytných domků v Bratislavě.18 Nevy-
jasněna byla otázka podpor repatriantům, kteří podle MSP mohli být podporováni pouze do šesti
týdnů po návratu a poté měli nárok na podporu v nezaměstnanosti.19

Ministerstvo financí uvažovalo o dalších zdrojích na repatriační akci. Uvádělo, že v rozpoč-
tu MNO na rok 1922 je v kapitole „Repatriace“ sloužící k repatriaci vojska 10 mil. Kč, přičemž
tato již byla skončena, ministerstvo sociální péče mělo 5 mil. Kč v kapitole „Váleční poškozen-
ci a repatrianti“, ministerstvo vnitra mělo v kapitole „Zálohy na vydržování cizích příslušníků
z východní Haliče“ 10 mil. Kč. Tvrdilo ale, že ani jedna z uvedených položek nemohla by
sloužit k zúčtování nákladů spojených s repatriací a navrhovalo zřídit novou položku při kapi-
tole „Zálohy na repatriaci ruských uprchlíků a zajatců“ pro pozdější refundaci s Ruskem.20

Vláda 4. března 1921 usnesla, aby MO poskytlo Svazu slovenských obchodníků a průmysl-
níků vrátivších se z Ruska se sídlem v Turčianském Svätém Martině státní zápůjčku 3 mil. Kč.
Zápůjčka byla vyplacena ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska, aby byla předána
Svazu k navázání a umožnění obchodních styků s Ruskem. Částky bylo použito na upsání akcií
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10 NA, f. Ministerstvo školství a národní osvěty (dále jen MŠANO), k. 58, MSP MŠANO 9. 6. 1920.
11 Tamtéž, záznam PMR 17. 6. 1920.
12 NA, f. PMR, k. 2825, MZ PMR 19. 6. 1920.
13 Tamtéž, Civilní správa Podkarpatské Rusi Kanceláři prezidenta republiky z 22. 6. 1920.
14 Tamtž MF PMR 1. 7. 1920.
15 Tamtéž, k. 2824, protokol MSP 31. 7. 1920.
16 Tamtéž, Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska PMR 17. 8. 1920.
17 Tamtéž, MF PMR 18. 6. 1921.
18 Tamtéž, Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska PMR 19. 8. 1922.
19 Tamtéž, f. 496, MSP PMR 20. 4. 1923.
20 Tamtéž, k. 209, MF PMR 5. 12. 1922.



Československé akciové společnosti pro obchod, průmysl a hospodářství, ale bez pozitivního
výsledku. Ze zápůjčky měl Svaz platit MO rok 1,5 %, ale své závazky nesplnil. Nepostaral se
o bezpečnost poskytnuté zápůjčky, úrok neplatil, takže částka 3 mil. Kč byla pro stát ztracena.
Přesto Svaz žádal další zápůjčku 7 mil. Kč, což MO odmítlo, protože původní částky Svaz
nepoužil k navázání obchodních styků s Ruskem, ale k sanaci akciové společnosti.21

Státní pomoc byla nezbytná i při kolonizaci zemědělských reemigrantů, o kterou pečoval
Státní pozemkový úřad (SPÚ). Na SPÚ se akcí zabývaly čtyři odbory, a to odbor V/2, který řídil
kolonizační akci, odbor VI/1, který se zabýval umísťováním zemědělců při kolonizaci, odbor
VI/2, který se věnoval péči o družstva kolonistů a reemigrantů a odbor VI/3 pečující o posky-
tování úvěru kolonistům.22

V rámci pozemkové reformy vzniklo na jižním Slovensku z dosavadních velkostatků 61 stát-
ních kolonií a 11 na jižní Podkarpatské Rusi. Byl to kraj uherské stepi s malými vesnicemi,
osamělými dvory a rozsáhlými pastvinami s typickými vahadlovými studněmi. Z pustiny a bažin
se měly sát úrodné lány a luka pro stavy nových zemědělců. Do zpustlých budov se stěhovali
noví kolonisté, mezi nimi reemigranti, mj. z Ruska. Již počátkem listopadu 1923 po zorání
pozemků oseli kolonisté část půdy žitem a pšenicí. Na jaře 1924 uhodily silné deště, takže první
sklizeň nebyla úspěšná. Stavba budov byla v režii Stavebního a bytového družstva za součin-
nosti SPÚ a Kanceláře legií MNO.23

a) Rusko

Reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků z Ruska komplikovala nejprve občanská válka, kdy
jednotlivé části této země podléhaly odlišným vládám, a po vítězství bolševiků neexistence vzá-
jemných diplomatických styků, kdy se ruští krajané stali rukojmími při nátlaku na ČSR.
Nicméně již v červenci 1920 byla do Moskvy vyslána československá repatriační mise vedená
zpočátku mjr. Josefem Skálou, která zřídila své pobočky v Charkově, Kyjevě, Petrohradě,
Novorossijsku, Tomsku a Tiflisu. její úkoly převzaly v roce 1921 obchodní mise v Moskvě
a Charkově, v době existence Dálněvýchodní republiky existoval také československý konzulát
ve Vladivostoku. Konzulát v Batumi byl likvidován poté, kdy Gruzii ovládli bolševici. V čele
obchodního zastupitelství v Moskvě s pobočkami v Petrohradě, Novorossijsku, Tomsku a Tifli-
su byl od srpna 1921 Josef Girsa, v čele zastupitelství v Charkově s pobočkou v Kyjevě od břez-
na 1922 byl Václav Beneš.24

První transport našich občanů z Ruska vypravil Komitét občanů ČSR v Kyjevě už v lednu
1919 a jejím velitelem byl poručík Dněprovské československé národní družiny, která pomáha-
la ukrajinskému ministerstvu vnitra při obraně Kyjeva, Evžen Černý.25 Z Ukrajiny se chtěli vy-
stěhovat nejen váleční zajatci, ale i předváleční kolonisté – příslušníci inteligence, dělníci i rol-
níci. Museli však prokázat svou příslušnost k ČSR. O každém žadateli byl vyplněn spis, kde bylo
uvedeno jeho příjmení, křestní jméno, jméno po otci, datum narození, národnost, náboženství,
rodinný stav, povolání, místo bydliště, vzdělání, znalost jazyků, stranická příslušníků, členství
v odborech, místo návratu a bydliště rodičů v ČSR.26 Většinou šlo o katolíky, znalé českého
jazyka, ruštiny a němčiny. Museli předložit doklady, že na Ukrajině nezanechali žádný majetek
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a nebyli trestně stíháni. V Kyjevě bylo registrováno 128 rodin s československým občanstvím,
14 žádostí bylo zamítnuto, protože neprokázali československou státní příslušnost. Pokud šlo
o celou Ukrajinu počet Čechů a Slováků se po reemigraci zmenšil několikanásobně.

Styk zajatců s domovem byl velmi obtížný. Jejich příbuzní jim mohli posílat pouze jeden
korespondenční lístek měsíčně. O zajatce na Sibiři pečovala americká YMCA a dánské vysla-
nectví v Petrohradě, přestože československá vláda nepožádala dánskou vládu o zastupování.
Zájmy občanů bývalého Rakousko-Uherska mohly u bolševických úřadů zastupovat pouze rady
rakousko-uherských dělníků a vojáků v Petrohradě a Moskvě, v nichž byli zastoupeni i česko-
slovenští komunisté. Tyto rady se podílely také na repatriační akci.27

Pro podporu návratu bývalých rakousko-uherských zajatců z Ruska se vyslovila i mezi-
národní likvidační komise ve Vídni, která zasedala v dubnu 1919.28 Komise jednala také
o opatření peněžních prostředků pro péči o bývalé rakousko-uherské zajatce. Jen pro zajatce
v Rusku bylo zapotřebí 2,5 mil. rublů měsíčně. Myšlenku podporovaly zejména Rakousko
a Maďarsko, jejichž zajatců bylo v Rusku nejvíce.29

Na konferenci vyslanců států bývalého Rakousko-Uherska 9. dubna 1919 bylo usneseno, aby
československý příspěvek na repatriaci rakousko-uherských zajatců z Ruska činil 25 %.30

Ovšem otázka dopravy československých zajatců ze Sibiře měla být řešena až po transferu
legií.31

ČSČK odmítl požadavek Komitétu občanů v Kyjevě, který chtěl emigrovat z Ruska do ČSR
také Rusy a Ukrajince. Své stanovisko odůvodnil nedostatkem potravin, bytovou nouzí a další-
mi problémy v ČSR.32

Na jaře 1919 začala v ČSR řada protestních schůzí a demonstrací požadujících návrat
československých legií a zajatců z Ruska do ČSR. V květnu 1919 přijaly v tomto smyslu rezolu-
ci tři tisíce horníků v Duchcově.33 V akci se angažovala především Československá strana
socialistická (ČSS). Na schůzi 5. května 1919 na Královských Vinohradech žádala poslankyně
Františka Zemínová, aby do Ruska byla vyslána delegace, jejímž členem by byl ministr Jiří
Stříbrný. Rusku měly být dodány potraviny, lokomotivy a vagony. Ženy si stěžovaly, že při
panující drahotě je dosavadní státní podpora nedostatečná.34 Českoslovenští socialisté na Klad-
ně naléhavě žádali vládu, aby urychleně podnikla kroky, jež „by nám co nejdříve vrátily naše
hochy ze Sibiře i krajany, kteří jako zajatci strádají v Rusku“.35 Zároveň odmítali zatahování
československého vojska do bojů na Sibiři. Obdobnou rezoluci zaslali vládě i socialisté z Chotě-
tova.36 ČSČK doporučovala vyslání mise Červeného kříže zejména do Turkestánu, kde bylo
nejvíce zajatců, „aby ti, kteří v Rusku zůstávají, měli jakési zastání před ruskými úřady“.37

Naléhavou žádost o urychlení návratu legií ze Sibiře přednesli Kanceláři prezidenta repub-
liky občané Dobříkova u Vysokého Mýta, kteří považovali „jejich další účast v bojích proti vládě
rad po boku diktátora Kolčaka“ za poškození obrazu národa v očích světové demokracie.38 Také
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občané v Lánech u Kladna apelovali na vládu, aby dopravu legionářů urychleně provedla.39

V dopisu obecního zastupitelstva Uhlířské Janovice se pravilo: „Vraťte nám co nejdříve naše
syny matkám, muže ženám, otce dětem a bratry sourozencům!“40 Pro urychlení všech opatření,
jež směřují k návratu legií, se vyslovil tábor lidu v Semilech.41 Obdobné rezoluce byly přijaty
Sdružením československých socialistických živnostníků v Lounech, občany Tábora a ČSS
v Srbech.42 Socialisté v Hřivicích žádali umístění legionářů ve státních úřadech a na zabraných
šlechtických a církevních pozemcích.43 Na táboru lidu pořádaném ČSS v Plzni kritizoval tajem-
ník plzeňské odbočky Československé obce úřednické poměry v Rusku: „Teror za terorem
nastal, jenž stokrát horší carského. Tam posílali nepohodlné vrstvy na Sibiř, zde celé vrstvy
národa vyvražďovány a proč? ... Obr slovanský je v troskách.“ Náměstek starosty dr. Petejdl
požadoval návrat legií.44

Podle Sdružení Čechů a Slováků z Ruska (SČSR) „následkem nynější hrůzovlády Sovětů
museli opustit místa svého působiště, aby přežili občanskou válku. Mnozí s holýma rukama,
jiným odebrali peníze a jiné cennosti po cestě nebo při překračování hranice.“45 Sdružení
požadovalo, aby československá vláda vyplácela podpory reemigrantům z Ruska jako neza-
městnaným a bankovní ústavy jim poskytovaly zálohy na ruské peníze a cenné papíry. Ve
skutečnosti ruské peníze byly oceňovány velice malým kursem a cenné papíry nebyly vůbec
obchodovatelné.

Rezoluce shromážděných československých žen z Podřipska v Roudnici n. L. premiérovi
Vlastimilu Tusarovi protestovala „proti všem záludným choutkám, aby našich národních hrdinů
čs. legií v Sibiři zneužíváno bylo ke stranickým zájmům za hranicemi“.46 Schůze Svazu
legionářů se vyslovila proti agitaci podnikané Národními listy, aby československá armáda byla
přes evropské Rusko dopravena domů: „Nesmí být zatažena do bojů Kolčaka a Děnikina
v Rusku proti bolševikům.“ Nejprudší řeč pronesla poslankyně ČSS Fráňa Zemínová.47 Správní
komise Vítkovic žádala návrat 60 mužů – živitelů rodin ze Sibiře.48 Svaz legionářů v Plzni kon-
statoval v prosinci 1919 nezdar svépomocné akce k urychlení návratu ruských legionářů. Na
jejich schůzi konstatoval dr. Patejdl, že „Rusku musíme pomáhat na poli kulturním, ne zbraně-
mi“.49 Požadoval návrat ruských legií a navázání obchodních styků s Ruskem, sloučení Svazu
legionářů s Družinou legionářů a kritizoval stávku kladenských horníků, kteří podporovali
českého komunistu v Rusku Aloise Munu. Občané Králova Pole protestovali „proti úmyslu ně-
kterých zpátečnických živlů v RČS, kteří chtějí zneužít československou armádu ke zpátečnické-
mu prospěchu v Rusku tím, že by se mohlo naše československé vojsko probíti k armádě gen.
Děnikina“.50

MNO odhadovalo počet zajatců v Rusku na asi 50 tisíc osob, z toho 10 tis. v jižním Rusku
a na Kavkaze, 10 tis. v Turkestánu, 15 tis. ve vnitřním Rusku a na Ukrajině a 15 tis. na Sibiři.
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Rozdělilo Rusko na tři repatriační obvody: Kakaz a Turkestán, sovětské Rusko a Ukrajina
a Sibiř. V létě 1919 byl dostupný jen první obvod pod vládou gen. Antona Děnikina. Hlavní
repatriační úřad tohoto obvodu sídlil v Cařihradě v čele s praporčíkem Rudolfem Bělinem.
Podléhaly mu repatriační stanice v Rostově na Donu, Krasnodaru a Novorossijsku. Odtud se
vraceli lodí do Galace a přes Balkán do ČSR. Nápomocni byli vojenští přidělenci v Bukurešti,
Niši, Bělehradě a Záhřebě. MNO pomýšlelo na trasu z Novorossijska do Cařihradu a odtud přes
Soluň na Niš nebo Terst a zřízení pomocných stanic v Tiflisu a Stavropolu pro Kavkaz a Baku
a Batumi pro Turkestán. Spojení Cařihradu s Novorossijskem bylo nepravidelné, s Batumí
dvakrát týdně. Ve druhém obvodu byly zřízeny mise v Moskvě a Kyjevě. Komplikace způsobi-
ly četné válečné fronty. Přijímací a sběrné stanice transportů i jednotlivců z tohoto obvodu byly
v Haliči a Bukovině a jevila se potřeba zvýšené kontroly proti zavlečení infekčních nemocí.
Soustředné tábory byly zřízeny v Hranicích, příp. Pardubicích a Košicích. Z třetího obvodu
mohli být zajatci transportováni jen společně s legiemi.51

K evakuaci Čechoslováků z Moskvy bylo nezbytné získat souhlas polské vlády k průchodu
transportů. Polská vláda k tomu nechtěla dát souhlas a osoby, které přešly hranice z Ruska do
Polska individuálně internovala v „bolševických“ táborech.52

Zajatcům na Sibiři se rozhodl pomoci Dánský Červený kříž, který tam vypravil z Norska loď
s nákladem šatstva, obuvi a léčiv, který byl po sibiřských řekách dopravován do vnitrozemí.53

O repatriaci zajatců a reemigraci kolonistů se starali zmocněnec ČSR pro jižní Rusko,
Komitét občanů ČSR v Kyjevě, vojenský zmocněnec ČSR pro donsko-kubáňskou oblast v Jeka-
těrinburku s odbočkami v Rostově a Novorossijsku, sanitní mise ve východní Haliči i vojenský
zmocněnec v Bukurešti se sběrnou stanicí v Galaci.54

Podle ČSČK pomáhal českým repatriantům i československý komunista Beneš, přestože byl
členem Rady dělníků a vojáků bývalého Rakousko-Uherska, která se usnesla odepřít podporu
Čechoslovákům, protože československá vláda jediná neodpovídala na její dotazy a nabídky ke
spolupráci. V zoufalé situaci byli krajané v Petrohradě, kteří pro hlad a bídu toužili po návratu
do staré vlasti.55

Prezidium ministerské rady soudilo, že českoslovenští příslušníci neopouští území Ruska
pouze kvůli sociálnímu chaosu, ale pro bezprostřední válečné nebezpečí, které jim hrozilo
v důsledku probíhající občanské války.56 Naproti tomu ministerstvo vnitra zastávalo názor, že
navrátilce z Ruska nelze pokládat za uprchlíky ve smyslu zákona z 31. prosince 1917, protože neo-
pustili své bydliště následkem hrozícího bezprostředního válečného nebezpečí, nýbrž vzhledem na
neurovnané sociální poměry panující v Rusku a nelze jim poukazovat uprchlické podpory.57

Československá vláda se snažila pomoci reemigrantům a repatriantům z Ruska výkupem jejich
neokolkovaných rakousko-uherských bankovek za 99 % jejich nominální hodnoty. Navrátilci
obdrželi ihned 50 %, zbývajících 49 % bylo zadrženo na 1% úrok jako nucená státní půjčka. Kra-
jané nabízeli k výměně také ruské rubly, a to jednak carské, jednak vydané Prozatímní vládou, tzv.
dumské. Ruský rubl ovšem neměl úřední kurs, překupníci platili za carský rubl 1 Kč, za dumský
70–90 haléřů, devizová ústředna byla ochotna zaplatit za dumský rubl maximálně 45 haléřů.58
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SČSR požadovalo, aby vláda nařídila, aby od členů Sdružení byly vykupovány carské rubly
za 1,50 Kč a také dumské rubly, které bank odmítaly. Uvádělo, že krajané „se vracejí většinou
s dumskými ruly a ocitají se v trapné situaci, když jich nemohou prodati“.59 SČSR předpoklá-
dalo, že nastane čilý obchod mezi ČSR a Děnikinem osvobozeným územím Ruska. 

Vláda 4. února 1920 schválila návrh ministra financí na odkup carských a dumských rublů
od ruských legionářů a členů SČSR, a to za carský rubl 95 haléřů a za dumský rubl 85 haléřů.
Došla k tomu po dohodě se Společností pro obchod s Východem v Praze, jež se nabídla rubly
umístit. SČSR uvádělo, že rublů bude celkem 6–8 milionů. Jednotlivci žádali odkup často vel-
mi značných obnosů, někdy i 150 tisíc rublů, což odůvodňovali tím, že je to celý jejich majetek
zachráněný před bolševiky. Jakmile bylo odkoupeno 7,7 mil. rublů, počaly ministerstvu financí
docházet informace, že je akce zneužívána. Proto ministerstvo odkup pozastavilo, neboť obdrže-
lo žádosti o odkup dalších 6,6 mil. Rb a očekávalo i žádosti dalších přistěhovalců. Zároveň po-
klesly výdaje na brzké výhodné umístění rublů. Ministerstvo financí navrhovalo, aby obnos
nákupu byl omezen 5 mil. Kč a odkupný kurs byl stanoven jednotně a snížen na 70 haléřů. Kurs
rublu značně klesl a byl hodnocen nejvýše 17–20 haléři. Tentýž kurs byl nastoupen filiální
kanceláří finanční správy československých vojsk na Rusi v Praze. Z Vladivostoku obdrželo mi-
nisterstvo telegram: „carské a dumské rubly nekupujte, neposílejte, klesají“.60

Dále ministerstvo financí navrhovalo, aby se odkup odehrával podle určitých stupnic: do
10 tis. Rb vykoupit zcela, zbytky nad 10 tis. Rb rozdělit do tří tříd po 10 nebo 20 tis. Rb a za
každých 10 nebo 20 tis. Rb odkoupit % dle stupnice. Odkup přes 10 tisíc Rb byl povolen jen v pří-
padech hodných zvláštního ohledu. Obnosy nad 100 tis. Rb měly být z odkupu zcela vyloučeny.

SČSR v létě 1920 slibovalo, že v obnoveném Rusku se kurs rublu zvýší. Krajané prý měli
nárok žádat vládu, aby jim vyšla vstříc. SČSR argumentovalo značnými oběťmi ruských Čechů
za světové války pro první odboj s tím, že nespokojení krajané po návratu do post-bolševického
Ruska nebudou prosazovat zájmy ČSR. Žádalo, aby kurs rublu byl ponechán, výše obnosu
k výměně stanovena maximálně na 150 tisíc Rb, žádosti byly vyřizovány bez průtahu a vláda
poskytla dostatečný úvěr na rublovou akci.61

Vláda povolila 25. června 1920 ministerstvu financí odkup ruských rublů členům SČSR jen
do 5 mil. Kč za odkupní kurs 70 haléřů. Obnosy do 10 tis. Rb se odkupovaly zcela, ze zbytku
nadto pouze procenta. Odkup obnosů přes 10 tis. Rb byl povolen jen v případech hodných
zvláštního zřetele. Obnosy nad 100 tisíc Rb byly z odkupu úplně vyloučeny.62

Proti tomuto řešení protestovalo SČSR. Ministerstvo financí bylo překvapeno a zdůraznilo,
že nemůže být řeči o právním nároku na výměnu rublů, jednalo se o dobrou vůli ministerstva na
právním závazku nezávislou.63 Výhody přiznané členům SČSR považovalo za dalekosáhlé,
kterých se nedostává legionářům, což vedlo k řevnivosti a nespokojenosti. Zatímco filiální
kancelář finanční správy československých vojsk na Rusi odkupovala zpravidla jen 1 tis. Rb,
členové SČSR si vyměňovali často obnosy až do 55 tis. Rb.64

Dle SČSR ruským Čechům a Slovákům mělo být v rámci Nové ekonomické politiky nas-
tolené bolševickým režimem v roce 1921 povoleno svobodné podnikání v Rusku a zajištěna
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osobní a majetková bezpečnost. Pro restauraci jejich podnikání jim měla ruská vláda poskytnout
úlevy a pomoc.65

Podle SČSR škody československých příslušníků z Ruska činily mnoho set mil. Kč. Jen
členové SČSR podali okolo 600 žádostí ve výši přes 1 mld. korun. SČSR požadovala náhradu
válečných škod způsobených krajanům z Ruska, přijetí zákona o výpomoci, poskytnutí před-
běžných záloh, podporu těm, kteří se nacházeli v hospodářské tísni a povolení úvěru. SČSR
zdůrazňovalo jak zásluhy ruských Čechů a Slováků o první zahraniční odboj, tak i jejich význam
pro navázání hospodářských styků s Ruskem, neboť ČSR je odkázána na export a bude hledat
odbytiště na Východě, kde se střetne s konkurencí německou, anglickou, francouzskou, ame-
rickou a skandinávskou. Tohoto úkolu se mohli zhostit jen krajané z Ruska, kteří znali tamní
jazyk a poměry.66

Ke škodám způsobeným ruským Čechům a Slovákům se vyjádřilo ministerstvo financí v tom
smyslu, že náhrada by se vztahovala pouze na škody způsobené Německem a Rakousko-
-Uherskem, jako nepřátelskými mocnostmi, ne však Ruskem.67

Úřad pro zahraniční obchod uložil SČSR za subvenci 10 tis. Kč předložit seznam Čechů,
kteří byli hospodářsky činní v Rusku. Úřad chtěl využít statistické registrace všech členů dle
dřívějších zaměstnání a bydlišť v Rusku pro cíle československého zahraničního obchodu
a průmyslového styku s touto zemí ve vhodné chvíli.68

SČSR podalo vládě a parlamentu žádost, aby škody jeho členů, které utrpěli v Rusku, byly
hrazeny ČSR na účet Ruska. Do zjištění a vyšetření výše těchto škod měli dostat výpomoc
a zálohy, a to 25 % na škody hodnověrně prokázané a 15 % na škody hodnověrně zjištěné. Tyto
zálohy měli použít ke krytí nákladů spojených návratem do Ruska, ke znovu zařízení jejich bytů,
domů, obchodů, dílen, továren a statků a k zahájení nové činnosti v této zemi. Poslanecká sně-
movna přijala 16. března 1921 rezoluci ukládající vládě, aby škody vyšetřila. SČSR žádalo sně-
movnu, aby sama podala ještě během jarního zasedání 1921 zákon o odškodnění ruských Čechů
a Slováků a zařadila do rozpočtu na rok 1922 odpovídající částku. V opačném případě by prý
byla ohrožena možnost jejich brzkého návratu do Ruska, kde se chtěli stát prvními průkopníky
československého exportu.69

SČSR obdrželo v roce 1920 subvenci 10 tis. Kč od ministerstva obchodu, v roce 1921 dalších
20 tisíc Kč od Úřadu pro zahraniční obchod, totéž v roce 1922. Podle Úřadu pro zahraniční
obchod „blíží se pomalu doba, kdy bude možno Čechoslovákům – průmyslníkům, živnostníkům,
obchodníkům, úředníkům i dělníkům pomýšleti na návrat do svých dřívějších působišť“.70 Úřad
obdržel od SČSR soupis všech krajanů podle míst působení, oborů a zaměstnání v Rusku
a československý průmysl „skládá veškerou svoji naději na ruský trh“. Opěrnými body v Rusku
měli být ruští krajané: „A našim předním úkolem musí býti toto budoucí nové Rusko, jež dříve
nebo později vyvstane světu opět ve své dřívější mohutnosti a síle hospodářské i politické a bude
odběratelem nad jiné významným, zejména jeho jižní část.“

Ministerstvu zahraničních věcí docházely přihlášky škod způsobených československým
příslušníkům v Rusku ještě v roce 1922. Přihlášky, které došly opožděně, nebylo možné zařadit
do seznamu válečných škod ve smyslu vládního nařízení 394/1921. Proto MZV žádalo MSP, aby
se ujalo strádajících příslušníků z Ruska nebo aby vláda rozhodla o tom, jak bude zmírněna bída
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poškozených navrátilců, než bude v Národním shromáždění projednán náhradový zákon (tisk
2500/1921).71

SČSR přijalo na schůzi 26. března 1922 rezoluci, ve které požadovalo pomocnou akci pro
Čechoslováky v Rusku, dokončení reemigrace a repatriace krajanů, umožnění výměny rublů
a energické vymáhání za způsobené škody. Na janovské konferenci měla ČSR vymáhat vrácení
českého a slovenského majetku v Rusku, náhradu škod, zrušení pronájmů a volné provozování
obchodu a průmyslu v této zemi.72

Ministerstvo financí sdělovalo v květnu 1922, že nelze nadále odkupovat ruské rubly, pro-
tože rubl byl již tak znehodnocen, že už neměl žádnou mezinárodní cenu. Ministerstvo nadále
nemohlo provádět valutární transakce v rublech a odkázalo ruské krajany na nouzovou podporu
MSP.73 Oba schválené obnosy na odkup rublů (8 a 5 mil.) byly již úplně vyčerpány a přitom se
objevovaly nové žádosti. SČSR žádalo další úvěr 3 mil. Kč, Kruh starodružiníků se dotazoval
na výměnu rublů, zajatecký oddíl ČSČK žádal výměnu 152 tis. Rb a legionáři 1,3 mil. Rb (od
legionářů bylo odkoupeno 11,2 mil. Rb za 9,1 mil. Kč). Vzhledem ke znehodnocení rublu byl
jeho odkup darem, podporou v nouzi.74 Na základě těchto zjištění vláda rozhodla, že „pokud jde
o výměnu rublů, nelze v té věci pro tuto dobu ničeho podnikati“.75

SČSR neustalo v energickém vymáhán náhrady škod, tentokrát na sovětské vládě. Požadova-
lo usnadnění návratu do Ruska a obnovení soukromého podnikání v této zemi a větší výpomoc
československé vlády.76 O finanční příspěvek žádalo také Sdružení spolků a korporací na pomoc
Čechoslovákům v Rusku vrátivším se do vlasti. Předsedou Sdružení byl ing. Pavlovský. Vláda
věnovala na tento účel 200 Kč, předseda vlády A. Švehla za svou osobu 300 Kč.77

V roce 1920 pověřilo ministerstvo zahraničních věcí SČSR úlohou shromažďovat a přísluš-
ným zemským politickým správám (ZPS) předkládat žádosti o náhrady škod utrpěných válkou
a poválečnými událostmi v Rusku. Z těchto bylo 607 předáno ZPS a v letech 1920–1921 vypla-
ceny výpomoci. Do listopadu 1922 bylo podáno 1725 žádostí. Před konferencemi v Janově
a Haagu byly mnohé škodní žádosti navýšeny, což pak bylo z různých stran používáno ke
zpochybnění všech nároků.78

SČSR a Jednota Čechoslováků v Rusku, jejich příbuzných a přátel chtěly předložit své poža-
davky ministerskému předsedovi Švehlovi 15. listopadu 1923.79 Nakonec došlo k jejich přijetí
v poslanecké sněmovně 11. prosince 1923. SČSR si stěžovalo, že již tři roky se dovolává státní
pomoci ke zmírnění bídy a nouze, ke zlepšení existence, jakož i umožnění návratu do Ruska,
restauraci tamních domovů a podniků, ale marně. Návrh poslanců dr. A. Hájka, J. Stříbrného,
F. Udržala, R. Mlčocha a J. Šrámka z 23. června 1921 nebyl uskutečněn pro odpor sociálních
demokratů. Z koaličních klubů byla vytvořena „odborná pětka“ pro záležitosti Čechů a Slováků
z Ruska. V roce 1923 ministr dr. Beneš prohlásil, že nadchází doba, kdy ČSR bude ruské Čechy
a Slováky potřebovat, že v zájmu státu do Ruska musí.80

Nejtěžší byla situace zajatců v Turkestáně vzhledem k nedostatku průmyslových výrobků,
špatnému zásobování a drahotě. K tomu se připojovala nepříznivá zdravotní situace (malárie)
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a nedostatek léků. Repatriace z Taškentu měla probíhat železnicí přes Samarkand, Bucharu, Aš-
chabad do Krasnovodsku, odtud lodí do Baku a opět železnicí přes Tiflis do Batumi nebo Poti.81

K realizaci repatriační akce z Turkestánu byla vyslána mise vedená mjr. Skálou, která v Kodani
pod egidou Červeného kříže měla vstoupit ve styk s Moskvou ve věci repatriace Čechoslováků
z Ruska.82

Na potřebu výpomoci vracejícím se krajanům z Ruska, kteří čtyřměsíční cestou z Ruska
přišli o své poslední úspory, upozorňovalo SČSR, které však naráželo na kompetenční spory
mezi ministerstvy vnitra a sociální péče.83 SČSR podalo žádost, aby Čechům a Slovákům,
pokud se jako nemajetní vraceli z Ruska, byly vyplaceny podpory jako nezaměstnaným, pří-
padně jim byly povoleny subvence. Upozorňovalo, že uprchlíci z Haliče a Těšínska dostávali
20 Kč denně na hlavu rodiny, na celou rodinu nejvýše 40 Kč denně, zatímco váleční uprchlíci
na hlavu a den jen 2 Kč.84

MNO informovalo vládu, že se mnozí navrátilci z Ruska a Ameriky ocitli v těžkém postavení
a obraceli se na vojenské úřady, aby se s nimi podělili o hořká zklamání a tlumočili jim výtky
týkající se lhostejnosti civilních úřadů.85

Sovětská vláda uzavřela v roce 1920 smlouvu s Německem, která umožňovala repatriaci
zajatců z Ruska přes Narvu do Štětína. Českoslovenští příslušníci pak pokračovali přes Berlín
a Drážďany do Děčína, kde byla v Podmoklech zřízena stálá přijímací stanice MNO.86

K organizaci repatriace z Ruska byli vysláni mjr. Josef Skála do Moskvy a František Štilip
do Turkestánu. O návrat zajatců ze Sibiře se měla starat vládní delegace vedená poslancem Fran-
tiškem V. Krejčím.87 Podle sovětského zástupce dr. Gillersona sovětské úřady uznávaly pouze
mjr. Skálu za oprávněného rozhodovat o všech otázkách týkajících se československých občanů
v Rusku, tedy i co se týče priority při repatriaci, materiální pomoci a organzace dopravy.88

SČSR podalo MSP návrh na urychlenou repatriaci Čechoslováků z Ukrajiny. Někteří nabyli za
cara ruské státní občanství a na ně se podle MSP reemigrace nevztahovala. Samo MSP konstatova-
lo, že jim ČSR nemůže odepřít pomoc pro jejich velké zásluhy o československou samostatnost.89

S posledním transferem československých vojsk ze Sibiře se vrátilo na Slovensko přes sto
slovenských obchodníků, kteří byli před válkou usazeni v Rusku. S sebou přivezli 10 mil.
carských a dumských rublů. Po ministerském předsedovi Janu Černém požadovali za tuto částku
zálohu v československých korunách.90

Slovenští obchodníci a průmyslníci z Ruska založili Svaz slovenských obchodníků
a průmyslníků navrátivších se z Ruska se sídlem v Turčianském Svatém Martině, jehož účelem,
podle schválených stanov, bylo „pracovat na ekonomickém osvobození Slovenska, zvelebení
a rozšíření slovenského obchodu a průmyslu“.91 V čele Svazu byl ředitel Zvolenské lidové
banky Viliam Pauliny.92 Ministerstvo obchodu poskytlo zápůjčku Svazu slovenských obchod-
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níků a průmyslníků vrátivších se z Ruska ve výši 3 mil. Kč po deponování 3 mil. dumských
rublů, které byly majetkem Svazu.93

Transporty repatriantů z Ruska byli do ČSR dopravováni i příslušníci cizích států. Přezkou-
šení totožnosti repatriantů však bylo v ruských poměrech krajně obtížné, mj. pro nedostatek
osobních průkazů jednotlivých repatriantů. Transporty odjíždějící z Moskvy nebo Petrohradu
nebyly výhradně československé, ale smíšené. Registraci prováděly ruské úřady, u Čechoslová-
ků čeští komunisté. Československá obchodní mise v Moskvě registraci převzít nemohla nejen
z technických důvodů, ale především k dosavadnímu bezesmluvnímu mezistátnímu stavu mezi
Ruskem a ČSR.94 Ruské úřady do transportů zařazovaly osoby, které samy považovaly za vhod-
né a které československou registrační stanicí neprošly. Na hranice ČSR často přijížděly osoby
bez dokladů, které by bylo nutno vracet, nebo, pokud byly propuštěny, dostaly se na území
republiky i osoby pochybného charakteru. Srovnáním se záznamy osob dlících v karanténním
táboře v Pardubicích bylo možno zjistit, které osoby přijely do ČSR aniž by prošly repatriační-
mi ruskými orgány za součinnosti československých repatriačních misí v Moskvě, Petrohradě
nebo Novorossijsku, kam osoby hlásící se k ČSR byly odesílány příslušnými ruskými orgány
místa pobytu. Teprve v Pardubicích tak bylo možné zjišťovat státní příslušnost a data repatrian-
tů. Jiný postup byl při rozsáhlosti Ruska nemožný a z časových důvodů nebyl zvládnutelný ani
ve Štětíně nebo na hranicích v Děčíně.95

Do podepsání a ratifikace rusko-československé obchodní smlouvy z 5. června 1922 Mimo-
řádná komise pro boj s kontrarevolucí (ČK) věznila řadu příslušníků ČSR z řad legionářů i odbo-
jových pracovníků místních kolonií. Šlo o hromadné věznění našich krajanů v Moskvě v čele
s B. Čermákem a P. Maxou v roce 1918, perzekuci předních členů kyjevské kolonie v roce 1919
– popravu tajemníka správy Svazu československých spolků Jana Volfa a druhých kyjevských
Čechů, zatýkání a odvlečení do Moskvy členů Komitétu občanů ČSR v Kyjevě, zatčení a dlouhé
věznění československých zástupců v Novorossijsku, Rostově na Donu, Oděse, Kyjevě, Alvavi-
ru a Vladivostoku. Věznění byli rukojmími sovětské vlády proti vládě ČSR. Při SČSR byl zřízen
odbor bývalých politických vězňů v čele s bývalým předsedou Rady Čechů v Rusku Otakarem
Červeným, který byl bolševiky vězněn 55 dnů. Předseda Komitétu občanů ČSR v Kyjevě a bý-
valý tajemník předsedy Svazu československých spolků dr. Václava Vondráka Ladislav Grund
byl vězněn v letech 1920–1922 celkem 523 dny. Předseda Dobročinného a vzdělávacího spolku
J. A. Komenského v Kyjevě Jindřich Jindříšek byl bolševiky vězněn v roce 1919 celkem 28 dní.96

Dle informací náměstka ministra zahraničí dr. Václava Girsy veškeré záležitosti týkající se
vězněných československých příslušníků byly v rukou Mimořádné komise pro boj s kontrarevolu-
cí (ČK), soudní řízení bylo tajné a rozhodnutí ČK konečná. Obviněný byl vyslýchán jedním nebo
několika soudci a na základě jejich dobrozdání potvrzoval rozsudek člen kolegia ČK v nepřítom-
nosti obžalovaného. Obžalovaný neměl možnost obhajoby, neměl spojení s vnějším světem a tak
si nemohl opatřit žádný důkaz o své nevině. Soudci se řídili pouze svým „revolučním svědomím“.

Repatriace a reemigrace z Ruska dály se různými směry a nebyly do konce roku 1922
ukončeny. Dopravu zajatců obstarávaly lodě Dohody, jakož i Německa, které odvážely ruské
zajatce a přivážely německé a rakousko-uherské zajatce z Ruska. Akci prováděl Mezinárodní
Červený kříž (MČK). MČK prováděl veškeré zúčtování těchto repatriačních akcí zajatců.97
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Vzhledem k bídě československých příslušníků čekajících na reemigraci a repatriaci ve
Vladivostoku, kteří zde nemohli získat žádnou práci, vyjednávalo MZV se sovětskými úřady
prostřednictvím zastupitelství v Moskvě o přidělení pozemků na Sibiři, kam by bylo možno kra-
jany převézt. Zároveň žádalo MSP 50 tisíc Kč na podpory pro krajany na Dálném východě.98

Vláda 15. ledna 1923 rozhodla, že veškerá agenda v záležitosti repatriace československých
příslušníků a válečných zajatců z Ruska se přikazuje od 1. ledna 1923 do kompetence MSP
a zároveň byl 30. červen 1923 prohlášen jako poslední den dokdy je možno povolit repatriaci na
účet státu. Zastupitelství v Moskvě žádalo prodloužení repatriace do konce roku 1923, protože
mezi zajatci v Rusku byli ještě jednotlivci, kteří pomýšleli na návrat do vlasti a uváděli, že
o repatriaci nevěděli. Na základě toho ministr sociální péče Gustav Habrman prodloužil repa-
triaci z Ruska do 31. prosince 1923.

b) Rakousko

Silný reemigrační proud směřoval do ČSR především z Dolních Rakous, zejména Vídně.
Důvodem bylo pronásledování nepřátelským okolím a hmotná bída. Směřovali především na
jižní Moravu a do jižních Čech, kde v důsledku přelidnění poklesla cena práce. Československá
obec sokolská proto doporučovala, aby kolonizovali severní Čechy, severní Moravu a jihozá-
padní Slezsko.99

Živý zájem o reemigraci projevovali také čeští rolníci v Horním Rakousku, kteří si chtěli
zakoupit dvory v Čechách a na Moravě. Nabízeli německým rolníkům v českomoravském
pohraničí výměnu usedlostí, ale neúspěšně. Žádný sudetoněmecký rolník však o odchod z ČSR
zájem neprojevil.100

Na jaře 1920 byla založena Hospodářská jednota československého rolnictva v Rakousku,
která zpracovala katastr tamního českého rolnictva. K reemigraci se přihlásilo 100 rodin českých
rolníků, kteří měli průměrně 30 jiter půdy čili celkem tři tisíce jiter v ceně asi 150 mil. rakous-
kých korun. Podle Jednoty v Rakousku žilo několik tisíc českých sedláků se jměním přes 3 mld.
rakouských korun. Žádali přidělit zbytkové statky, od nichž byla většina polí rozparcelována,
výměnu statků nebo volný prodej a nákup. České rolnictvo v Rakousku trpělo v cizím prostřed,
zvláště české děti. V celém Horním Rakousku nebyl jediný český advokát nebo notář, takže čeští
hospodáři byli okrádáni. České zájmy hájily Hospodářská jednota, Agrární strana a Národní
výbor pro Horní Rakousy.101

Mnoho českých rolníků v Horním Rakousku pocházelo z Moravy, zejména Kyjovska,
Ždánicka, Kloboucka a Židlochovicka. Vlastnili poměrně značný majetek a chtěli reemigrovat
do ČSR, zejména na Valticko a Mikulovsko. Nejraději by směnili své statky s německými rol-
níky na jižní Moravě, ale nenašli žádný ohlas, přestože inzerovali i v sudetoněmeckých novi-
nách.102

Podle informací Národní jednoty pro jihozápadní Moravu hrozila českým rolníkům v Hor-
ním Rakousku dávka z majetku, která měla činit až 65 %, a dávka z přírůstku, která by postihla
prodávajícího ve výši až 35 %.103
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V roce 1921 již bylo přihlášených k reemigraci 150 rolnických rodin, které se chtěly vrátit
za každou cenu kvůli ohromné devalvaci rakouské koruny.104

Národní rada československá (NRČs) např. radila Hospodářské jednotě, aby jednala s velko-
statkářem Lemburgem ve Štýru V Horním Rakousku, kterému SPÚ hodlal zabrat několik dvorů
v Čechách, zda by nepřijal za úhradu kupní ceny statky Čechoslováků v Rakousku105

Zakládající člen spolku Komenský ve Vídni Jan Mikuláš si stěžoval u NRČs, že SPÚ nebere
na něho žádný zřetel a česká půda „se stále ponechává jen židům a Němcům byrokratům našim
úhlavním nepřátelům“.106

Na dotaz Václava Svobody z Wartbergu u Kremže v Horním Rakousku odpověděla NRČs,
že přidělování půdy se oddaluje nutnými technickými přípravami. Např. na Krumlovsku měla
přídělovou akci provádět obvodová úřadovna SPÚ v Českých Budějovicích, která ale ještě v po-
lovině roku 1921 nebyla zřízena.107 Ochotu postoupit českým rolníkům z Horního Rakouska
dvory na Krumlovsku, Veselsku a Netolicku projevila správa schwarzenberských statků.108

Podle Hospodářské jednoty československých zemědělců v Rakousku stovky českých
zemědělců v Rakousku s majetkem půl miliardy rakouských korun čekalo na možnost reemi-
grace do ČSR. Šlo zvláště o zemědělce, kteří žili rozptýleni bez možnosti českého kulturního
vyžití a zejména českých škol. Jednota jednala s Jindřichem Clam-Martinicem o možnosti získat
část dvorů velkostatku Smečno u Slaného o rozloze 2240 ha, z toho 1250 ha orné půdy. Clam-
Martinic byl ochoten směnit tuto půdu za česká hospodářství v Rakousku. Hospodářská jednota
preferovala rychlou směnu půdy a neodkladné přesídlení krajanů do Čech. Byla rovněž ochotna
převzít část zemědělských dělníků do svých služeb.109

Generální konzulát ČSR ve Vídni požadoval, aby lhůta pro reemigraci byla prodloužena do
poloviny roku 1924, a to vzhledem k hospodářské krizi a velké nezaměstnanosti v Rakousku.
Podle generálního konzulátu většina žadatelů o reemigraci byli lidé z řad dělníků a maloživnost-
níků, kteří podle brněnské smlouvy s Rakouskem měli možnost se vystěhovat do tří let po
výměně ratifikačních listin, tj. do 10. března 1924.110

Vládním usnesením z 30. května 1923 bylo rozhodnuto, aby pro dokončení reemigrační
a repatriační akce československých státních příslušníků z Německa, Rakouska, Ruska a Ukra-
jiny, byl stanoven konečný termín 31. prosinec 1923. MSP nedoporučovalo prodloužení reemi-
gračního termínu pro krajany z Rakouska do 30. června 1924.111

c) Německo

Z Německa se vraceli především horníci zaměstnaní ve Vestfálsku, kterých tam pracovalo asi
16 tisíc. Dne 17. dubna 1919 přijel do Podmokel první transport z Německa se 600 osobami,
27. dubna byl hlášen další transport. Bylo potřeba zajistit potraviny, ubytování, zaměstnání
a podpor v nezaměstnanosti. Shromažďovací střediska pro reemigranty z Německa byla zřízena
v Terezíně (700 osob) a Plané u Mariánských Lázní (600 osob). MSP se obávalo, že příliv reemi-
grantů z Německa zvýší bytovou nouzi a nezaměstnanost v ČSR.112
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O půdu v ČSR se přihlásily některé české spolky v obvodu československých konzulátů
v Brémách, Saské Kamenici a Vratislavi. Pro kolonizaci přicházely v úvahu hospodářské objek-
ty na jižním Slovensku a jižní Podkarpatské Rusi, které se nacházely daleko od měst.113

O otázce eventuální reemigrace Čechů ze Slezska se hovořilo v exulantských osadách již na jaře
1919. Téma se vrátilo opět v září 1920 při návštěvě československých diplomatů. Exulanti byli
připraveni prodat majetek a odjet, pokud v ČSR obdrží odpovídající příděl půdy a osídlení na
jednom místě. O staré vlasti neměli elementární představu, ČSR označovali jako „císařskou“
a požadovali garanci, že nebudou pronásledováni pro své protestantské náboženství. V lednu
1921 se MZV obrátilo na SPÚ se žádostí o usídlení 60 rodin hornoslezských Čechů z Bedři-
chova Hradce, Petrovic a Lubína.114 Reemigrace Čechů z pruského Slezska byla také v popředí
zájmu Kostnické jednoty.

Na žádost československého konzulátu v Berlíně vláda 7. ledna 1924 prodloužila termín reemi-
grace československých příslušníků z Německa do vlasti na státní účet do 30 června 1924.115

d) Polsko

Migrační pohyby v Polsku zahrnují i otázku českých uprchlíků z té části Těšínska, která byla
zabrána Polskem. Státní úředníci shromáždění 7. dubna 1919 ve Slezské Ostravě protestovali
proti zastavení podpor osobám (denně 20 Kč pro svobodné a 30 Kč pro ženaté), kteří na polské
části Těšínska zanechali všechen svůj nemovitý i movitý majetek a museli si v ČSR najmout
drahé ubytování v hotelích.116

Dne 17. listopadu 1920 požádala NRČs vládu, aby se usnesla zařadit do rozpočtu na rok
1921 dvě rozpočtové položky, a to 200 tisíc Kč na školu a penzionát J. A. Komenského pro děti
zahraničních krajanů a 300 tisíc na reemigraci ze Zelova do obce Újezd Komenského. K tomu
Kostnická jednota vytvořila zvláštní kolonizační komisi. Ministerstvo financí nemělo námitky
proti povolení částky až do výše jeden milion korun na reemigrační akci a 150 tisíc Kč na úhradu
nákladů spojených s přípravnými pracemi.117

Protože projekt Újezdu Komenského nepokračoval zdárně ke svému provedení, svolala NRČ
komisi pro národní evidenci pozemkovou a kolonizační, která měla projednat další postup ree-
migrace z Polska.118

Z celkového počtu 840 přihlášených rodin náboženských exulantů z Polska bylo reemi-
grováno 92 zemědělských a 25 dělnických rodin do pohraničních území, a to na Lovosicko,
Litoměřicko, Zábřežsko, Šumpersko, Fulnecko a jižní Slovensko. Rodiny byly opatřeny přísluš-
ným živým a mrtvým inventářem. V roce 1922 Kostnická jednota obdržela na podporu reemi-
grační akce 44 600 Kč, v roce 1923 celkem 187 470 Kč na nákup dobytka, hnojiva a hospodář-
ských strojů, v roce 1924 dohromady 6 964 Kč na zakoupení hospodářských strojů a v roce 1925
dalších 500 tisíc Kč. Zemědělské rodiny složili své zálohy na pozemky. Zájem o reemigraci pro-
jevilo ještě dalších 159 rodin. Do konce roku 1926 se usídlilo 267 rodin v severních Čechách
(Sulejovice, Čížkovice, Siřejovice, Encovany), 270 na severní Moravě (Zábřeh, Vikýřovice
a Suchdol nad Odrou) a 109 na Slovensku (Holůbkov).119
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Potomci českých exulantů, kteří se usadili na Lovosicku se sešli v květnu 1924 na slavnost-
ním uvítacím shromáždění, na kterém prohlásili svou věrnost ČSR a prosili o urychlení návratu
dalších přihlášených rodin.120

V roce 1922 zaopatřil SPÚ přídělem půdy 30 rodin reemigrantů z Volyně, a to po 10 ha. Po
zaknihování přídělů v roce 1929 se někteří kolonisté zbavili nabytého přídělu a s takto získaným
kapitálem se chtěli osamostatnit v Kanadě. V roce 1929 odjeli do Kanady manželé Vilém
a Marie Pospíšilovi ze Zábřeha, Karel a Anna Munčinští ze Zábřeha a Josef a Amálie Munčin-
ští z Vikýřovic, kde pro ně příbuzní zakoupili farmy.121

e) Maďarsko

Ministerstvo veřejných prací nebylo schopno umístit slovenské reemigranty z Maďarska,
kteří chtěli pracovat ve státních hutích a dolech na Slovensku. Přitom ředitelství státních
železáren v Podbrezové zaměstnávalo 22 cizince z Maďarska, Polska, Rumunska, Itále a Ruska,
ředitelství státních železáren v Tisovci devět cizinců z Maďarska, Království SHS a Ruska, ředi-
telství státních dolů v Rožnavě deset cizinců z Maďarska a Rumunska, ředitelství státních
naftových dolů v Gbelech jedenáct cizinců z Maďarska, Rumunska, Rakouska, Polska a Velké
Británie, správa státních dolů v Železniku tři cizince z Maďarska, Polska a Ruska. Ministerstvo
s plnou mocí pro správu Slovenska nařídilo úřední šetření s cílem vypovězení těchto cizozemců
z území ČSR.122 O usídlení v českých zemích tito Slováci zájem neměli.

f) Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS)

Evakuací státních úředníků z území bývalého Rakousko-Uherska, kromě Rakouska, byl
pověřen námořní odbor MNO, který podle možnosti reemigroval i další zájemce. Meziminister-
ská porada konaná 16. dubna 1920 za účasti zástupců ministerstev veřejných prací, zahraničních
věcí, národní obrany, financí, vnitra, sociální péče a železnic rozhodla, aby chudým přísluš-
níkům ČSR byl přiznán nárok na přestěhování na státní útraty z území bývalého Rakousko-
-Uherska všeobecně a z ostatní ciziny v odůvodněných případech. Stát měl zájem, aby movitosti
československých příslušníků byly do vlasti převezeny a bylo jeho povinností umožnit návrat
nemajetných, kteří byli z ciziny vypovězeni.123

O reemigraci z Království SHS jevili zájem banátští Češi. Na dotaz Františka Tichého z Bele
Crkve sdělovala NRČs, že za půdu v ČSR se platí 3 tisíce Kč za hektar, tj. 8 ha 24 tisíc. Kromě
toho bylo nutno počítat s náklady na budovy – 70 tis. Kč. Nutný byl také náklad na opatření
živého a mrtvého inventáře a potraviny k výživě rodiny do první sklizně.124 O možnosti zakou-
pit v ČSR pozemek se zajímal také P. Prášil z B. Crkve. Dotazoval se, v jakém množství si může
jedna rodina pozemek zakoupit, „neboť zde je více rodin, které by se tam rády odstěhovaly,
nejraději na Slovensko“.125

Národní jednota v Olomouci počítala s kolonizací Čechů ze Slavonie. Připravila pro ně dvůr
Žichlínek, ale slavonští rolníci raději emigrovali do Ameriky.126
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g) Itálie

Důležitým bodem pro reemigraci zahraničních Čechů a Slováků byl Terst, kam směřovaly
také transporty československého zahraničního vojska. ČSR zamýšlela dopravit do Terstu
60 tisíc vojáků po dvou tisících mužích. Třicet parníků je mělo převézt během jednoho roku.
ČSR se zavázala dát k dispozici uhlí a potřebný materiál pro dopravu po železnici.127 Minister-
stvo železnic ovšem tvrdilo, že smlouva je nevýhodná a že přeprava by měla být vedena také
přes Hamburk, neboť by byla levnější a výhodnější.128

V Terstu přistávaly transporty sibiřských legionářů, i amerických krajanů. Terstský konzulát
požadoval, aby američtí Slováci nebyli instradováni na Slovensko přes Maďarsko, protože
maďarské úřady prováděly mezi nimi protičeskoslovenskou agitaci. Ale dle konzulátu v New
Yorku agenti firmy Brayda vydávali lístky na parník do Terstu platné i na dráhu Terst – Budapešť
za 150 dolarů.129

Zastupitelský úřad v Terstu vedl také přípravné jednání o vystěhování československých
příslušníků z Rijeky a okolí. V této věci jednal s velitelem italské posádky.130

h) USA

Ministerstvo železnic navrhlo, aby za účelem reemigrace amerických Čechů a Slováků byla
vytvořena komise ze zástupců ministerstev zahraničních věcí, obchodu, financí, zemědělství,
vnitra, železnic, sociální péče a s plnou mocí pro správu Slovenska. jednotlivé lodní transporty
měly být vypravovány v počtu 600 osob a v evropských přístavech měly být zřízeny informační
kanceláře.131

Pro regulaci reemigrace z USA a Rakouska na Slovensko zřídilo ministerstvo s plnou mocí
pro správu Slovenska komisi, která měla reemigrantům opatřit zaměstnání a zajistit životní pod-
mínky.132

O volné objekty pro americké Čechy se zajímala Realitní, úvěrová a obchodní společnost
Atlas, jejíž zástupci v této věci navštívili NRČs a SPÚ.133 SPÚ jim ovšem sdělil, že přídělový
zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by dovolovalo, aby provádění přídělové akce bylo
svěřeno výdělečným společnostem. Tím by se totiž vsunul mezi SPÚ a uchazeče o půdu třetí,
a to výdělečný činitel, čímž by byla půda pouze zdražena. Cena půdy byla rozdílná podle pro-
dukčních oblastí, např. v oblasti řepařské 8500 Kč za hektar, zatímco v oblasti pastvinářské jen
1500 Kč/ha.134

(Zpracováno v rámci projektu GAČR P410/12/0142)
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127 NA, f. PMR, k. 2824, smlouva mezi civilním generálním komisariátem Venezia-Iulia a náčelníkem čs. vojenské mise
v Itálii 23. 8. 1919.

128 Tamtéž, Ministerstvo železnic MZV 20. 9. 1919.
129 Tamtéž, k. 2825, MZV PMR 12. 6. 1920.
130 Tamtéž, zastupitelství Terst MZV 25. 10. 1919.
131 NA, f. PMR, k. 2825, Ministerstvo železnic PMR 6. 3. 1920.
132 Tamtéž, Ministerstvo s plnou mocí MSP 16. 6. 1920.
133 NA, f. NRČ, k. 470, záznam ze 6. 3. 1923.
134 Tamtéž, SPÚ s. r. o. Atlas 28. 6. 1922.
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KŁOPOTLIWY NABYTEK. PROBLEMY Z RUSIĄ PODKARPACKĄ 

I NA WSCHODNIEJ SŁOWACJI

MICHAŁ JARNECKI

The issue of Ruthenia caused an embarrassment. The Czechoslovak government did not keep
a consistent policy there. The earlier sympathy for Ukrainian orientation was changed into
Russophile ideas. The governor A. Beskid belonged to this group. In both groups and between
Hungarian minority grew a disloyal tendencies. The Ukrainians strengthened their own position
in school system. They built the base for their future political aspirations. The Czechoslovak
government began to suspect them of the tendency to chauvinism. In the Hungary and Poland the
Czechs were accused and suspected that they wanted to leave from Ruthenia and to join new
democratic Russia as its a potentially most important ally. The internal situation in Ruthenia was
still complicated and the process of awakening national identity continued. 

Key words: Subcarpation Russia; Czechoslovakia;1920th.

Ruś Podkarpacka, która uchodziła, choć nie było to wcale wówczas dla wszystkich oczy-
wiste, za kawałek ukraińskiej ziemi, stała się w czechosłowackim epizodzie swych dziejów
swoistym politycznym poligonem doświadczalnym dla praskich gospodarzy. Na jej obszarze
mieli niebywałą okazję skonfrontować swoje mniej lub bardziej publiczne deklaracje i propa-
gandowe założenia w kwestii ukraińskiej z praktyką i realiami życia. Tutaj, jak w soczewce,
skupiły się sprzeczności czechosłowackiej polityki względem kwestii ukraińskiej, zarówno
w międzynarodowym, jak i wewnętrznym wymiarze. Na przełomie stuleci XIX i XX mogło się
wydawać, ze w tym zacofanym i częściowo odizolowanym rejonie Europy czas się zatrzymał,
a pod względem identyfikacji etnicznej jest on niemal surowy i nieokreślony, jednak wkrótce
nowi gospodarze musieli zmienić pod tym względem zdanie. Władze ČSR nie doceniały trud-
ności w administrowaniu nieco niespodziewanym, jak już wiemy z poprzedniego rozdziału
nabytkiem i dynamiki procesów narodowotwórczych, które pod demokratycznymi rządami Pra-
gi nabrały przyśpieszenia. Rozwijający się prężnie narodowy ruch ukraiński nie mógł zadowalać
się tylko hasłami i oczekiwał konkretnych działań, zgodnych z deklarowaną życzliwością wobec
ich aspiracji w Galicji Wschodniej. Dla Czechów ambicje lokalnej społeczności ukraińskiej,
wzmocnionej przez grupę uchodźców, urastały do roli potencjalnie groźnej irredenty, tym
bardziej, że i do autonomii dążyła znaczna część rosyjskiej orientacji narodowej. Kwestia
obiecanej autonomii oraz pozwoleń na osiedlenie i pracę na Rusi wychodźcom z „Halicza“,
posiadały właśnie taki praktyczny wymiar. Władze czechosłowackie, w obliczu rewizjonisty-
cznych pretensji Węgier i obaw II Rzeczypospolitej, zdawały sobie też sprawę z międzynaro-
dowego wymiaru tej sprawy. Na Rusi władze czechosłowackie prowadziły więc dwutorową
politykę, która niejednokrotnie wykazywała ich dwulicowość lub brak zdecydowania.

Należałoby się przyjrzeć realiom etnicznym, gospodarczym, społecznym i politycznym Rusi
Podkarpackiej do początku lat trzydziestych. Jej obszar, 12 671 km2, stanowił 9 % powierzchni
ČSR. Na podstawie czechosłowackich wyników spisu powszechnego z 1930 r., na 725 357
mieszkańców, w stosunku do wyliczeń z roku 1921 (przytoczonych w rozdziale poprzednim),
doszło do pewnych zmian. W ciągu dziesięciolecia wzrósł odsetek autochtonów, Rusinów do
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62 % (wcześniej 61,2 %) oraz Czechów i Słowaków do 4,7 % (wcześniej 3,62 %), zmniejszył
się zaś procent zamieszkałych w tym kraju Węgrów do 15,4 % (wcześniej 17,17 %).1 Ten
swoisty skok liczbowy tzw. Czechosłowaków, tłumaczyć należało przyjazdem, jeśli nie „najaz-
dem“ urzędników i ich rodzin z głębi Republiki. Zjawisko to posiadało dwie główne przesłan-
ki. Po pierwsze było wymuszone okolicznościami – nowe władze nie mogły polegać na
lokalnych, w większości nielojalnych zmadziaryzowanych elitach, tęskniących do powrotu
węgierskich rządów. Po drugie podkreślało początkowy brak potencjalnych kadr wśród
nielicznej autochtonicznej inteligencji i tym samym zacofanie cywilizacyjne kraju.

Z rolnictwa utrzymywała się zdecydowana większość zatrudnionych na Rusi: 71,6 % – dla
porównania w Czechach 29 %, a na Morawach 36,9 %. Wśród autochtonicznych Rusinów ów
odsetek był jeszcze wyższy – około 82 % z ich grona utrzymywało się z rolnictwa, a tylko 10 %
zatrudnienie znalazło w przemyśle i handlu. Pamiętajmy, że było to rolnictwo zazwyczaj nisko-
towarowe, zacofane, niemal nie znające mechanizacji, oparte na ciężkiej pracy fizycznej.
W takiej sytuacji istotnym problemem dla Rusi stawała się reforma rolna przeprowadzana w całej
zresztą Republice, na mocy ustawy z 16. 04. 1919 r. W przeciwieństwie do ziem czesko-moraws-
kich i słowackich, tutaj nie posiadała radykalnego charakteru. Na poczet reformy wydzielono
około 250 000 hektarów, z czego ponad połowa została przeznaczona do wolnej sprzedaży przez
państwo, głownie zagranicznym inwestorom. Tylko 24 % całości, czyli około 62 000 ha (inne
źródła mówią o 67 000 ha), została przeznaczona do parcelacji. Z tej liczby mniej więcej połowa
posłużyła do powołania do życia nowych, dużych, towarowych majątków państwowych oraz do
przekazania części gruntów kolonistom. Na terenie Rusi powstało 11 kolonii, w tym 3 zbudowane
od podstaw osady, dla przybyszy z Czech, Moraw i Słowacji. Otrzymali oni 4 122 ha ziemi.
Ostatecznie w ręce chłopskie dostało się 30 300 ha ziemi. Wywłaszczonym było wypłacane
odszkodowanie na podstawie cen z lat 1913–1915, od 2 000 do 8 000 za hektar. Z kolei ziemię
nabywali zazwyczaj zamożniejsi gospodarze, tak więc reforma nie rozwiązała kwestii głodu zie-
mi i biedy na wsi na Zakarpaciu. Przeważały gospodarstwa karłowate i małe (do 5 ha), stanow-
iące ponad 80 %. Jeden z badaczy problemu wyliczył, że w wyniku reformy nastąpiło upełnorol-
nienie, czyli powiększenie gospodarstwa, średnio 0,6 hektara (dokładnie 0,67 ha.)2 Nie obyło się
przy okazji bez afer i dwuznaczności, jak w przypadku przejęcia na poczet reformy największego
majątku na Rusi, hrabiego Schönborna (1928), władającego 10 % tutejszych ziem. Żaden z miejs-
cowych rolników ani skorzystał na tym fakcie, ponieważ całość została sprzedana konsorcjum
francusko-holendersko-szwajcarskiemu, które utworzyło przedsiębiorstwo Latorica. Krążyły
pogłoski o towarzyszącej temu korupcji urzędników.3

W tym jednoznacznie rolniczym kraju, słaby i nieliczny przemysł odgrywał jedynie rolę uzu-
pełniającą. Głównie skupiał się na wydobyciu soli i rud żelaza oraz obróbce drewna, zapewne
największego bogactwa Rusi. Pewne znaczenie posiadały też: piwowarstwo, winiarstwo i prze-
mysł spirytusowy oraz tytoniowy.4
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1 Zprávy Státního úřadu statistického Republiky československé 15, 1934, č. 132, s. 981; KÁRNÍK, Z.: České země
v éře První republiky (1918–1938). Díl II. Praha 2002, s. 236.

2 Narysy istorii Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 150–155, 168–169; REICH, E.: Základy organizace zemědělství
Československé republiky. Praha 1934, s. 82–93; ta praca, wydana nakładem Ministerstwa Rolnictwa, zawiera nieco
bardziej optymistyczne dla chłopów dane dotyczące ilości oddanej w ich ręce ziemi, pisząc o 67 000 hektarów; s. 97,
gdzie została poruszona kwestia kolonizacji. KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl II. Pra-
ha 2002, s. 237; POP, I.: Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha 2005, s. 284; ŠVORC, P.: Zakletá zem. Pod-
karpatská Rus 1918–1946. Praha 2007, s. 99.

3 Narysy istorii Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 152, 157–158; KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky
(1918–1938). Díl II. Praha 2002, s. 237.

4 Narysy istorii Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 156–163.



Trudności ekonomiczne potęgowały także nowe realia geopolityczne, w postaci zmiany
przynależności państwowej. Wcześniej swego rodzaju alternatywę dla nieposiadających środ-
ków do życia Rusinów stanowiła sezonowa migracja zarobkowa na niż węgierski. Teraz stało
się to niemożliwe.

Specyficzny charakter posiadała też urbanizacja Rusi, przypominając nieco wschodniogali-
cyjskie standardy. Szczególnie w większych miastach dominującą grupę ich mieszkańców
stanowili Węgrzy i Żydzi. Wieś z kolei była bastionem rusińskich autochtonów.

Niestety, także wśród autochtonów znajdował się największy odsetek analfabetów, ponieważ
tylko 22 % z ich grona umiało posługiwać się pismem.5 Stopień świadomości politycznej
autochtonów był zazwyczaj niski. Także proces ich narodowej, etnicznej identyfikacji, również
nie uległ jeszcze zakończeniu i proces ten trwał.

Barwnie prezentowała się scena polityczna Rusi, która w demokratycznych warunkach Cze-
chosłowacji mogła w pełni rozkwitnąć. Konstytucyjne wolności dawały szanse funkcjonowania
ugrupowaniom kontestującym rzeczywistość, a nawet zmierzającym do nadania temu krajowi
albo szerokiej autonomii, albo oderwania go od Czechosłowacji, czyli irredenty. Największymi
wpływami biorąc za kryterium średnią wyników wyborczych z przeprowadzonych na Rusi par-
lamentarnych elekcji, wykazywała się, do połowy lat trzydziestych, lokalna sekcja Komunisty-
cznej Partii Czechosłowacji (w oryginalnym skrócie KSČ). Było to na swój sposób logiczne
i zrozumiałe. Jej internacjonalistyczny i populistyczny, a niekiedy wręcz demagogiczny pro-
gram, w biednym i etnicznie wymieszanym kraju, był dobrze przyjmowany. Komuniści na Rusi
nie wahali się głosić haseł przyłączenia kraju do ZSRR, a konkretnie do Radzieckiej Ukrainy.
Ich przywódcą był Iwan Mondok, zaś organem prasowym Karpatska prawda. Liczącą się siłą
polityczną stali się też rusofilscy autonomiści. Początkowo rozproszeni byli w dwóch
ugrupowaniach: Podkarpatskij Zemedelskij Sojuz (z czeska „svaz“, czyli związek) i Autonom-
naja Zemedelskaja Partija (z czeska „strana“) Podkarpatskoj Rusi. Pierwszej przewodził Josef
Kaminskij, podczas krótkiego epizodu bolszewickiego pełniący poważną rolę w administracji
Rusi. Podejrzewany był o przesiąkniecie „madziaronizmem“. Druga raczej pozostawała w cie-
niu tej pierwszej. Obie połączyły się w listopadzie 1923 r., tworząc Autonomnyj Zemedelskij
Sojuz (AZS), w czeskiej wersji językowej zwany Autonomní zemědělský svaz, czyli Autonom-
iczny Związek Chłopski. Przywódcą połączonego stronnictwa był Iwan Kurtjak. W latach
dwudziestych pewną pozycje posiadała też rusofilska Karpatoruska Trudowa Parija (Strana),
czyli Karpacka Partia Pracy z takimi liderami jak: Iwan Curkanowič i Andrej Gagatko. Z kolei
ku opcji ukraińskiej zwracała się Ruska Chliborobska Strana (Ruska Partia Chłopska)
z Michałem Braszczajko, która w 1925 r. zmieniła nazwę na Krestiansko Ludova Strana, czyli
Chrześcijąńską Partię Ludową, z ks. A. Wołoszynem na czele. W dekadzie lat dwudziestych
współpracowała z Czeską Partią Ludową. Lokalną filią ogólnopaństwowej partii agrarnej, stała
się Seljansko Republikanskaja Partija Podkarpatskoj Rusi, z czeska zwana Venkovská repub-
likánská zemědělská strana Podkarpatské Rusi, czyli Rolniczo-Republikańska Chłopska Partia
Rusi Podkarpackiej. Skupiała początkowo czeskich urzędników, ale ze względu na jej fawory-
zowanie i finansowanie przez władze, wokół wyrosły grupy autochtonów o karierowiczowskich
zamiarach. Dzięki temu i pewnym machinacjom przy ordynacji wyborczej, jaj wyniki stop-
niowo się poprawiały. Na tej scenie znalazło się też miejsce dla Socjaldemokratycznej Partii
Czechosłowacji i jej lokalnej filii (przewodził jej Jacko Ostapczuk) oraz Czechosłowackiej Par-
tii Narodowych Socjalistów, której przewodził wcześniej wspominany, uważany za informatora
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prezydenta w sprawach podkarpackich, inż. Nečas. Na Rusi funkcjonowały też dwie patie
wyraźnie zorientowane na Budapeszt: Węgierska Partia Narodowa i Węgierska Partia Chrześci-
jańsko-Społeczna oraz także dwa stronnictwa żydowskie: Żydowska Partia Ortodoksyjna i Par-
tia Syjonistyczna. Co było do przewidzenia, madziarskie stronnictwa dążyły do połączenia się
z macierzą, zasilając nurt irredenty.6

Rozdrobnienie sceny politycznej niosło pewne konkretne skutki. Władze usiłowały zbu-
dować na Rusi większość prorządową, co nie zawsze kończyło się pozytywnym skutkiem. Sta-
wianie na jedną partię, wskutek rywalizacji programowych i animozji personalnych,
powodowało wychodzenie z bloku innego ugrupowania. Władze ratowały się własną interpre-
tacją prawa wyborczego i machinacjami. Wątpliwości mógł też budzić sam przydział mandatów
przypadających na Ruś, co podnosili z czasem lokalni aktywiści.7

Pewnego rodzaju testem dla wyżej wymienionych partii stały się lokalne wybory samorzą-
dowe w 1923 r. Dały zaskakujący, nawet może w skutkach demoralizujący i usypiający czuj-
ność, wynik. Lokalnym agrarystom przypadło, nie bez pewnych manipulacji i pewnej nai-
wności głosujących, prawie 83 % mandatów.8 Wydawać się by mogło, że te wyniki rokują dla
strony rządowej pomyślne perspektywy w wyborach parlamentarnych o większą przecież
stawkę: mandaty w Narodowym Zgromadzeniu Republiki. Życie jednak pokrzyżowało kalku-
lacje. W Rolniczo-Republikańskiej Chłopskiej Partii Rusi Podkarpackiej doszło do
rozdźwięków i podziałów wewnętrznych. W efekcie na mukaczewskim zjeździe 22. 07. 1923
r. powstał nowy polityczny podmiot o podobnym charakterze: Karpatoruskaja Zemedelskaja
Republikanskaja Partija (po czesku Karpatoruská zemědělská republikánská strana), czyli Rol-
nicza Karpatoruska Partia Republikańska, na czele z Antonem Beskidem, o orientacji rusofil-
skiej, gotowa współpracować z rządem. Jej lider objął w listopadzie 1923 r. po długim waka-
cie, funkcję gubernatora Rusi.9 Jak już wiemy z poprzedniego rozdziału funkcja ta miała
znaczenie bardziej prestiżowe i faktyczna władza należała do jego zastępcy Petera Ehrenfelda
(do końca 1923), a potem jego następcy Antonína Rozsypala, typowych reprezentantów
czechosłowackiej biurokracji.10

Rzeczywistym sprawdzianem siły i wpływów stronnictw były wybory parlamentarne. Popar-
cie i wpływy partii politycznych na Rusi, liczone w procentach, w latach kolejnych do Naro-
dowego Zgromadzenia w latach dwudziestych, obrazuje tabela:

6 Szeroka prezentacja politycznej sceny Podkarpacia (Zakarpacia) znajduje się w Narysy istorii Zakarpattja. Tom II.
Užhorod 1995, s.  181–188; BARNOVSKÝ, M.: Niekolko poznámok k stranicko-politickej štruktúre na Pod-
karpatskej Rusi. Česko-slovenská historická ročenka ’97, 1997, s. 83–89. Też w sposób bardziej emocjonalny,
ponieważ z komentarzem na żywo współczesna wydarzeniom broszura, której autorem był FENCIK, S.: Politická
situace na Podkarpatské Rusi (rok 1921). Praha 1921, s. 6–27. Podobny walor, ale niewolny od osobistych przytyków
posiada obszerny referat J. Nečasa z sierpnia 1921 skierowany do prezydenta Masaryka.

7 NA, f. MV, k. 2312, sygn. O.S.1/83/1, interpelacja posła S. Fencika z 18. 11. 1935, przytoczona tutaj, pomimo że
późniejsza terminowo, ale poruszająca krzywdzący Ruś podział mandatów – miała ona 9 posłów i 5 senatorów.
Notabene w wyborach w 1929 i 1935 r. Ruś zmniejszyła swoją ilość mandatów o jeden, czyli w 1925 r. było ich
10. Ówczesny poseł RNAP argumentował, że na Zakarpaciu na 1 mandat poselski potrzeba średnio 35 000 głosów,
a w wypadku Senatu, aż 55 000. Dowodził, że w przypadku Słowacji, Moraw, Czech i Śląska potrzeba tylko od
26 000 do 29 000 głosów.

8 KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl II. Praha 2002, s. 245.
9 BARNOVSKÝ, M.: Niekolko poznámok k stranicko-politickej štruktúre na Podkarpatskej Rusi. Česko-slovenská his-

torická ročenka ’97, 1997, s. 88.
10 Szerzej JARNECKI, M.: Między centralizmem a autonomią. Administracja czechosłowacka na Rusi Zakarpackiej

1918–1938. Dzieje Najnowsze 37, 2005, z. 3, s. 8–10.
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Na podstawie BARNOVSKÝ, M.: Niekolko poznámok k stranicko-politickej štruktúre na Pod-
karpatskej Rusi. Česko-slovenská historická ročenka ’97, 1997, s. 91.

Elity praskie godząc się na wprowadzenie na obszarze Rusi zasad demokratycznej gry poli-
tycznej, musiały też ponosić konsekwencje swych decyzji w kraju, w którym dopiero kształ-
towało się coś, co można by od biedy nazwać opinią publiczną. Działo się to w regionie roz-
dartym konfliktami na tle społeczno-ekonomicznym, etnicznym i wyznaniowym, w kraju
pełnym kontrastów. Władze mogły liczyć na poza agrarystami na trudowików i ich naro-
dowosocjalistycznych sojuszników (nie mylić z niemieckimi faszystami!), socjaldemokratów,
partie żydowskie, a w latach dwudziestych, jeszcze na względną neutralność ukrainofilów.11
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11 BARNOVSKÝ, M.: Niekolko poznámok k stranicko-politickej štruktúre na Podkarpatskej Rusi. Česko-slovenská his-
torická ročenka ’97, 1997, s. 88–89.

Nazwa partii Wybory 1924 Wybory 1925 Wybory 1929 

Partia Agrarna  5,9 14,2 29,1

KS  39, 3 30,8 15,2

Socjaldemokraci  8,1  7,4  8,6

Chrze cija ska Partia

Ludowa, do 1925  

z czeskimi ludowcami

 4,4  3,0  3,3

Czescy narodowi 

socjali ci 

 3,7

Partia Trudowa,  

w sojuszu  

z narodowymi 

socjalistami w 1929 

 7,8  6,3

AZS  8,2  11,7 18,2

Narodowi demokraci  1,0  1,3

W gierska Partia 

Narodowa 

11,0  11,8 11,4

ydowscy ortodoksi, 

od 1929 w bloku  

z agrarystami

 3,9  4,8

ydowscy syjoni ci  7,0  8,0  6,3

Inne  2,7  0,8  3,8



Miały do czynienia z silnymi tendencjami odśrodkowymi, szczęśliwie dla władz skonflik-
towanymi programowo i personalnie. Autonomiści, czy wręcz zwolennicy odłączenia Rusi od
Czechosłowacji, koncentrowali się w latach dwudziestych w AZS, KSČ i partiach węgierskich.
Ukrainofilska partia Wołoszyna i Braszczajki wówczas nie stawiała autonomii na ostrzu noża.
Najpoważniejszymi problemami (nawet pozornie niepolitycznymi), wokół których koncen-
trowało się życie polityczne Rusi, były:
1) problem zadeklarowanej i odwlekanej autonomii;
2) spór etniczny pomiędzy orientacja ukraińską i rosyjską;
3) spór językowy i szkolny, dotyczący tego, jaki język ma być wykładowym w szkołach,

stanowiący inna postać poprzedniego;
4) konflikt religijny pomiędzy dominującym Kościołem unickim (grecko-katolickim) a dyna-

micznie rozwijającym się prawosławiem;
5) konflikty społeczne wynikające z cywilizacyjnego i ekonomicznego zacofania;
6) spór o granice administracyjne Rusi ze Słowacją.

Problem odkładanej autonomii, pomimo międzynarodowych zobowiązań (Traktat wersalski
i układ z Saint Germain) i gwarancji konstytucyjnych, kładł się cieniem na stosunkach polity-
cznych na Zakarpaciu, a zarazem powodował pewne komplikacje na arenie międzynarodowej.
Szerokim echem odbiła się dymisja Żatkowycza, jego konflikt z czechosłowacką administracją
i powrót do USA. Tam opublikował tekst, na który przez lata powoływać się mogli nawet
najróżniejsi przeciwnicy rządu, swoje sławne Expose, w którym młody, ambitny, ale też
i niedoświadczony polityk ujawnił całe swoje rozczarowanie i rozgoryczenie.12 W tej kwestii
najłatwiej było również punktować ČSR opozycyjnym autonomistom, ponieważ realia same
podsuwały im argument. Pominąć można tutaj Węgrów i komunistów nieukrywających specjal-
nie swych rewizjonistycznych i populistycznych haseł. Postulaty wprowadzenia w życie
zadeklarowanej autonomii wysuwały systematycznie od początku lat dwudziestych różne siły
polityczne. Pierwsze wspólne wystąpienie kilku partii w tym właśnie celu miało miejsce w mar-
cu i sierpniu 1922 r. Wspólną deklarację po poprzednich konsultacjach sformułowały: Ruska
Partia Narodna Partija (Strana) ze wschodniej Słowacji, Ruska Chliborobska Strana, Autonom-
na Zemedelskaja Partija Podkarpatskoj Rusi, Podkarpatskij Zemedelskij Sojuz, Karpatoruska
Trudowa Partija, węgierska Chrześcijańska Partia Socjalistyczna, dwie partie żydowskie
i komuniści. Ponowne wystąpienie, w nieco skromniejszym gronie, już bez komunistycznych
populistów, nastąpiło w lutym 1923 r. Uczyniły to: Podkarpatskij Zemedelskij Sojuz, Autonom-
na Zemedelskaja Partija Podkarpatskoj Rusi, Karpatoruska Trudowa Partija (Strana) oraz Rus-
ka Narodna Strana ze wschodniej Słowacji, składając odpowiednie memorandum na ręce pre-
miera Švehli.13 Trudowicy wspierający rząd, występując w gronie oponentów, w tym przypadku
grali o swój elektorat. Malało znaczenie coraz bardziej papierowej CRRN, ograniczającej się do
jałowych protestów i niedostrzeganej przez władze, traktującej ją jako ciało doradcze, może
nawet niezupełnie potrzebne. Podobnie rzecz się miał z ukrainofilską Ruską Centralną Radą
Narodową, powołaną w październiku 1919 r. Lekceważenie ze strony rządu spowodowało
zwrócenie się niezadowolonych do Ligi Narodów. Na jej forum w latach dwudziestych pojawiła
się kwestia kilkakrotnie odwlekanej ad calendas grecas autonomii. Przy okazji jedna z rezolucji
zgłoszona została przez Petruszewicza, co dowodziłoby rozchodzenia się dróg jego obozu

12 ŽATKOVIČ, G.: Expose dr. G. I. Žatkovič, byvšeho gubernatora Podkarpatskoj Rusi, o Podkarpatskoj Rusi.
Homestead 1921.

13 BARNOVSKÝ, M.: Niekolko poznámok k stranicko-politickej štruktúre na Podkarpatskej Rusi. Česko-slovenská his-
torická ročenka ’97, 1997, s. 87; Narysy istorii Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 187–188.
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z dawną sojuszniczką – Czechosłowacją.14 Pokłosiem tego zniecierpliwienia i apeli stała się
wizyta prof. Pablo Azocarto, członka komisji mniejszościowej Ligi, na Rusi w czerwcu 1923,
chcącego skonfrontować realia z postulatami rzeczników autonomii. Jego mentorem podczas
podróży po Rusi, był znany nam już inż. Nečas, neutralizujący krytykę ze strony zwolenników
autonomii. Chyba czynił to udatnie, ponieważ hiszpański naukowiec, miał pozostawać pod
wrażeniem dokonań czechosłowackiej administracji.15 Mimo szacunku dla dokonań
czechosłowackich władz w celu podniesienia poziomu cywilizacyjnego kraju, hiszpański gość
uważał, że autonomii nie należy odwlekać.16 Kwestię autonomii podnosił jeszcze w interesują-
cym nas okresie AZS pod przewodnictwem Iwana Kurtjaka, przedkładając projekt w parlamen-
cie w 1930 r., odrzucony przez władze, co w pewien sposób wpłynie też na niefortunną, znaną
nam, interwencję Szapowała u Tomáša G. Masaryka.17 Problem ten będzie w latach trzydzies-
tych powracać.

Nawet w warunkach faktycznie, choć nieformalnie realizowanego centralizmu, i barku
obiecanej autonomii, istniały na obszarze Rusi dogodne warunki dla rozwoju życia narodowego,
najliczniejszego tutaj, słowiańskiego żywiołu. Jedynie Węgrzy mieliby powody do utyskiwania,
ponieważ czechosłowackie rządy oznaczały kres madziaryzacji i ich politycznej i częściowo
ekonomicznej dominacji. Ów słowiański żywioł nie był monolitem. Już w drugiej połowie XIX
w. zarysowały się dwie etniczne orientacje; rosyjska i początkowo słabsza, ukraińska. Na
uboczu pozostawała dojrzewająca wolniej, lokalna orientacja, rusińska, zwana też w celu
uniknięcia dwuznaczności leksykalnych, rusnacką. W czasach węgierskich Budapeszt ze
względów taktycznych nie przeszkadzał, a nawet delikatnie wspierał stronę ukraińską, nie
biorąc pod uwagę, że ta w swoich długofalowych zamierzeniach jest sprzeczna z węgierskimi
interesami. Wydawać by się mogło, że akurat Madziarzy powinni udzielić poparcia raczej opcji
propagującej lokalną odmienność od Rosjan czy Ukraińców. Rusnacka zyskała lepsze warunki
rozwoju dopiero pod czeskimi rządami. W nowych warunkach obie orientacje stanęły do
otwartego konfliktu i wymiany ciosów. Czesi, nie do końca świadomi rusińskich realiów,
faworyzowali początkowo orientacje ukraińską, ale w swoim stylu, asekurancko, bo nie
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14 Szeroko problem opisuje ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom
období (1919–1939). Prešov 2003, s. 251–280, dwukrotnie występowali z tym w latach 1921–1922, Węgrzy: pierw-
sza sygnowana przez M. Kutkafalvy, lidera kanapowej Partii Węgiersko-Rusińskiej działającej w Budapeszcie a dru-
ga przez A. Hodinkę i J. Illes-Iljaševiča, deklarujących się za przedstawicieli uchodźców z Rusi. Swoje memorandum
wysłali też do Genewy amerykańscy Rusini w 1923 r. a w 1926 r. trafiła tam też petycja tzw. Ukraińskiej rady Naro-
dowej, autorstwa E. Petruszewicza, ex-dyktatora ZURL, dawnego taktycznego sojusznika Czechosłowacji. W 1928
r. wysłał swoje memorandum AZS I. Kurtjaka i w tym samym roku uczyniła to nieco enigmatyczna Rusińskiej Nar-
odowej Rady Obrony w USA. W 1929 r. kolejne petycje wpłynęły od prawosławnej cerkwi na Podkarpaciu i od poli-
tycznego outsidera, może i awanturnika, emigranta A. Gerowskiego. Też FERENČUHOVÁ, B.: Malý región a medzi-
národná ochrana menšín. Spoločnosť národov a autonómny štatút Podkarpatskej Rusi (1919–1924). In: Švorc, P. –
Danilák, M. – Heppner, H. (red.): Veľká politika a malé regióny 1918–1939. Prešov – Graz 2002, s. 134–156;
FERENČUHOVÁ, B.: Podkarpatská Rus v Spoločnosti národov 1925–1929. In: Švorc, P. – Harbulová, L. – Schwarz,
K. (red.): Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848–1938. Prešov 2005, s. 198–215; Narysy istorii
Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 188–189. Dowodem ignorowania obu Centralnych Rad byłby raport konsula
Z. Zawadowskiego z Koszyc, 9. 03. 1927, w AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, k. 73–76.

15 AKPR, sygn. T. 97/21, nr 1157/24, sprawozdanie z podróży P. Azocarto odbytej w dniach 4. 06. 1923 – 12. 06. 1923,
autorstwa J. Nečasa.

16 AMZV, f. II Sekce, Společnost národů, k. 712, nr 104.049/1923, sprawozdanie z podróży P. Azocarto; ŠVORC, P.:
Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939). Prešov 2003,
s. 272–273.

17 APS, f. NS, T. (7) (67) 991–1250, Tisk 991, projekt ustawy z 26. 11. 1930. Porusza problem JARNECKI, M.: Między
centralizmem a autonomią. Czechosłowacka administracja na Rusi Zakarpackiej (1918–1938). Dzieje Najnowsze 37,
2005, z. 3, s. 6. Patrz też przypisy 111, 114.



zamierzali zrażać do siebie rusofilów.18 Konflikt dwóch słowiańskich opcji narodowych
wywoływał wśród Czechów zazwyczaj konsternację i bezradność. Dawała o sobie znać
wcześniejsza nieznajomość problematyki ukraińskiej i realiów zakarpackich. Stanowisko pełne
zrozumienia ukraińskich racji wykazywało otoczenie prezydenta urabiane w tym duchu przez
Nečasa, ale nie brakowało i poglądów skrajnie rusofilskich, jak np. dr Aloisa Kusáka. Trady-
cyjnie jednoznacznie prorosyjskie stanowisko zajmowała partia narodowych demokratów
Kramářa. Przeorientowali się też na wsparcie rusofilów początkowo neutralni agraryści, a było
to przecież kluczowe ugrupowanie w Republice. Sprzyjali również tej orientacji sprzymierzeni
na tym terenie z trudowikami (rusofilskimi!) narodowi socjaliści, którzy we wrześniu 1930 r.
domagali się od premiera Udržala, nawet obligatoryjnego wprowadzenia języka rosyjskiego do
szkół na Rusi.19 Pojawiały się też inne sygnały z grona tej partii. Echa sporów etnicznych na
Rusi odbiły się pogłosem w dyskusjach powołanego Klubu Przyjaciół Podkarpacia. Biorąc udział
w dyskusji przewodniczący partii narodowych socjalistów, senator Klofáč, miał oświadczyć
w lutym 1923 r., ze co prawda kierunek wielkoruski ma tam silne wsparcie, ale Moskwa i Peters-
burg są daleko, a Galicja blisko. Mówił to człowiek w zasadzie wspierający rusofilski kierunek!
Wnioskował dalej, iż należałoby więc uznać wkład w rozwój cywilizacyjny kraju, wywodzącej
się z Galicji ukraińskiej inteligencji.20 Nie można wykluczyć, że była to tylko dobrze obliczona
retoryka. Z kolei jednoznacznie proukraińskie stanowisko zajmowali wpływowi tutaj komuniś-
ci, którzy forsowali od przełomu lat 1925–1926 na miejsce określenia Rusin Ukrainiec, a nazwę
kraju zastępowali terminem Ukraina Zakarpacka.21

Czesi zapewne bali się zbyt wyraźnej dominacji tylko jednego z tych obozów. Widać to przez
pryzmat podejścia do kwestii zamieszkana i zatrudnienia na Rusi emigrantów-uchodźców
z Galicji, ludzi o silnej samoidentyfikacji i niejednokrotnie wiedzy. Już w latach dwudziestych
rząd praski obawiając się ich wpływu na słabo wykształconą społeczność autochtonów,
wprowadził restrykcje dotyczące „haliczan“. Zatrudnienie jakiegokolwiek z nich wymagało
specjalnej zgody nie tylko lokalnych urzędów, ale i Rady Ministrów.22 Skonfliktowane, pewne
swych racji opcje rusofilska i ukraińska nie szczędziły sobie oskarżeń, posuwając się w publi-
cystyce nawet na skraj denuncjacji o nielojalność.23
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18 Porusza w zarysie JARNECKI, M.: Droga do identyfikacji narodowej. Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpac-
kiej. Sprawy Narodowościowe, 2005, z. 27, s. 101–118; MAGOSCI, P. R.: Shaping of a National Identity. Cambridge,
Mass. – London 1978, s. 192–210, 219–226.

19 BRUSKI, J. J.: Rząd i partie polityczne I Republiki Czechosłowackiej wobec sporu o orientacje narodową Rusinów
zakarpackich (1919–1938). Studia historyczne 40, 1997, z. 2, s. 196–199, 203, który powołuje się na odpowiednie
źródła. STERCHO, P.: Diplomacy of Double Morality: Europe’s Crossroad in Carpatho-Ukraine 1919–1939. New
York 1971, s. 71.

20 AKPR, sygn. T. 97/21, Nr III, nr 335/23, notatka dla prezydenta T. G. Masaryka, 17. 02. 1923.
21 MAGOSCI, P. R.: Shaping of a National Identity. Cambridge, Mass. – London 1978, s. 229; BRUSKI, J. J.: Rząd

i partie polityczne I Republiki Czechosłowackiej wobec sporu o orientacje narodową Rusinów zakarpackich
(1919–1938). Studia historyczne 40, 1997, z. 2, s. 204–205.

22 NA, f. Protokoly PMR, k. 4365, protokół z 12. 01. 1920, p. III/2; NA, f. PMR, k. 157, Ukrajinci na Podkarpatské
Rusi, pismo z PMR do MV, 14. 01. 1920. Analiza źródeł potwierdza, że administracja czechosłowacka trzymała się
tej wyznaczonej wówczas linii, ale zazwyczaj do połowy lat dwudziestych przeważało raczej stanowisko życzliwe
MZV czy MŠANO, choć nie pozbawione rezerwy, ze strony MV czyli resortu spraw wewnętrznych.

23 Dowodziłyby tego choćby broszury KIČIERA, O.: Pidkarpatska Ukraina. Poděbrady 1922, pisana z ukrainofilskiego
stanowiska, bez zastanowienia ujmująca właściwie wszystkich autochtonów za Ukraińców i ujmująca rzecz
z odmiennego, rusofilskiego punktu widzenia, pt. Ukrainizacija. Svidnik 1931, wydana w ważnym ośrodku pra-
wosławia na wschodzie Słowacji (pobliski klasztor w Ladomirovej prowadzony był przez uchodźców z Rosji), przez-
naczona do prostych, zwykłych parafian. Ta druga pozycja zaliczała bezwarunkowo Ukraińców do jednej z gałęzi na-
rodu rosyjskiego, a rzeczników ich narodowej odrębności, określała „separatystami“. Wg anonimowego autora za
ukrainizacją „stoją bezbożnicy-komuniści, co ją kompromituje“.



Pochodną rywalizacji etnicznej był spór językowy. Pod płaszczykiem wprowadzenia opty-
malnego języka nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim, krył się ciąg dalszy walki
o rząd dusz, a może i w przyszłości realną władzę. Język lokalny, co stwierdziła komisja czes-
kich uczonych, pod przewodnictwem prof. Jiřego Polívki i Lubora Niederle, w grudniu 1919 r.,
najbliższy był dialektom „małoruskim“, czyli tym z sąsiadującej od północy Wschodniej Gali-
cji.24 Tezy lingwistycznych autorytetów, dodały argumentów wpływowym w MŠANO (resorcie
oświaty) socjaldemokratom. W systemie I Republiki panowały, jak słusznie to skomentował Jan
Jacek Bruski, feudalne na poły zwyczaje zdominowania określonych agend i resortów przez par-
tie szeroko rozumianej grupy Hradu. Socjaldemokraci, którzy znajdowali się do końca w lat
dwudziestych w obozie rządzącym i sprzyjali ukrainofilom, znaleźli mocny argument do pro-
mowania w oświacie języka ukraińskiego i nauczycieli Ukraińców.25 Dzięki socjaldemokratom
stało się wprowadzenie do zdominowanego przez nich Referatu Szkolnego (Oświaty) Zarządu
Cywilnego Rusi Podkarpackiej kilku Ukraińców, zwanych świętą trójką, w osobach:
Pankewycza, Birczaka i Boczaka oraz sprzyjających im czeskich urzędników, jak inspektora
Peška.26 Oczywiście spotkało się to z oporem rusofilów atakujących akcję „ukrainizacji“. Ostre
starcie nastąpiło podczas zjazdu nauczycielskiego w Berehovie, w 1923 r., które nie było
pozbawione politycznego kontekstu. Większość delegatów odrzuciła podręcznik gramatyki
Pankewycza dla szkół średnich, przyjmując za to książkę Wołoszyna przeznaczoną dla szkół
podstawowych, opartą na lokalnym werchowińskim (bliskim galicyjskiej mowie) dialekcie.
Pewne nowatorskie rozwiązania Pankewycza i przyjęcie za punkt odniesienia ukraińszczyzny
z „Halicza“, wydawały się zbyt rewolucyjne.27 Kongres nie uciszył wcale językowych polemik,
stając się punktem odniesienia i argumentacji dla obu stron. Zresztą rusofilowie szybko zaczęli
kwestionować jego wyniki. Zaostrzający się spór doprowadził do pęknięcia nauczycielskiego
środowiska i powołania wiosna 1930 r. na miejsce dotychczasowej, dwóch organizacji
środowiskowych.28 Niezależnie od tych uwag należy podkreślić niewątpliwy postęp w rozwoju
szkolnictwa dla autochtonicznej słowiańskiej ludności, jako skutek zahamowania procesu
madziaryzacji. 

Spór językowy posiadał również dodatkowe, inne – poza aspektem szkolnym, przesłanki
i oblicze. Przyczyniła się do niego, zapewne w sposób nie zamierzony, ustawa o języku państ-
wowym z 1926 r. Jej setny artykuł, konkretyzował ten problem na Rusi. W szkołach, urzędach,
sądach oraz innych organach taką rolę miał pełnić rosyjski, formalnie zrównany z ukraińskim,
ale nie do końca. W dosłownym zapisie na pierwszym miejscu znajdował się rosyjski, nazywany

80

MICHAŁ JARNECKI

24 NA, f. PMR, k. 131, zapis z narady w MŠANO z 4. 12. 1919 o języku szkolnym na Rusi Podkarpackiej.
25 BRUSKI, J. J.: Rząd i partie polityczne I Republiki Czechosłowackiej wobec sporu o orientacje narodową Rusinów

zakarpackich (1919–1938). Studia historyczne 40, 1997, z. 2, s. 202–203. O roli emigrantów ukraińskich w rozwoju
kulturalnym Rusi pisał w wydanej podczas wojny pracy NARIŽNYJ, S.: Ukrains’ka emihracija. Kul’turna pracja
ukrains’koji emihracii miž dvoma svitovymy vijnamy. Č. I. Praha 1942, s. 321–335.

26 NA, f. PMR, k. 197, wiązka 391/6, cytowany artykuł z węgierskiego pisma Karpati Futar, 19. 12. 1922.
27 NA, f. PMR, k. 153, protokół z narady poświęconej ankiecie językowej w Wydziale Szkolnym Zarządu Cywilnego

Rusi, 30. 03. 1923, pod przewodnictwem inspektora J. Peška. Por. też MAGOSCI, P. R.: Shaping of a National Iden-
tity. Cambridge, Mass. – London 1978, s. 139–140. Z kolei bardzo pozytywnie o dorobku lingwistyczno-gramaty-
cznym Pankewycza wypowiadają się autorzy zbiorowej pracy ŠIŠKOVÁ, R. – MUŠINKA, M. – MUŠINKA, A.:
Ukrajinská nářečí Slovenska. Praha 2005, s. 9–11. W swoim „opus vitae“ pt. Ukrajinske honory Pidkarpatskoj Rusy,
wydanym w latach 1937 i 1938 (2 edycje), zgromadzić miał materiał do dziś ponoć użyteczny dla badaczy, a w słow-
niku, nad którym pracował niemal całe naukowe życie (1921–1958), zebrał 100 000 haseł.

28 AAN, f. Konsulat Użhorod, sygn. 460, t. 3, k. 22, 23, raporty z 22. 03. 1930 i 15. 05. 1930, informujące o podziałach,
rozpadzie Krajowego Związku Oświatowego dla Rusi Podkarpackiej i w ich efekcie powołaniu w kwietniu 1930 r.
przez Ukraińców nowego Krajowego Narodowego Związku Oświatowego (Nacijonalnyj Krajevyj Prosvitnyj Sojuz).



„ruský“, a tzw. „maloruský“ w nawiasie. Pomimo formalnego równouprawnienia, takie postaw-
ienie sprawy faworyzowało rosyjską orientację. Na to nałożyły się tendencje do spisania
i stworzenia reguł dialektu (faktycznie było ich kilka), a może już języka podkarpackiego, ze
strony trzeciej orientacji – rusnackiej. Sprzyjał temu późniejszy gubernator, Konstantin Hrabar.
Wszystko to potęgowało dezorientację na językowej płaszczyźnie. Wspominany już wcześniej
lider narodowych socjalistów, eksminister, senator Klofáč, skwitował to nader dobitnie: „Sytua-
cja na Rusi jest teraz taka, każdy jest przeciwko Republice. Wprowadzeniem ustawy językowej
dopuściliśmy się zbrodni. Sami zrodziliśmy irredentę.“29

Kolejnym konfliktem ogniskującym uwagę mieszkańców, jak też administracji, był gwał-
towny spór pomiędzy największym na Rusi Kościołem unickim, a dynamicznie rozwijającą się
Cerkwią Prawosławną. W demokratycznych warunkach czechosłowackich rządów, Cerkiew
zyskała spore możliwości swobodnego działania. Wcześniej, za czasów węgierskich była
postrzegana politycznie, jako rosyjska agentura. Z punktu widzenia Pragi to akurat nie stanowi-
ło problemu. O przejmowaniu świątyń i całych parafii niekiedy decydowały bardzo prozaiczne
sprawy, jak np. słabość ludzka niejednego z duchownych. W tle jednak tez pojawiła się polity-
ka. Aktywiści komunistyczni zainteresowani byli potęgowaniem chaosu na tle religijnym, usiłu-
jąc poprzez sprymitywizowaną wersję prawosławia zdobyć poparcie dla swego programu
i stworzenia pomostu do połączenia z Radziecką Ukrainą. Religia w wydaniu koncesjo-
nowanego i upokorzonego moskiewskiego patriarchatu była bardziej strawna dla mas niż zawi-
łości ideologiczne marksizmu w stalinowskiej wersji. Oficjalnie neutralne władze, z trudno
ukrywaną satysfakcją obserwowały kłopoty Kościoła greko-katolickiego, podejrzewanego
o nielojalność i pro węgierską postawę. Udało się dojść do pewnego kompromisu w 1926 r., ale
dystans pozostał. Interesujące, że podziały wyznaniowe nie przebiegały wcale tak prosto, jak się
by zdawało. Wśród unitów nie brakowało zarówno rusofilów jak też ukrainofilów, nie mówiąc
już o rusnakach czy madziaronach. Cerkwi udało się przejąć część aktywów rywala, zdobywa-
jąc około 15,5 % wyznawców.30

Zacofanie regionu, przysłowiowa bieda z nędzą, bezrobocie, brak alternatywy w postaci
liczącego się przemysłu, krzywdząca dla lokalnego chłopstwa realizacja reformy rolnej
i wynikający z tego głód ziemi, implikowały konflikty społeczne. Często rozpaczliwa sytuacja
robotników i rolników, gdy w latach powojennych oraz w dobie wielkiego kryzysu w górskich
rejonach zagościł i głód, spowodować musiała protesty i opór, który komuniści nazwaliby
„walką o społeczne i klasowe wyzwolenie“. Wydarzenia te mają swoją ukraińska i słowacką lite-
raturę i nie ma konieczności dokładniejszej prezentacji faktów stanowiących tło opisywanej
problematyki. Zarówno w dekadzie lat dwudziestych, jak i w kolejnej dochodziło do fal stra-
jków i wielokrotnej ostrej reakcji władz, a nawet brutalności czechosłowackiej żandarmerii.
Szczególnie warte odnotowania byłyby zajścia w Berehovie, w kwietniu 1925 r., strajk w lipcu
1931 r. w Chuście oraz swoisty „zajazd“ tajniaków na wieś Woronowo, k. Chustu, we wrześniu
1928 r. Wydarzenia te nie omijały i wschodu Słowacji, gdzie również mieszkali liczni Rusini.31
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29 YUHASZ, M.: Wilson’s Principles in Czechoslovak Practice. Homestead 1929, s. 24; ŠVORC, P.: Zakletá zem. Pod-
karpatská Rus 1918–1946. Praha 2007, s. 223–224.

30 JARNECKI, M.: Kwestie i spory religijne na Rusi Zakarpackiej w czechosłowackim epizodzie jej dziejów oraz ich
zaoceaniczne echa i przesłanki (złożone do druku).

31 SPIVAK, B.: Revolucijnyj ruch na Zakarpatti 1924–1929 r. Užhorod 1964, s. 48–72, 82–89; Narysy istorii Zakarpat-
tja. Tom II. Užhorod 1995, s. 194–212, 182 – w przypadku Woronowa celem było również upokorzenie prężnie dzia-
łającej tam młodzieżówki komunistycznej: aktywiści po zdjęciu spodni zostali poddani chłoście, co dokumentują
zdjęcia. VANAT, I.: Sociálno-ekonomické postavenie Ukrajincov na východnom Slovensku v rokoch 1918–1929. Nové
obzory 18, 1976, s. 39–73; VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrainciv schidnoj Slovačiny 1918–1948. Knyha I. 



Bez tego społecznego kontekstu trudniej zrozumieć poparcie, jakim cieszyli się w tym kraju
komuniści oraz coraz bardziej radykalni autonomiści. W walce politycznej niejednokrotnie
padały oskarżenia praskich władz i czechosłowackich kręgów gospodarczych na Zakarpaciu
o prowadzenie polityki kolonialnej. Jeżeli nawet była w tym retoryczna przesada, nieobca poli-
tycznym sporom, to nie da się zaprzeczyć, iż niedorozwój Rusi pozwalał ją traktować jako rynek
zbytu i surowcowe zaplecze. Inwestowany kapitał często posiadał również spekulacyjny charak-
ter. Także w pewnym zakresie, choć mniejszym niż analogiczny proces w II RP na kresach
wschodnich, miała miejsce akcja kolonizacji, głównie przez byłych legionistów, w czym wspie-
rał ich rząd.32

Jeszcze jednym problemem, który nie został załatwiony i wracał jak bumerang, była sprawa
określenia granic pomiędzy Słowacją i Rusią. Pierwsze poważne rozbieżności wystąpiły już
w pierwszych latach powojennych i podczas konsolidacji czechosłowackiej państwowości na
Podkarpaciu. Początkowo prowizoryczna i uznana za tymczasową granica pomiędzy prowinc-
jami Republiki, ustabilizowała się, co podkreślała jeszcze reforma administracyjna z 1927 r.
O korzystniejsze dla Podkarpacia rozwiązanie zabiegała większość sił politycznych kraju,
włącznie z mniejszością węgierską (podobnie jak w sprawie autonomii), co akurat miało w jej
przypadku głębsze, zawoalowane rewizjonistyczne dno.33 O zmianę i przesunięcie granicy na
zachód zabiegały też kręgi Rusinów we wschodniej Słowacji. Także tutaj rozwijała się ukraińs-
ka orientacja narodowa, choć nie były to sprawy tak jednoznaczne, jak twierdzili niektórzy
badacze, np. Iwan Wanat. Apriorycznie zaliczał on słowackich Rusinów do jednej z gałęzi
ukraińskiego narodu. Żelaznym argumentem miało być dominujące wśród nich wyznanie
grecko-katolickie. Fakt określania się przez wielu z nich jako „ruskich“ czy „rusnaków“, starał
się tłumaczyć niewykształconą świadomością narodową. Sam zresztą nie był do końca konsek-
wentny, przyznając, że kryterium wyznaniowe nie może stanowić jedynego dowodu.34 Władze
centralne interesowały się problemem, czego dowodziłyby analizy sytuacji etnicznej na
„východnom Slovensku“. Raporty rejestrowały tez pomoc materialną napływającą ze Stanów do
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1919–1938. Prešov 1990, s. 117–154; APS, f. NS, T. (16) (28) 3805–3900, Tisk 3879, interpelacja komunistycznego
posła Tausiga dotycząca konieczności interwencji rządu w sytuacji głodu na Werchowynie (ok. Jasiny); CAW, f. SRI,
sygn. I.371.5/A. 307, k. 147–151, list inż. W. Wilchoweckego do redaktora A. Kruszelnickiego z Nowych Szlahiw,
23. 10. 1931.

32 NA, f. PMR, k. 153, pismo z Prezydium Urzędu Ziemskiego Rusi Podkarpackiej do wiceguberanatora Rozsypala,
27. 02. 1923, informujący o protestach z tym związanych polityków z Podkarpacia (akurat wymienieni chliborobowie
oraz Wołoszyn i Braszczajko, też pismo z tego urzędu do MV potwierdzające fakt kolonizacji z 14. 03. 1923. AAN,
f. MSW, sygn. 1038, cytowane czasopismo ukraińskie z Galicji Nowyj Czas z 20. 12. 1929 z artykułem o wymownym
tytule Od autonomii do czeskiej kolonii, wyrażającym rozczarowanie polityką Pragi, „nasyłaniem“ kolonistów, zepch-
nięciem miejscowych do roli „pariasów“, czechizacja szkół i urzędów, przyzwoleniem na lichwę, poprzez przybycie
jeszcze większej ilości Żydów. VHA, f. Presidium MNO, k. 654, zawartość kartonu dotyczy kolonizacji przez legio-
nistów południa Słowacji i Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) koło Lucienca (Słowacja) i Čopu, niemal przy samej
granicy węgierskiej, wspomniane są tam sumy – docelowo ponad 22 mln. koron. Zakładano rozdział 9600 ha, czyli
w 1926 r., otrzymało ziemię 1038 osób na planowanych około 5000. Uwagi o wyższych niż na ziemiach czesko-
morawskich cenach na Rusi i wschodniej Słowacji, szczególnie w latach kryzysu, potwierdzają autorzy zbiorowej,
wielokrotnie cytowanej pracy Narysy istorii Zakarpattja. Tom II. Užhorod 1995, s. 209–210; VANAT, I.: Sociálno-
ekonomické postavenie Ukrajincov na východnom Slovensku v rokoch 1918–1929. Nové obzory 18, 1976, s. 43–44,
71–72.

33 ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939).
Prešov 2003, s. 242–250.

34 VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrainciv schidnoj Slovačiny 1918–1948. Knyha I. 1919–1938. Prešov 1990,
s. 99, 112, 114, 107–108. Wnikliwie problem przedstawia ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Pod-
karpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939). Prešov 2003, s. 56–72, 71–91.



Rusinów od ich najbliższych z USA i Kanady.35 Owe fakty i zjawiska musiały wywoływać
reakcje narodowo zorientowanych Słowaków, czego dowodziłaby propozycja znaczącej tam
postaci, lidera partii ludackiej (HSLS) ks. Hlinki, będącego chyba wówczas pewnym sukcesu,
zorganizowania plebiscytu. Także wcześniej reagowali z irytacją na postulaty Rusinów korekty
granic, chyba że na korzyść słowacką, np. w postaci „aneksji“ Użhorodu, co proponowali emi-
granci z USA.36

Najbardziej zainteresowanymi problemem zmiany „linii demarkacyjnej“ były Liga Rusinów,
a po jej rozwiązaniu Ruska Partia Narodowa. W latach dwudziestych kilkakrotnie zwracali się
ich działacze do władz czechosłowackich o uregulowanie kwestii granicy w sposób satys-
fakcjonujący rusińską społeczność. Działalność Ligi i zbliżonej do niej Ruskiej Rady Naro-
dowej wywołała furię lokalnej słowackiej administracji oraz prasy. Michał Slávik, żupan zem-
pliński (region ten istniał do 1922 r., gdy jego obszary zostały połączone wraz z Szarysem
i Spiszem w nowej jednostce: żupie koszyckiej) kwestionował sam fakt egzystencji Rusinów-
Ukraińców na wschodzie Słowacji.37 Oprócz Slávika jeszcze ostrzej atakowały preszowskich
ligowców lokalne organy prasowe, zwłaszcza Slovenský východ. Padły oskarżenia o irredentyzm
i uleganie madziarskiej propagandzie. Liga została w efekcie rozwiązana w 1921 r.38 Na miejsce
zdelegalizowanej Ligi powstałą Ruska Partia Narodowa, w której znalazły dla siebie miejsce
dwie narodowe orientacje, rosyjska i ukraińska. Jednym z czołowych jej działaczy był znany
nam już Anton Beskid. Partia wiosną 1922 r. wystosowała list do Ligi Narodów, wyrażając
zawód faktem, iż granica administracyjna rozdzieliła Rusinów.39 Beskid miał petycji nie pod-
pisać, ponieważ już wówczas myślał o fotelu gubernatora Rusi Podkarpackiej i nie zamierzał
narażać się rządowi.40

Spory dotyczące rozgraniczenia pomiędzy Rusią a Słowacją nie toczyły się w społecznej
próżni i nie dotyczyły tylko wąskich elit, wywołując emocje z obu stron wcale nie tak prowizo-
rycznej linii. Ze strony słowackiej płynęły protesty i żądania, aby nie uginać się pod ciężarem
postulatów z Podkarpacia. Mieszkańcy okolic Michalovec (Kapušiany, Sobrance), Sniny
i samego Prešova obawiali się połączenia w jednym okręgu administracyjnym z żupą
użhorodzką i usilnie protestowali, wysyłając do władz centralnych listy i memoranda.41 Oprócz
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35 AKPR, sygn. T. 97/21, Nr 5, nr inw. 1128/30, odpis rozprawy o ruchu ukraińskim, według autora relacji, zamieszki-
wać miało Wschód Słowacji.

36 AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, t. 1, k. 8, raport z Koszyc do poselstwa praskiego, 10. 01. 1923; t. 9,
k. 12–13, raport do MSZ, 10. 06. 1922; t. 2, k. 218, gdzie w raporcie z 15. 12. 1925 autor, Z. Zawadowski, powoły-
wał się na anonimowe źródło, że Słowakom zależy na okupacji Rusi przez Węgry, Polskę i Rumunię, co zneutrali-
zowałoby naciski Rusinów na przyłączenie wschodniej Słowacji, minimum Humennego i Svidnika, co dowodziłoby
pewnej desperacji.

37 ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939).
Prešov 2003, s. 187.

38 VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrainciv schidnoj Slovačiny 1918–1948. Knyha I. 1919–1938. Prešov 1990,
s. 109–113, autor informuje, że również socjaldemokratyczna Tribuna kwestionowała wiarygodność rusińsko-
ukraińskich postulatów – numery z marca i kwietnia 1921.

39 ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939).
Prešov 2003, s. 267–268; VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrainciv schidnoj Slovačiny 1918–1948. Knyha I.
1919–1938. Prešov 1990, s. 115–116.

40 Archiv Národního muzea, f. Antonín Hajn, k. 209, nr 5742. Jest tam list bratanka, Mykoły Beskyda, z 15. 05. 1922
do A. Hajna, tłumaczący krok stryja. VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrainciv schidnoj Slovačiny 1918–1948.
Knyha I. 1919–1938. Prešov 1990, s. 115–116.

41 AKPR, sygn. D. 6863/e, nr inw. 205, pismo z 7. 10. 1919 do MŠANO (resortu oświaty) i prezydenta; Slovenský
národný archív (dalej SNA), f. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska (dalej MPS), k. 5, nr 9492/19, pis-
mo z 16 gmin z 2. 11. 1919; SNA, f. Archív Kancelárie prezidenta republiky (dalej AKPR), D, 1919–1962, k. 5.



obaw związanych z możliwością w przypadku dołączenia tej części Słowacji do autonomi-
cznego być może Podkarpacia i zmajoryzowania Słowaków przez społeczność rusińsko-
ukraińską, istniała jeszcze jedna przesłanka tych reakcji. Raz po raz wracała sprawa nie tylko
w Polsce odbierana bardzo emocjonalnie, pogłosek o zamiarach odstąpienia obszaru Rusi Pod-
karpackiej Rosji i traktowania prowincji jako swoistego depozytu. W takiej sytuacji, dołączone
do żupy użhorodzkiej obszary wschodniej Słowacji odpadłyby bezpowrotnie. Tego mogli się
obawiać nie tylko Słowacy, ale i zapewne nie pragnąłby tego rząd Czechosłowacji. Mniejsza
Ruś wydawała się, więc z tego punktu widzenia, rozwiązaniem lepszym ze słowackiego punktu
widzenia. Poruszamy się jednak tutaj po ruchomych pisakach, gdzie ułamki faktów mieszają się
z plotkami i przypuszczeniami. Owe rewelacje powróciły w 1924 r., gdy na łamach węgierskiej
gazety Nemzéti Újsag, pojawiła się sensacyjna informacja o rokowaniach ministra Beneša ze
Związkiem Radzieckim w sprawie odstąpienia Rusi. Ponoć miał to być ciąg dalszy obietnicy (?)
danej podczas wojny polsko-bolszewickiej przez Masaryka radzieckiemu emisariuszowi
Gillersenowi, dotyczącej tymczasowego jedynie administrowania Podkarpaciem.42 Oficjalna
prasa zaprzeczała. Jednak były też inne sygnały dowodzące, że część polityków czeskich
gotowa jest traktować Ruś jako „depozyt“.43 Z kolei kierownik ekspozytury czechosłowackiej
agencji prasowej w Genewie, Jozef Palivec, w kwietniu 1922 r., gdy sprawa Rusi pojawiła się
na forum Ligi Narodów, miał tłumaczyć zwłokę w spełnieniu obietnic z Saint Germain w nie-
oficjalnej rozmowie z Duńczykiem Helmerem Rostingem, członkiem komisji mniejszościowej,
właśnie zamiarem odstąpienia kraju Rosji.44 Ponoć też sam Beneš miał za pośrednictwem Girsy
wyjaśnić przewodniczącemu komisji mniejszościowej, Ericowi Colbanowi, iż nie może spełnić
obietnic danych Rusinom, ponieważ nie tolerowałaby tego Rosja, która z obszarów Podkarpa-
cia chciała od dawna kontrolować Nizinę Węgierską.45 Także na słowa Beneša powoływał się
zbiegły na Zachód w dobie stalinowskich czystek, radziecki dyplomata Besiedowskij. Według
jego relacji szef czechosłowackiego MZV już na początku lat dwudziestych podczas rozmów
z przedstawicielem sowieckiej Ukrainy Maksymem Lewickim, miał wyrazić gotowość odstą-
pienia Rusi Związkowi Sowieckiemu.46 Również niejednoznaczne wnioski nasuwała
wypowiedź ministra obrony narodowej Františka Udržala z 1926 r., który sugerował
konieczność skrócenia granic Czechosłowacji, w obecnej postaci niezwykle trudnych do utrzy-
mania w razie zagrożenia i ataku. Minister nie sprecyzował, o jaki odcinek granicy chodzi, ale
jego słowa wywołały reakcje na Rusi, a lokalny rządowy organ Podkarpatské hlasy apelował,
że w takiej sytuacji Użhorod należałoby przyłączyć do Słowacji.47 Polskie źródła dyplomaty-
czne sygnalizowały powrót do koncepcji Karla Kramářa przewidującej przekazanie obszarów
Rusi „zmartwychwstałej, silnej Rosji“.48 Po latach do sprawy w osobliwych i dramatycznych
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42 ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919–1939).
Prešov 2003, s. 194–195.

43 KADLEC, K.: Podkarpatská Rus. Praha 1920, s. 26, interesujące, że sam Kadlec później się wycofał z pojęcia
„depozyt”, o czym pisał, cytując odpowiednie źródła. BRUSKI, J. J.: Rząd i partie polityczne I Republiki Cze-
chosłowackiej wobec sporu o orientacje narodową Rusinów zakarpackich (1919–1938). Studia historyczne 40, 1997,
z. 2, s. 192–193.

44 FERENČUHOVÁ, B.: Malý región a medzinárodná ochrana menšín. Spoločnosť národov a autonómny štatút Pod-
karpatskej Rusi (1919–1924). In: Švorc, P. – Danilák, M. – Heppner, H. (red.): Veľká politika a malé regióny
1918–1939. Prešov – Graz 2002, s. 145.

45 Tamże, s. 149.
46 BESEDOVSKIJ, G.: Paměti sovětského diplomata. Sv. I. Praha 1930, s. 44; DEJMEK, J.: Edvard Beneš. Politická

biografie českého demokrata. Č. II. Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935–1948). Praha 2008, s. 485.
47 Materiały z SNA, f. AKPR, D, 1919–1962, k. 14, č. 29–39, projevy proti přeložení zemské správy politické z Užhoro-

du do Mukačeva, pismo z MV do Kancelarii Prezydenta, z 14. 02. 1927.
48 AAN, f. Konsulat Užhorod, sygn. 460, t. 2, k. 10–11, raport do MSZ, 27. 05. 1929.



okolicznościach wydarzeń lutowych i marca 1948 r. powróci syn prezydenta, Jan Masaryk,
pełniący funkcję szefa czechosłowackiej dyplomacji. W liście do Stalina, pisanym przed śmier-
cią (czy naprawdę samobójczą?) długie lata przechowywanym w partyjnym archiwum,
ujawnionym dopiero po aksamitnej rewolucji, pojawi się kwestia Rusi. Minister powoływał się
na słowa ojca, który w rozmowie z radzieckim wysłannikiem handlowym – Mostowienką, miał
stwierdzić, że w przypadku obsadzenia przez Armię Czerwoną w 1920 r. linii wschodniogali-
cyjskich Karpat, Czesi mieli przekazać Ruś bolszewikom, jako rękojmię przyjaźni.49 Prawda to
czy stworzona na użytek chwili konfabulacja? Wizja Rusi jako depozytu, który przy pierwszej
lepszej okazji zostałby oddany wschodniemu mocarstwu przez cyniczną Pragę, wracała
w Polsce i na Węgrzech, pełniąc rolę dyżurnego straszaka.50 Ruś w kategorii „jeszcze jednego
europejskiego korytarza“, tym razem do ZSRR, postrzegał Leon Wasilewski, podkreślając iż
z punktu widzenia Pragi Galicja Wschodnia „powinna zostać oddana Rosji“, aby w niej mieć
pożądanego sąsiada.51

Echa nie tylko tych pogłosek, ale i nieformalnych wypowiedzi, w tym przypadku niejakiego
prof. Kadleca (podczas publicznego odczytu) docierały za ocean, czego dowodziłby artykuł
w emigracyjnym Ruskim Wiestniku w 1924 r.52 Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić
tych pogłosek, plotek czy hipotez, ale fakt ich powtarzania się i niejasnych czasem sygnałów
wysyłanych przez czołowych polityków ČSR dawał do myślenia. Na bazie pogłosek, a może
i plotek, zrodziła się też informacja, przekazana do Warszawy z placówki koszyckiej w grudniu
1925 r., z „powołaniem się na anonimowe źródło“, że Słowakom najbardziej odpowiadałyby
okupacja Rusi przez Polskę, Węgry i Rumunię, ponieważ zneutralizowałoby to naciski Rusinów
na odstąpienie im kawałków wschodniej Słowacji.53

Skomplikowane racje i konflikty stanowiły tło, na którym rozgrywał się nie pozbawiony dra-
matyzmu proces. Było nim dojrzewanie wśród ludności miejscowej samoidentyfikacji naro-
dowej. Obóz ukraiński w tym względzie odniósł jednak większe sukcesy, w czym niewątpliwie
pomogli emigranci z Galicji Wschodniej, wzmacniając sobą nieliczną ukraińsko zorientowaną
autochtoniczną inteligencję. Czechosłowacka biurokracja z pewnym zdziwieniem, a zarazem
zaniepokojeniem, a czasami i przerażeniem nagle odkrywała, że Ukraińcy nie chcą występować
w roli tylko narzędzia, ale posiadają ambicje odegrania samodzielnej roli. Szczególna funkcja
przypadła emigrantom, choć było ich niewielu nawet po doliczeniu tych, którzy przyjęli oby-
watelstwo ČSR,54 zatrudnionym w szkolnictwie. Wynikało to ze względu na wpływ, który
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49 WANDYCZ, P.: List Jana Masaryka do Stalina. Zeszyty Historyczne, 1992, z. 100, s. 84–85, niezależnie od pytań
o autentyczność listu nasuwają się też inne: czy owym rozmówcą był bardziej wspomniany wcześniej Gillerson czy
raczej ów Mostowienko.

50 DANILÁK, M.: Podkarpatská Rus v politike susedných štátov (1918–1938). In: Švorc, P. – Danilák, M. – Heppner,
H. (red.): Veľká politika a malé regióny 1918–1939. Prešov – Graz 2002, s. 59–82.

51 WASILEWSKI, L.: Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe. Warszawa 1934, s. 140. Autor przy okazji
zauważał, że Czechosłowacja nie posiadała dosłownie żadnych praw do „Rusi węgierskiej”.

52 AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, t. 83, k. 298, przytoczony art. Ruskiego Wiestnika z 15. 06. 1924,
w którym wrócił wątek „depozytu“, w dogodnym momencie przekazanego Rosji , co mówić miał prof. Kadlec, cytu-
jąca notabene opinie pisma emigracyjnego Den (Dzień).

53 AAN, f. Wicekonsulat Koszyce, sygn. 458, t. 7, k. 218, raport z 15. 12. 1925, tymi obszarami minimum, o które pos-
tulowali Rusini były Humenne i Svidnik.

54 NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 2, 1922–1926, w załączniku pisma Wydziału Szkolnego Prezydium Urzędu
Ziemskiego Rusi Podkarpackiej do wicegubernatora A. Rozsypala z 12. 04. 1926 znalazły się konkretne dane,
zapewne dotyczące stanu rzeczy na początku 1926 r. Jest tam mowa o 117 osobach o ukraińskich korzeniach pracu-
jących w szkołach, z których 35 przyjęło obywatelstwo ČSR, czyli 82 emigrantów. MAGOSCI, P. R.: Shaping of
a National Identity. Cambridge, Mass. – London 1978, s. 170, zacytował jedno ze znanych sobie źródeł, podając na
rok 1931 cyfrę zbliżoną 79 Ukraińców na 106 emigrantów (reszta to Rosjanie).



wywierali na młodzież i lokalne środowisko. Oprócz pedagogów znaleźli się też urzędnicy,
kolejarze i publicyści. Jak już było powiedziane,55 zatrudnienie ich wymagało zgody adminis-
tracji, która z czasem zaczęła żałować poprzedniej życzliwości. Kwestia ich zatrudnienia
i zamieszkania znalazła bogate odzwierciedlenie źródłowe.56 Obawy o ich wpływ nie okazały
się wcale takie bezzasadne, choć akurat w tej materii nie panowała pełna zgodność pomiędzy
czechosłowackimi urzędnikami. Resort Beneša starał się ich bronić, a czasami i protegować,
a wątpliwości, dystans i nieufność zalecało raczej Ministerstvo vnitra (MV) i jego lokalne
agendy, choć i tutaj zdarzały się wyjątki.57 Na porządku dziennym padały pytania o ich lojal-
ność. Nierzadko padało groźne oskarżenie o irredentę. Przejawy ukraińskiej aktywności polity-
cznej były odnotowywane, a szczególnie działania lub wypowiedzi postrzegane jako wrogie,
choćby uwaga, że w przeciwieństwie od Ukraińców, którzy na Rusi „są u siebie“, Czesi pozosta-
ją „cudzoziemcami“.58 W MV podejrzewano miejscowych Ukraińców, a szczególnie emi-
grantów o współudział w skargach na ČSR na forum Ligi Narodów.59

Oskarżenia wysuwane były wobec Ukraińców o tendencje irredentystyczne już od końca
1921 r.,60 choć nie możemy zapominać, że zostały sformułowane z czeskiego punktu widzenia.
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55 Cyt. wcześniej dokument w NA, f. Protokoly PMR, k 4365, protokół z 12. 01. 1920, p. III/2; NA, f. PMR, k. 157,
Ukrajinci na Podkarpatské Rusi, pismo z PMR do MV, 14. 01. 1920. Analiza źródeł potwierdza, że administracja
czechosłowacka trzymała się tej wyznaczonej wówczas linii, ale zazwyczaj do połowy lat dwudziestych przeważało
raczej stanowisko życzliwe MZV czy MŠANO, choć nie pozbawione rezerwy, ze strony MV czyli resortu spraw
wewnętrznych.

56 NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 1, pozytywne decyzje PMR na wniosek MŠANO, 27. 07. 1921, 10. 12. 1920,
29. 12. 1920, 13. 03. 1921, 17. 03. 1921; ministerstvo železnic, 28. 07. 1920, 4. 06. 1920, 10. 06. 1920; ministerstvo
zdravotnictví (zdrowia), 28. 01. 1920; rekomendacje Kancelarii Prezydenta 17. 04. 1920 (przyjęcia do pracy 30 kole-
jarzy); prośba MZV do MV o przychylność w sprawie udzielania obywatelstwa uchodźcom z 5. 01. 1923, również
pismo z 29. 05. 1920; PMR do Zarządu Cywilnego Rusi Podkarpackiej (od 1922 Prezydium) i MV z instrukcją, aby
raczej udzielać zgody Ukraińcom na podjęcie pracy, ale wraz z żądaniem lojalności, w związku z falą podań. Wresz-
cie też niemało decyzji w Protokołach PMR z lat 1920–1923, w NA, f. Protokoly PMR, k. 4367–4378.

57 Pozytywne opinie w NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 4, pismo z MZV do PMR, 7. 07. 1924, wyrażające
mniemanie, iż „nieprzyjazny wpływ emigrantów“ stanowi „zjawisko wyjątkowe“, a ich zatrudnienie było swego rodza-
ju koniecznością; nr inw. 315, wiązka 2 z MV do PMR, 22. 07. 1925, w który resort spraw wewnętrznych przyznaje,
że wpływ na „konsolidację stosunków“ ukraińskich uchodźców, którzy nabyli obywatelstwo ČSR jest raczej „pozy-
tywnym“. Ale liczniejsze negatywne w NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 1, np. pismo P. Ehrenfelda do PMR,
8. 11. 1921, w którym wyrażał opinię, że „z politycznego punktu widzenia uważam za wielce niebezpieczne i szkodli-
we nominacje na Rusi cudzych obywateli: Ukraińców i Wielkorusów“; bądź pismo MV do PMR i MZV, 14. 01. 1919
z opinią, że lepiej byłoby nie przyjmować Ukraińców i Rosjan do pracy na Rusi. NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315,
wiązka 2, MŠANO do MV, 13. 10. 1924 z sugestią, aby rozpolitykowanych nauczycieli odprawić. Dołączone tam też
zostały konkretne przykłady.

58 Przykłady: NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 3, raport do MV z 7. 08. 1926, o wypowiedziach Pavla Kiryka,
zastępcy kierownika szkoły w Košeljevie; też raporty-donosy z 26. 11. 1926 dotyczący dr Andreja Rudyja, adwoka-
ta, prezesa spółdzielni mleczarskiej, Narodna Tarhovla; z 2. 08. 1926 o nauczycielskim małżeństwie Smerczanskych
z Velkého Března; z 3. 08. 1926, o prof. Kornelu Zaklinskim, nauczycielu z berehowskiego gimnazjum; materiały
o wszczęciu dochodzenia przeciwko rewidentowi kolejowemu z Mukačeva, Janowi Szernoce pomiędzy marcem
a majem 1927 (wymiana listów pomiędzy resortami kolei i spraw wewnętrznych); innym „kwiatkiem“ mogą być
zaświadczenia lojalności kilku nauczycieli z września 1926, złożone na ręce Rozsypala.

59 NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 3, pismo MV do PMR, 19. 01. 1926, w którym wyrażone zostaje oczeki-
wanie resortu kompleksowego opracowania planu likwidacji emigracyjnego problemu ze względu na podejrzenia
wobec zamieszkujących na Rusi Ukraińców; podobnie nr inw. 315, wiązka 4, pismo z Prezydium Urzędu Ziemskiego
Podkarpackiej Rusi do PMR, 23. 12. 1926, w którym podejrzewa się Ukraińców na skargę w Lidze Narodów
z zarzutem czechizacji szkół.

60 NA, f. PMR, k. 108, nr inw. 1/1925, rezolucja Karpatoruskiej Partii Trudowej z 31. 12. 1921, ostrzegająca władze
czechosłowackie przed irredenta ukraińską. Nawiasem mówiąc jeden z liderów tej partii, dr Gagatko, też oskarżany
był o nielojalność, np. Lidové noviny, 16. 07. 1921, sugerujące jego kontakty z bolszewikami w Rosji.



Istotną w tym rolę odegrały zaskoczenie i emocje. W jednym z dokumentów znajdujemy uwa-
gi, że ukraińska propaganda „datuje się od momentu pojawienia się ukraińskich uchodźców“.
Według nich Ruś ma „być częścią wielkiej Ukrainy“, a stan obecny to prowizorium.
„Siedliskiem“ tej irredenty jest powiat rachowski. W późniejszym raporcie z MV co Prezydium
Rady Ministrów (czeski skrót PMR) znalazło się stwierdzenie, że „emigranci z Galicji starają
się upodobnić Ruś do swego ideału“. W efekcie „irredenta ukraińska może stać się groźniejsza
niż madziarska“.61 Zrozumiały niepokój władz wywołało rozprowadzanie na Rusi map Wielkiej
Ukrainy z Rusią i wschodnią Słowacją, wydanych zapewne we Lwowie.62 Nasuwały się wnios-
ki zrewidowania stosunku do emigrantów, podejrzewanych o umacnianie nastrojów irreden-
tystycznych, udających tylko gorliwych urzędników w udzielającej im gościny Czecho-
słowacji.63 Wśród oskarżeń nie brakowało na wyrost formułowanych stwierdzeń stawiających
znak równości pomiędzy propagandą komunistyczną i działalnością ukraińskich nacjonalistów.
Pojawiały się w związku z tym uproszczone sugestie komunistycznej agentury w otoczeniu
Wołoszyna.64 Irredenta nie jedno posiadała imię, a komuniści, choć faktycznie przez długie lata
głosząc koncepcje oderwania Rusi, czynili to instrumentalnie, w tym jednym zgadzając się
z „haliczanami“ i narodowo zorientowanymi Ukraińcami na Podkarpaciu. Tamtejsze Prezydium
Urzędu Ziemskiego, czyli lokalna władza, w swoich raportach kwartalnych kierowanych do
Prezydium Rady Ministrów, śledziło ewolucję życia politycznego, w tym przesuwanie się
w kierunku opozycji środowisk ukraińskich skupionych wokół Wołoszyna. Na podstawie tych
doniesień, można zaobserwować, jak zaciekawienie przechodziło w niepokój, a ten w przeraże-
nie i oskarżenia, czasem powtarzając i stare zarzuty o współgranie z komunistami.65

Mamy też jeszcze inne niezwykle ciekawe świadectwo, dowodzące rodzących się wątpli-
wości u czechosłowackich urzędników co do lojalności ukraińskich współobywateli i gości-emi-
grantów. Okazją stały się wcześniej zasygnalizowane spory językowe i szkolne. Anonimowy
autor raportu analitycznego z przełomu lat 1922–1923 zaczął swój opis koncentrujący się
głownie na szkolnictwie średnim, od stwierdzenia, że w 4 gimnazjach na Rusi język wykładowy
zależy do tego, kto jest dyrektorem i wykładowcą. W Mukaczewie i Chuście w ten sposób
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61 NA, f. PMR, k. 157, wiązka zespół bn., Ukrajinská emigrace, raporty z Prezydium Urzędu Ziemskiego do PMR,
16. 11. 1922, i MV do PMR, 23. 01. 1923.

62 Tamże, pismo MV do PMR, 1. 07. 1923.
63 Tamże, raport analityczny, bez konkretnej daty z 1924 r. MV do PMR oraz, pismo gubernatora Beskida do PMR,

23. 03. 1926, wyrażające zaniepokojenie faworyzowaniem wrogów państwa z sugestią cofnięcia im subwencji.
64 NA, f. PMR, k. 157, nr inw. 315, wiązka 3, MV do wicegubernatora Rozsypala, 9. 09. 1926, MV do PMR, 1. 03.

1927; k. 156, raport z III kwartału 1930 (grudzień 1930) r. sugerujący znaczący udział komunistów w otoczrniu
Wołoszyna; późniejszy z III kwartału 1931, datowany na 3. 02. 1932, wskazywał Grendżę Dońskiego, publicystę
obozu ukraińskiego, jako kryptokomunistę.

65 Szczególnie dobrze udokumentowane sprawozdania kwartalne Prezydium Urzędu Ziemskiego Rusi Podkarpackiej do
wicegubernatora, w NA, f. PMR, k. 154, za III kwartał 1925, 19. 11. 1925, o rosnących wpływach nie tylko komu-
nistów, ale chliborobów Wołoszyna; za I kwartał 1926, 24. 06. 1926, partia Wołoszyna uległa przebudowie i zmieniła
się na chrześcijańsko-ludową, „orientując się na żywioł ukraiński“; za III kwartał 1926, 7. 12. 1926 z uwagami
o komunistycznych krokach w stronę ukrainizacji, a podobnie też czyni partia Wołoszyna, „wykonując daleko idący
krok w stronę ukrainizacji”. NA, f. PMR, k. 155, za I kwartał 1927, 12. 05. 1927, z informacją, że partia Wołoszyna
„nie kryje się z ukrainofilstwem“; za III kwartał 1927, 22. 02. 1928, komuniści i socjaldemokraci wspierać mają
ukrainizację, co Wołoszyn już czyni od dawna, za I kwartał; 14. 04. 1928, panicznie stwierdza, iż partia ludowa
Wołoszyna, która „od państwa otrzymała znaczna pomoc“, posiada znaczny wpływ na lokalną inteligencję, rozszerza
sieć kół, opanowała „Proświtę“, a co gorsza „szczuje przeciwko wszystkiemu co czeskie“ i jest pod wpływem
Charkowa (czyli USSR); za II kwartał 1928, 21. 08. 1928, z „newsem“, iż Ukraińcy są przygnębieni oświadczeniem
Beskida, o konieczności odsunięcia „przybyszy“ od wpływu na życie polityczne, żądając ustąpienia większości urzęd-
ników czeskich.



dominuje rosyjski, a ukraiński w Berehowie i Użhorodzie. W dwóch handlówkach przewagę ma
ukraiński. Chaos panuje też w kolegiach nauczycielskich: w mukaczewskim państwowym
wykłada się w rosyjskim, w dwóch kościelnych (w Użhorodzie) w ukraińskim (męskim)
i rusińskim-rusanckim (żeńskim). Twórca raportu przeanalizował używane wcześniej słowniki
Aleksandra Mitraka (bliski rosyjskiemu) i forsowany w swoim czasie przez Węgrów autorstwa
Vasyla Čopaja vel Čopajewa (bazujący na ukraińskim). Zdradzając swoje sympatie stwierdzał,
że „grupa rusofilska reprezentowała kierunek prawdziwie słowiański, zaś ukrainofilowie dbali
o pozycję tylko swojego kierunku“. Istotny wpływ na stosunki językowe, miało stwierdzenie
MŠANO, że lokalny język ludu jest najbliższy ukraińskiemu, co wzmocniło ten żywioł. W dal-
szej części swego raportu-donosu, zauważał dominację halickich emigrantów w lokalnym
Wydziale Szkolnym, iż nawet ich czescy zwierzchnicy działali w „myśl ich intencji“, forsując
konkretny język, ignorują prawdę, że o tym powinien „decydować naród, a nie urzędnicy“.
„Orientacja ukraińska jest na Rusi świeżej daty“, rodząc się „z poparcia rządu węgierskiego“,
faktycznie „Karpatorusinami pogardzając“. Dla nich Karpatorusini = Ukraińcy. Prawdopodob-
nie to z ich inicjatywy pojawiały się na obszarach Podkarpacia mapy wydane w Wiedniu lub
Berlinie, w których „pomyłkowo“ zaznaczano Ruś jako część Wielkiej Ukrainy. Autor polemi-
zował z optymistycznymi twierdzeniami Akademii Nauk, że „obawa aby ukraiński język
w szkołach wzmacniał na Rusi Podkarpackiej irredentę, nie jest udowodniony“. W sumie nie ma
czego udowadniać: „Irredenta ukraińska już de facto jest.“66

Władze stopniowo dystansowały się od ruchu ukraińskiego. Dowodem byłoby zbojko-
towanie przez przedstawicieli administracji zjazdu młodzieży ruskiej zorganizowanego w lipcu
1929 r. przez Proświtę i Płastun, pomimo manifestowanej publicznie przez uczestników lojal-
ności. Musiały nie podobać się postulaty wprowadzenia języka karpatoruskiego, utożsamianego
z ukraińskim, „dopuszczenia“ Ukrainców-Rusinów do urzędów i szkół oraz nowej reformy rol-
nej, polegającej na parcelacji majątku państwowego.67 Zauważyli to również polscy dyplomaci
obserwujący rozwój sytuacji, przesyłając do warszawskiej centrali odpowiedni raport. Pisząc
o konflikcie rusofili z opcją ukrainofilską, wyciągali wniosek, iż „rząd czeski okazywał Ukraiń-
com przychylność, ale z czasem wskutek tego, że […] przybrali niezbyt pożądany dla interesów
Czechosłowacji kierunek, przychylność ta ustąpiła nadzwyczajnej ostrożności.“68

Brzemiennym sygnałem dojrzewania ukraińskich ambicji i polaryzacji stanowisk, byłby
zamach działacza OUN na przedstawiciela rusofilskiego kierunku, autora podręczników szkol-
nych, Eugeniusza Sabova, dokonany 1. 6. 1930 r. przez studenta Fedora Tacina.69 Walka o rząd
dusz nabrała przyśpieszenia i gwałtowności. Akt terroru wywołał również irytację
czechosłowackich obserwatorów. Związane z grupą Hradu czasopisma zastanawiały się, czy aby
liberalny stosunek władz praskich do aspiracji ukraińskich nie jest błędem politycznym. Padały
pytania, czy może „lud rusiński opanowany został przez ludzi, którym w sinej oddali nie
uśmiecha się Praga lecz może biały Kijów“.70
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66 NA, f. PMR, k. 80, anonimowy raport do MŠANO, liczący 21 stron, bez daty, z treści wynika, że był to przełom lat
1922 i 1923.

67 AAN, f. Konsulat Użhorod, sygn. 460, t. 4, k. 4–5, raport konsula Z. Zawadowskiego, 11. 07. 1929.
68 AAN, f. Konsulat Użhorod, sygn. 460, t. 3, k. 32, raport z poselstwa praskiego, na bazie informacji konsulatu

użhorodzkiego, 2. 01. 1930. W dalszej części znajdują się uwagi o wspieraniu rusofilskich ugrupowań, jak trudowi-
cy, Towarzystwo im. A. Duchnowicza i agraryści, a nawet z dystansem kurtjakowcy, którzy okażą się wkrótce
wyjątkowo nielojalni wobec Republiki.

69 MIRČUK, P.: Narys istorii OUN. Tom I. 1920–1939. München – New York – Toronto 1958, s. 543–544, k. 34–35.
70 Lidové noviny, 3. 06. 1930.



Cała dekada lat dwudziestych przynosiła kolejne dowody dojrzewania samoidentyfikacji
etnicznej słowiańskich mieszkańców Zakarpacia (Podkarpacia). Czescy administratorzy z nie-
dowierzaniem, a potem i złością odkrywali fakt, iż lokalna społeczność nie zamierza odgrywać
biernego narzędzia polityki Pragi, ale posiada również własne ambicje i cele. O realizację
niespełnionych obietnic zaczęła zabiegać elita ukraińska elita emigracyjna, ze znanym nam już
Szapowałem na czele, musiało dojść do rozejścia się dróg dotychczasowych taktycznych
sojuszników. Ostatecznie nikt nie lubi wytykania mu błędów lub zaniechań. Ochłodzenie relacji
nie uszło uwadze polskich czynników.71

Niezależnie od czeskich starań traktowania problemów Rusi tylko jako wewnętrznych
młodej Republiki, w praktyce wyglądało to inaczej. Gdzieś w tle majaczyły również uwarunko-
wania międzynarodowe. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jak twierdzili często i chętnie
Polacy, Czesi od początku machiawelistycznie mieli postrzegać Ruś, widząc w niej depozyt,
gotowy do oddania Rosji w odpowiednim ku temu momencie. Dla Czechosłowacji posiadanie
tego kawałka ziemi stanowiło istotny argument w utrzymaniu międzynarodowej pozycji swo-
jego państwa, nie mówiąc o powiązaniach z rumuńską sojuszniczką. Jednocześnie czynili
wszystko, aby odwlec w nieskończoność realizację obiecanej autonomii dla pozyskanego
wskutek właściwie zbiegu okoliczności kraju, podchodząc do sprawy instrumentalnie. Tym
samym rozbudzili demony, które trudno było unieszkodliwić, zwłaszcza że brakowało jasno
wytyczonej linii politycznej wobec tego kawałka ziemi.
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71 AAN, f. Konsulat Użhorod, sygn. 460, t. 2, raport z 12. 09. 1931, w którym autor M. Świerzbiński, konstatował odej-
ście Czechów od faworyzowania ukrainizmu i znacznego ochłodzenia relacji z Ukraińcami.
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KARAIMSKÁ KOMUNITA V ČESKOSLOVENSKU 

PETR KALETA

This study deals with the life of the Karaim immigrants, who moved to Czechoslovakia in the
1920s as a part of the Russian emigration. This is a topic that has thus far not received scholarly
attention. We focus here above all on the fate of the Karaim geologist Michail Katyk and his
family members, and also on Karaims who studied at universities in Brno. One of them, Andrej
Karakoz, a graduate of the Agriculture University, achieved significant scientific results in the
field of animal husbandry. His top results are connected to the time he spent in Nitra, Slovakia.
Most of the Karaim students in Brno, however, studied at the Technical University. The article
is based primarily on the study of archival material from Czech and Slovak institutions. 

Key words: Karaims; Czechoslovakia; universities; Brno; Bratislava; Nitra.

Úvod

Karaimská migrace do nově vzniklého Československa v první polovině dvacátých let 20.
století je tématem, jemuž se doposud nevěnovali čeští ani zahraniční historikové a etnologové,
a to především proto, že jde o úzkou skupinu asi třiceti osob, jejíž příslušníci se do Českosloven-
ska, podobně jako do Francie, Německa, Bulharska, Rumunska a dalších zemí, dostali v rámci
rozsáhlé ruské a ukrajinské emigrace. I když se mnozí z československých Karaimů dokázali
prosadit ve svých profesích, jen málokdo v Československu věděl o jejich původu. Samozřejmě
o tom věděli příslušníci karaimské komunity mezi sebou a také další představitelé ruské emi-
grace, podobně jako o dalších etnických menšinách, které přišly do Československa, Češi však
o Karaimech a karaimismu neměli ani tušení. Proto je také zjišťování osob karaimského půvo-
du poněkud problematické a značně nám k tomu napomohly dopisy z vilniuské Knihovny
Wróblewských Litevské akademie věd (Lietuvos mokslu akademijos Vrublevskiu bibliotek)
zasílané Karaimy od roku 1939 trockému (trakaiskému) hachanovi (rus. гахан1 Serajovi
Šapšalovi (1873–1961), jenž jim potvrzoval nežidovský (tedy karaimský, tj. turkický) původ. 

Většina karaimského obyvatelstva žila po svém příchodu do Československa v Praze, ale
někteří z nich se později dostali i jinam, např. do Brna, Bratislavy nebo Nitry. Ve svém příspěvku
se zaměříme zejména na ty z Karaimů, kteří se dokázali prosadit mimo hlavní město, konkrétně
na Slovensku a hlavně v moravském Brně, jednom ze studijních center ruské emigrace.
Příspěvek sleduje život příslušníků karaimské národnosti (Karaimy lze zároveň pokládat za
zcela svébytnou náboženskou skupinu), jež patří k nejméně početným a přitom nejzajímavějším
etnickým uskupením v Evropě. Tato studie vychází převážně z archivního výzkumu v několika
institucích v Praze (Národní archiv, Archiv ČVUT), Brně (Moravský zemský archiv, Archiv
města Brna, Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Archiv VUT a Archiv Veteri-
nární a farmaceutické univerzity), Mostě (Státní oblastní archiv v Litoměřicích – pracoviště
Most), Opavě (Zemský archiv), Bratislavě (Národný archív), Nitře (Národné poľnohospodárske

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Duchovní i světský představený karaimské společnosti. 



a potravinárske centrum, archív osobných spisov) a v Banské Štiavnici (Štátny ústredný banský
archív). Hojně bylo také využito osobních vzpomínek Ivana Karakoze (Slaný) a Jozefa Bully
(Nitra). 

Michail Katyk a jeho rodinní příslušníci

Známou osobností karaimské menšiny v Československu, které se podařilo získat věhlas
v oboru geologie, byl Michail (Michal) Katyk. Narodil se 3. 10. 1899 v Moskvě a jeho rodiči
byli továrník Avram Iljič Katyk a Ester (Safir) Katyk, rozená Šakaj. Nejdříve se vzdělával u do-
mácích učitelů a v devíti letech nastoupil v Moskvě na klasické gymnázium, které ukončil v roce
1917. Poté se zapsal na Právnickou fakultu Moskevské univerzity, na níž studoval dva semestry.
Po bolševickém převratu a v následném chaosu však musel studium ukončit a v červnu 1918
odjel na Krym okupovaný tehdy Centrálními mocnostmi. Když po konci první světové války
obsadila poloostrov Dobrovolnická armáda se
spojeneckými vojsky, Michail Katyk do ní
vstoupil. Nastoupil tehdy do Námořní školy
v Sevastopolu a pak byl přeložen do letecké
školy v jeho okolí zvané Aerodrom Alexan-
dro-Michajlovskoje. Koncem roku 1920 byl
při ústupu Wrangelovy armády evakuován
(s celou armádou) do Turecka na poloostrov
Gallipoli, kde byla armáda internována. Za
šest měsíců odjel do Istanbulu, kde se mu
podařilo vstoupit na ruské gymnázium. Jako
student tohoto gymnázia se v roce 1921 dostal
do ČSR na ruské gymnázium v Moravské Tře-
bové.2 Tam složil maturitu3 a dal se v roce
1922 zapsat na Vysokou školu báňskou v Pří-
brami. Druhou státní zkoušku vykonal v roce
1930 a tím získal i titul inženýra v oboru hor-
nictví.4 Víme, že ve druhé polovině dvacátých
let byl Katyk zaměstnán u firmy Akciová
společnost L. W. Goegginger, Riga, kterou
v Praze zastupoval M. S. Iljaševič. Katyk v ro-
ce 1927 vyjel na tři měsíce jako obchodní ces-
tující této firmy do Francie.5

Michail Katyk měl tři sourozence, bratra
Ilju Katyka, jemuž se podařilo dostat během
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2 Národní archiv (dále jen NA), f. Policejní ředitelství (PŘ) Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, sig-
natura K 767/5, Michail Katyk. Životopis M. Katyka z roku 1933, č. 12.

3 Není jasné, proč Katyk studuje gymnázium v Istanbulu a v Moravské Třebové, když středoškolské vzdělání ukončil
patrně již dříve 1917 v Moskvě (viz výše).

4 Zemský archiv (dále jen ZA) Opava, f. Vysoká škola báňská Ostrava, Zkušební zápisy o II. státních zkouškách z oboru
horního inženýrství. Svazek VII. Stránka 699–777. Inv. č. 116.

5 NA, f. PŘ Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, signatura K 767/5, Michail Katyk. Hlavičkový for-
mulář z 15. 6. 1927, Generální zastoupení Akciové společnosti L. W. Goegginger, Riga, za firmu podepsán
M. S. Iljaševič.

Obrázek 1: Michail Katyk, NA, PŘ 1931–1940,
k. č. 7349, signatura K 767/5



emigrace do Francie, a dvě sestry, Alexandu Katyk (nar. 2. 1. 1896 v Moskvě) a Jelizavetu Katyk
(nar. 21. 12. 1906 v Moskvě), které se obě taktéž usídlily v Československu. Starší sestra se ještě
v Rusku vdala za Karaima Ilju Kodžaka, který se narodil 28. 9. 1892 v Sevastopolu.
Kodžakovým otcem byl Jakov Kodžak a matkou Batševa Kodžak, rozená Katyk. Ilja Kodžak
ještě v Rusku absolvoval první ročník polytechniky v Moskvě.6 V Sevastopolu se jim narodila
10. 8. 1919 dcera Valentina. V listopadu 1920 opustil Rusko s armádou generála Wrangela, poté
byl v táboře v Galipoli do května 1921 a do listopadu téhož roku v Istanbulu. Ještě v tomtéž roce
se dostal do ČSR, kde do roku 1925 studoval v Praze na Vysoké škole obchodní (od roku 1929
součást ČVUT), tehdy ještě tříletou školu se mu však nepodařilo dokončit.7 Do konce roku 1929
byl rok zaměstnán u firmy Iljaševič a od 3. 1. 1930 otevřel obchod se smíšeným zbožím Ilja
Kodžak, import lahůdek (Krakovská 8).8 V Praze byli manželé Kodžakovi společně evidováni
v prosinci roku 1922 (většina dokumentů však hovoří o tom, že A. Kodžaková byla v Praze až
od roku 1923). Syn Andrej se manželům Kodžakovým narodil 4. 11. 1926 v Praze-Bubenči.9

Brzy se však u něj začaly projevovat vážné zdravotní problémy a 5. 3. 1931 zemřel na
tuberkulózu plic.10

Michail Katyk se ujal jako správce pozůstalosti jmění firmy Kodžak, která se 1. ledna spoji-
la s firmou ing. Jiří Bukovský (Lazarská 5) se zaměřením na dovoz lahůdek. Během několika
měsíců se stal Katyk společníkem nové firmy Ing. Jiří Bukovský a Ilja Kodžak. Firma zaměst-
návala do doby, kdy byla její činnost devizovými předpisy značně omezena, šest úředníků, tři
sluhy, šest prodejních sil s československou příslušností a dva úředníky a čtyři prodejní síly
ruské národnosti. V roce 1922 firma zaměstnávala přechodně jen čtyři úředníky, jednoho sluhu
a dva prodavače československé příslušnosti a  dva úředníky a tři prodavače ruské národnosti.
V důsledku přísnějších devizových opatření byla činnost firmy značně omezena, v roce 1932 byl
vliv těchto omezení citelně znát a stav zaměstnanců se udržoval jen s největší námahou. Mimo
vlastní obživu se M. Katyk staral o sestry Alexandru Kodžakovou, rozenou Katyk, vdovu po
Iljovi Kodžakovi se dvěma nezletilými dětmi a sestru Jelizavetu Katyk, tehdy ještě svobodnou.
Obě sestry neměly žádné zaměstnání.11

Jelizaveta Katyk přijela do Československa v roce 1925 s Karaimem Michailem Jakovle-
vičem Kefelim (narozen 29. 9. 1906 v Sevastopolu) a v domácnosti pak vypomáhala sestře
Alexandře. Rodiči Michaila Kefeliho byli obchodník Jakov Kefeli (nar. v roce 1884 v Bachči-
saraji) a Ester Kefeli (nar. 29. 6. 188212 v Sevastopolu), rozená Borochovič.13 Jelizaveta Katyk
se pak provdala za Michaila Kefeliho v Československu 15. 2. 1933. Michail Kefeli vystudoval
v Sevastopolu střední školu, v Československu v roce 1927 složil externě maturitu a zapsal se
na lékařskou fakultu. Rodiče ho však přestali podporovat, studia proto opustil a musel si nalézt
práci. Rodina jeho nastávající manželky mu však pomohla, takže v roce 1932 již byl evidován
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6 Archiv ČVUT Praha, f. Vysoká škola obchodní, Nacionále posluchačů za studijní rok 1921/1922. J–N.
7 V červnu 1927 absolvoval Ilja Kodžak neúspěšně druhou státní zkoušku. Viz Archiv ČVUT v Praze, f. Vysoká škola

obchodní, Protokol o II. státní zkoušce 1923–1928, inv. č. 259, Ilja Kodžak.
8 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, k. č. 7601, signatura K 2254/11, Ilja Kodžak,

č. 4.
9 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Ilja Kodžak. 
10 NA, Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 5381, signatura K 2959/1, Alexandra

Kodžaková, Úmrtní list Ilji Kodžaka, č. 76.
11 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, signatura K 767/5, Michail Katyk.

Životopis M. Katyka z roku 1933, č. 12.
12 V jiném dokumentu se však uvádí, že se narodila v roce 1886 v Nikolajevě. Srov. NA, f. Policejní ředitelství Praha II

– všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 5044, signatura K 1379/2, Michail Kefeli, č. 87. 
13 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Ester Kefeli. 



jako zaměstnanec firmy Ing. Jiří Bukovský a Ilja Kodžak. Ve druhé polovině třicátých let
20. století už pracoval u firmy Pavel Schlenker, zasilatelství (Klimentská 36).14 Dne 3. 11. 1933
se mu narodila dcera Jelena (Helena) a 8. 8. 1936 syn Georgij (Jiří).15 Během války pracoval
Kefeli jako úředník v zasilatelské firmě Fr. K. Maršík (Predauergasse 12, Praha 2).16 K 10. 1.
1943 byli ve stejné domácnosti (Dejvice, Koulova 12) evidováni i Kefeliho matka Ester Kefe-
li,17 jeho bratr Alexandr Kefeli (nar. 29. 9. 1916 v Charkově)18 a sestra Věra Kefeli (nar. 19. 6.
1918 v Charkově),19 jež byla pianistkou. Jelizaveta Kefeliová, sestra M. Katyka, měla
tuberkulózu (léčila se např. v sanatoriu v Tatranské Poliance na Slovensku). Na počátku
třicátých let navštěvovala v Praze Ruskou lidovou univerzitu20 a od roku 1936 pracovala jako
domovnice ve dvou ruských domech v Dejvicích (č. p. 1594 a 1595, tj. Koulova 12).21

Vraťme se však k osudům Michaila Katyka. V roce 1935 bydlel v podnájmu ve Šlejnické 19
(Dejvice) a zaměstnán byl u firmy Horák v Strašnicích. Otec Avram Katyk zemřel a matka Ester
tehdy ještě bydlela v Simferopolu.22 V roce 1935 získal československé státní občanství.23

V srpnu 1939 již bydlel v Merníku (okres Vranov nad Topľou) na Slovensku. Z dokumentů
můžeme vyčíst, že kromě ruštiny a češtiny ovládal také francouzštinu, angličtinu a němčinu. Asi
proto byl na Slovensku zaměstnán od ledna 1938 jako závodní inženýr ve francouzské firmě
Société Miniera Le Cinabre Société Anonym (měla sídlo v Paříži) ve Vranově nad Topľou.24

Michail Katyk se 23. 11. 1940 na Slovensku oženil, jeho manželkou se stala Anna Katyková
(nar. 18. 10. 1920), absolventka Štátné hospodarské školy ve Skalici, s níž bydlel do září roku
1945 v obci Čáry (okres Senica). Dne 22. 3. 1944 se jim narodila dcera Tatiana Katyková a 16. 4.
1948 druhá dcera Naděžda Katyková. Po druhé světové válce žili v Bratislavě-Vinohradech
v Björnsonově ulici 978/1.25

Katykovým pracovištěm byl v Bratislavě Štátny geologický ústav (ŠGÚ), založený v roce
1940 (1949–1953 Slovenský ústredný ústav geologický, 1953–1955 Geologický ústav Dionýza
Štúra).26 Jméno M. Katyka se objevuje v seznamu ŠGÚ v roce 1943, kdy pracuje jako smluvní
geolog, v roce 1947 pokračoval jako smluvní geolog, ale byl již vedoucím oddělení stavební
výroby, v roce 1948 pak byl již smluvním vedoucím pracovníkem a vedl zeměvrtné oddělení.
V roce 1950 pak byl vedoucím poradcem, zástupcem správce ústavu a vedoucím oddělení
stavebních hmot a zemětvorby, v letech 1958–1959 je uváděn jako vedoucí inženýr a v roce
1961 vedoucí inženýr Geofondu. Tehdy se jeho jméno vyskytuje v seznamu zaměstnanců
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14 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 5044, signatura K 1379/2, Michail Kefeli.
15 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Michail Kefeli.
16 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 5044, signatura K 1379/2, Michail Kefe-

li, č. 94–121.
17 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Ester Kefeli.
18 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Alexandr Kefeli.
19 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Věra Kefeli.
20 Od školního roku 1933/1934 Ruská svobodná univerzita.
21 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 5044, signatura K 1379/3, Jelizaveta Kefe-

li-Katyk, Zpráva z 18. 3. 1931, č. 62.
22 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, signatura K 767/5, Michail Katyk.

11. 2. 1935, č. 21.
23 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, signatura K 767/5, Michail Katyk.

Dopis Rady hlavního města Prahy z 2. září 1935, č. 19.
24 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, k. č. 7349, signatura K 767/5, Michail Katyk.

Dokument ze 17. 8 (razítko z 24. 8.), 1939, č. 21.
25 Slovenský národný archiv (SNA) – Bratislava, f. Povereníctvo vnútra – administratívne osoby, šk. 946 – emigranti,

č. s. 390, Michal Katyk, Sčítací hároky z let 1950, š. 6 a 1961, š. 1340. 
26 Od roku 2000 nese instituce název Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.



naposled.27 Jako geologický inženýr se Katyk na Slovensku podílel na mnohých výzkumných
geologických a mapovacích pracích, jež nám dokumentuje třicet zachovaných závěrečných
zpráv z let 1941–1961, jejichž byl autorem (deset zpráv) nebo spoluautorem (dvacet zpráv).28

Výsledky vlastních výzkumů prezentoval ve vědeckých studiích, z nichž např. můžeme uvést
Stavebné hmoty Československej republiky. List Piešťany (4559) – Slovensko. Práce Štátneho
geologického ústavu. Sošit 19 (Bratislava 1949, 99 s.) nebo Stavebné hmoty Československej
republiky. List Trnava (4659) – Slovensko. Štátneho geologického ústavu. Sošit 22 (Bratislava
1950, 71 s.). Soustavně se věnoval studiu nejnovějších zahraničních prací z oblasti geologické-
ho výzkumu a sám z ruštiny přeložil knižní publikaci Alexandra Nikolajeviče Zavarického Úvod
do petrochémie vyvrelých hornín (Bratislava 1955). Zemřel 23. 5. 1977.29

Karaimové na brněnských vysokých školách a jejich osudy

Relativně velká skupina československých Karaimů působila v Brně. Moravská metropole
se stala významným vysokoškolským městem a příslušníci ruské emigrace v Československu
často využívali možností studovat právě na některé z brněnských vysokých škol. Tradiční vysok-
ou školou byla v Brně Vysoká škola technická (status vysoké školy měla od roku 1873), ještě
starší pak byla Německá vysoká škola technická, založená již v roce 1849. Již na konci roku
1918 byla v Brně založena Vysoká škola zvěrolékařská, avšak vysokoškolský život byl zde
značně posílen zejména v roce 1919 založením druhé české univerzity, Masarykovy univerzity
s tehdy čtyřmi fakultami. V roce 1919 byla v Brně otevřena ještě Vysoká škola zemědělská.

Zvláště technické školy se těšily zájmu nejen českých, ale i zahraničních studentů. Na
Vysoké škole technické dokonce v letech 1923–1927 studovalo více než 50 % cizinců.30 Stu-
dovali zde posluchači z balkánských zemí, z Polska a významnou složkou se od roku 1921 stali
příslušníci ruské emigrace. Ve školním roce 1924/1925 studovalo v Brně celkově 659 ruských
emigrantů, z nich 455 na Vysoké škole technické.31 Pro ruské studenty byly v Brně postaveny
dva dřevěné baráky v Cihlářské ulici, kde bylo ubytováno 140 studentů, ostatní pak získali uby-
tování v rodinách. Československo v Brně podporovalo 69 % ruských studentů (českých a slo-
venských jen 8,75 %).32

Mezi studenty ruské emigrace nacházíme i na Vysoké škole technické taktéž několik
Karaimů. Někteří z nich studium nedokončili, jiní dostudovali na jiných školách, a proto jen část
z nich úspěšně absolvovala druhou státní zkoušku. Celkově víme, že na brněnské technice stu-
dovalo sedm karaimských studentů, z nichž zde prokazatelně ukončili studia tři z nich: Mark
Ajvaz, Semjon Kefeli a Sinan (Semjon, Simeon) Borju. Kromě nich zde studovali ještě bratři
Fjodor (Fedor) Ajvaz (1922/1923–1926/1927) a Michail (Michal) Ajvaz (1923/1924), Viktor
Gelelovič (1923/1924–1926/1927) a bratr Sinana Borju Fjodor (Fedor) Borju
(1924/1925–1928/1929).33 Fjodor Ajvaz pak absolvoval na Německé vysoké škole technické
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27 Štátny ústredný banský archív – Banská Štiavnica, f. GÚDŠ Bratislava, položka č. 93, preberacého protokolu, K 46,
1940–1978, 1986. Neuspořádáno. 

28 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě, archiv Geofondu.
29 Informaci poskytla 12. 3. 2014 Darina Folwarczna (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizá-

cia). Michal Katyk je pochován na hřbitově Slavičie údolie (Staré Grunty 232/47, Karlova Ves-Bratislava).  
30 FRANĚK, O.: Dějiny České vysoké školy technické v Brně. Brno 1969, s. 191.
31 Tamtéž, s. 192–193.
32 Srov. tamtéž, s. 193.
33 Archiv VUT Brno, f. R ČVŠT, knihy č. 148–155, inv. č. 186–193, Seznamy posluchačů 1921/1922–1928/1929. Dále

fond R ČVŠT, knihy č. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 1921/1922–1928/1929, Nacionála posluchačů. 



v Brně, Michail Ajvaz v roce 1930 obor hutnictví na Vysoké škole báňské v Příbrami34 a studium
dokončil také Viktor Gelelovič. Vysokoškolské vzdělání tak z těchto sedmi Karaimů neměl pou-
ze Fjodor Borju. Mark Ajvaz, Semjon Kefeli a Sinan Borju vystudovali na brněnské technice
shodně odbor chemické inženýrství. Kde však v Brně karaimští studenti bydleli? Většina z nich
mohla využívat ubytovny v Cihlářské ulici. Např. ve školním roce 1925/1926 bydleli v Cih-
lářské ulici 21 Fjodor Ajvaz, Mark Ajvaz, Fjodor Borju, Sinan Borju a Semjon Kefeli. Pouze
Viktor Gelelovič bydlel v Žabovřeskách (Mojmírova 1).35

Jako první z karaimských studentů absolvoval Vysokou školu technickou v roce 1928 Mark
Ajvaz, který se narodil 19. 5. 1896/1897 v Berďansku, kde také v roce 1915 absolvoval reálku.
V letech 1915–1916 studoval na technice v Charkově (Technologičeskij institut), pak vstoupil
do armády, kde se účastnil bojů první světové války (1916–1918) a v letech 1918–1921 občan-
ské války v Rusku. Od roku 1921 byl zaměstnán na parníku jako radiotelegrafista a do
Československa se dostal z Istanbulu začátkem roku 1922.36 Mark Ajvaz se oženil v roce 193137

s Miladou Kárníkovou, nar. 24. 7. 1910. Jejich manželství však vydrželo pouze do roku 1935.38

V roce 1937 byl zaměstnán jako chemický inženýr v cementárně v Maloměřicích.39

Zbývající dva Karaimové, Semjon Kefeli a Sinan Borju, ukončili svá studia na technice
v roce 1929. Semjon Kefeli se narodil 6. 9. 1897 v Sevastopolu. Po bolševickém státním
převratu uprchl do Jugoslávie a v roce 1922 byl přijat na gymnázium Všeruského svazu měst
v ČSR.40 K základnímu studiu na Vysoké škole technické nastoupil ve školním roce 1922/1923.
Po ukončení studií v Brně byl Kefeli k 10. 4. hlášen v Praze-Břevnově v ruském útulku (Bělo-
horská), k 16. 4. 1929 již evidenční karta zaznamenává poslední údaj, že Semjon Kefeli je hlášen
v Lyonu (Francie).41 Semjon Kefeli obdržel v dubnu 1929 prozatímní cestovní pas, aby mohl na
šest měsíců vycestovat kvůli práci (kontrakty v továrně) do Francie.42 Je tedy pravděpodobné,
že tehdy do Francie odešel natrvalo. 

Sinan Borju se narodil 14. října 1904 ve Vladikavkazu. Otec Isaak (Alexandr) Sinanovič
Borju (nar. 1858)43 byl obchodníkem a měl ve Vladikavkazu pronajatý mlýn, matka Biče Jufu-
dovna Borju, rozená Kefeli, pocházela z Iráku. Rodina se v roce 1910 přestěhovala do Sevasto-
polu. Po příchodu rodiny do Sevastopolu začal Sinan navštěvovat v roce 1915 tamější reálné
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34 ZA Opava, f. Vysoká škola báňská Ostrava, inv. č. 122, Protokol II. státní zkoušky hutního inženýrství. 
35 Archiv VUT Brno, f. R ČVŠT, kniha č. 152, inv. č. 190, Seznam řádných a mimořádných posluchačů ve stud. roce

1925/26.
36 Archiv VUT Brno, f. Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno 1914–1951, Protokoly II. státní zkoušky, č. 1 (Mark

Ajvaz). Dále Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno, Zápisy o II. státní zkoušce 1922–1939, kniha č. 64. 
37 Moravský zemský archiv Brno (MZA), f. B 26, Policejní ředitelství Brno, k. č. 3332, inv. č. 4207, Přihlašovací lístky

k pobytu cizinců v Brně (Rusové) A–F: Mark Ajvaz, ohlašovací lístek z 5. 5. 1931.
38 MZA, f. B 26, Policejní ředitelství Brno, k. č. 3332, inv. č. 4207, Přihlašovací lístky k pobytu cizinců v Brně (Rusové)

E–F: Ajvazová Milada, ohlašovací lístek z 3. 5. 1935. Ajvazová se pak provdala 11. 6. 1938 za Bohumila Hendrycha
(nar. 2. 11.1906); f. B 26, Policejní ředitelství Brno, karton č. 3332, inv. č. 4207, Přihlašovací lístky k pobytu cizinců
v Brně (Rusové) E–F: Ajvazová Milada, ohlašovací lístek z 18. 5. 1938.   

39 MZA, f. B 26, Policejní ředitelství Brno, karton č. 3332, inv. č. 4207, Přihlašovací lístky k pobytu cizinců v Brně
(Rusové) E–F: Ajvaz Mark, ohlašovací lístek z 27. 7. 1837.

40 Archiv VUT Brno, f. Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno 1914–1951, Protokoly II. státní zkoušky, č. 6 (Semjon
Kefeli). Dále f. Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno, Zápisy o II. státní zkoušce 1922–1939, kniha č. 64. 

41 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva, Semjon Kefeli. V Praze byl evidován také Semjonův bra-
tr Ibragim Kefeli, nar. 3. 3. 1904 v Sevastopolu (rodiče Josef Kefeli a Arza Kefeli), jenž je hlášen k 10. 4. 1929 také
v ruském útulku v Břevnově a předtím v Brněnské ubytovně ruských studentů v Cihlářské 21.

42 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1921–1930, k. č. 1499, signatura K 653/111, Semjon Kefeli.
43 V překladu Osvědčení ze 17. 10. 1932 se o něm hovoří jako o bachčisarajském měšťanovi, viz osobní archiv Heleny

Marečkové.



gymnázium, kde absolvoval pět tříd. Koncem října 1920 emigroval otec se syny Fjodorem
a Sinanem do Rumunska, kde zůstali v Sulině na východě Rumunska, poté se dostali do turecké-
ho Istanbulu. Tam byli až do roku 1921 a Sinan Borju zde absolvoval šestou a sedmou třídu reál-
ného gymnázia. Matka zůstala s pěti dcerami v Rusku. Otec Isaak se tehdy z Turecka vrátil do
SSSR a byl amnestován. Bratři se poté přesunuli do Bulharska. Poté se dostal v roce 1922 do
Bulharska, kde na nově otevřeném ruském gymnáziu v Šumenu odmaturoval v roce 1923.
Začátkem června 1923 odjel do Sofie, kde pracoval jako dělník. 

Již koncem června téhož roku se přes Jugoslávii a Rakousko dostal do Československa. Až
do konce září 1923 pracoval jako zemědělský dělník v obci Mšené-lázně (dnes okres Lito-
měřice). Na podzim téhož roku nastoupil na Vysokou školu technickou v Brně.44 Sinan Borju
zůstal po studiích v Brně, kde pracoval v továrně na mýdlo Standard v Brně (1929–1931), pak
ve firmě Merz, extrakce a rafinerie technických olejů v Brně (1931–1935). V roce 1932 se ože-
nil s Helenou Weissovou (19. února 1907 – 5. září 1991), pocházející z Brna-Nových Černovic,
s níž měl poté dcery Rajisu (31. října 1933 – 16. února 2012), provdanou Posovou, a Zoju (27.
listopadu 1934 – 15. prosince 1998). Poté pracoval v Lipníku nad Bečvou, Znojmě, Olomouci,
Ostravě, Modřicích u Brna a Přerově. Československé státní občanství S. Borju obdržel v roce
1937. Po druhé světové válce pracoval opět v Olomouci, kde se stal náměstkem ředitele, pak
v Ústí nad Labem, Praze a až do důchodu opět v Ústí nad Labem, kde ještě pracoval i v důcho-
dovém věku.45 Zemřel 19. října 1980.

Jako jediný ze studentů brněnské techniky nedosáhl vysokoškolského vzdělání pouze Fjodor
(Fedor) Borju, bratr Sinana Borju. Fjodor Borju se narodil 21. ledna 1902 v lokalitě Stancija
Prochladnaja,46 důležitém dopravním uzlu severního Kavkazu. V Bulharsku, kam, jak bylo
řečeno, přišel se svým bratrem, Fjodor Borju ukončil jednoroční průmyslovou školu a až do roku
1924 byl zaměstnán jako zámečník v železničních dílnách v Sofii. Pak se dostal do Českosloven-
ska a v roce 1924 nastoupil na Vysokou školu technickou v Brně (obor strojní inženýrství)
a mezi studujícími posluchači byl naposledy prokazatelně zapsán ve školním roce 1928/1929,
svá studia však pro nedostatek prostředků nedokončil. Ještě v roce 1933 uváděl na brněnském
ohlašovacím lístku, že je studentem, a v roce 1936, že je správcem ruské menzy.47 V následu-
jících letech pracoval v Brně jako konstruktér. Za druhé světové války byl totálně nasazen
v Německu v Berlíně a tam byl také při bombardování města raněn. V roce 1943 vstoupil za
nejasných okolností do Rudé armády48 a jako voják byl raněn podruhé. Po návratu do
Československa pracoval jako středoškolský profesor ruštiny na brněnské konzervatoři a pak
nastoupil jako konstruktér v Gottwaldových závodech – Královopolské strojírně.49 Jeho ženou
se v roce 1940 stala Ludmila (Miločka, nar. 7. srpna 1911) Bardinovová pocházející z Cher-
sonu.50 Po její smrti se v roce 1951 přestěhoval k rodině bratra Sinana do Ústí nad Labem, kde
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44 Archiv VUT Brno, f. Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno 1914–1951, Protokoly II. státní zkoušky, č. 12 (Sinan
Borju). Dále f. Odbor chemického inženýrství ČVŠT Brno, Zápisy o II. státní zkoušce 1922–1939, kniha č. 64. 

45 Státní oblastní archiv (SObA) v Litoměřicích – pracoviště Most, NAD 1327 (III-1201), fond Severočeské tukové
závody, s. p., Ústí nad Labem 1945–1998 (nezpracováno), karton 264, Osobní mapa Ing. Simeona Borju. Dotazník
Simeona Borju z 12. 1. 1954, s. 1; Běh života, Olomouc 1. 7. 1950, s. 1.

46 Dnes město Prochladnyj (Kabardino-Balkarská republika). 
47 MZA, f. B 26, Policejní ředitelství Brno.
48Nepodařilo se nám zjistit, za jakých okolností přešel frontu. Viz SObA v Litoměřicích – pracoviště Most, NAD 1327

(III-1201), fond Severočeské tukové závody, s. p., Ústí nad Labem 1945–1998 (nezpracováno), karton 264, Osobní
mapa ing. Simeona Borju. 

49 SObA v Litoměřicích – pracoviště Most, NAD 1327 (III-1201), fond Severočeské tukové závody, s. p., Ústí nad
Labem 1945–1998 (nezpracováno), karton 264, Osobní mapa Ing. Simeona Borju.

50 Archiv města Brna, Kartotéka domovského práva (1850–1945), Katastr osob do Brna příslušných, Fjodor Borju.



s nimi bydlel až do roku 1955, poté se vrátil do Brna.51 Jeho druhou ženou byla Taťana
Rozanovová, jež byla ruského původu.52 Zemřel na přelomu šedesátých až sedmdesátých let
20. století, přesné datum se nám však nepodařilo zjistit.

K ústředním postavám ruské a karaimské emigrace v Brně patřil Fjodor Ajvaz, nar. 20. 5.
1902 v Jevpatorii, který se v Československu usídlil stejně jako jeho bratři Semjon Ajvaz
a Michail Ajvaz. Do Československa se dostal s bratrem Semjonem v roce 1921 a tam absolvo-
vali ruské gymnázium v Moravské Třebové. Po maturitě nastoupil v roce 1922 na brněnskou
techniku, na níž studoval až do roku 1927. Studium se mu zde však nepodařilo dokončit.
K tomu došlo až na Německé vysoké škole technické v Brně, kde studoval ve školním roce
1928/1929, a státní zkoušku absolvoval v roce 1936.53 Ajvaz pracoval jako technický úředník
v závodě TOS Kuřim a v roce 1947 mu bylo uděleno československé státní občanství.54 Byl
svobodný, ale víme, že na sklonku života se stala jeho družkou brněnská Němka, absolventka
německé techniky v Brně, sociální demokratka a předsedkyně Německého kulturního sdružení
– Region Brno Dora Müllerová (1920–2009), jež byla jednou z mála osob německého původu,
které ve městě zůstaly po tzv. „pochodu smrti“.55 Fjodor Ajvaz byl vynikající houslista
a milovník umění. Nejvíce hrával s dalším představitelem ruské emigrace, lékařem a výtečným
klavíristou Marcinkevičem (původem byl Litevec) a jeho ženou Lily Sieber, původně hous-
listkou vídeňské filharmonie. Fjodor Ajvaz, Alexandr Marcinkevič a Andrej Karakoz byli
velkými přáteli. Podle vzpomínek Ivana Karakoze víme, že Ajvaz v Brně obýval garsoniéru
s příslušenstvím a balkonem nedaleko Univerzitní knihovny, jejíž dominantou byla ohromná
rostlina monstera, pod níž Fjodor Ajvaz spal, jedl, hrával na housle i sušil prádlo. Koncem
šedesátých let však musel odjet a zedníci opravující tehdy balkony rostlinu rozřezali. Ajvazův
smutek ze ztráty oblíbené rostliny byl značný, Ajvaz si už nikdy nezvykl na prázdný pokoj po
ní.56 Zemřel v Brně 9. října 1994. 

V letech 1923–1927 Vysokou školu technickou nedokončil ani Viktor Gelelovič, nar. 15. 8.
1898 v Jevpatorii. Titulu inženýr nakonec dosáhl, ale bohužel se nepodařilo nalézt kdy a kde.57

Víme, že v roce 1932 studoval techniku,58 a údaje o tom, že studuje, uváděl ještě v roce 1935.59

Další záznam pak máme z doby Protektorátu Čechy a Morava, kdy V. Gelelovič studoval
elektrotechniku na Německé vysoké škole technické v Brně.60 Je tedy pravděpodobné, že stu-
dium dokončil právě tam. Gelelovič strávil celý svůj život v Brně, ale bližší podrobnosti nám
o něm nejsou známy. Pracoval jako technický úředník, jeho manželkou byla Marie
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51 SObA v Litoměřicích – pracoviště Most, NAD 1327 (III-1201), fond Severočeské tukové závody, s. p., Ústí nad
Labem 1945–1998 (nezpracováno), karton 264, Osobní mapa Ing. Simeona Borju. Dotazník Simeona Borju z 12. 1.
1954, s. 1; Běh života, Olomouc 1. 7. 1950, s. 1. 

52 Ivan Karakoz: Rukopisný text – dodatky (Slaný, duben 2014).
53 MZA, f. B 34, Německá technika Brno, fascikl 798, Protokoly o II. státní zkoušce, A: Theodor Ajvaz.
54 Archiv města Brna, f. B 1/39 – Kartotéka domovského práva (1850–1945), Katastr osob do Brna příslušných, Fjodor

Ajvaz. 
55 Audiozáznam vzpomínek Anastazie Kopřivové (6. 3. 2014, přepis).
56 KARAKOZ, I.: Rukopisný text – dodatky (Slaný, 15. 4. 2014).
57 Informace o jeho dalším studiu se nepodařilo nalézt v Archivu VUT v Brně ani ve fond B 34, Německá technika Brno

(Moravský zemský archiv v Brně).
58 MZA, f. B 26, Policejní ředitelství Brno, karton č. 2182, inventární číslo 1986, Nansenovy pasy ruských emigrantů,

1932. Viktor Gelelovič, žádost o prodloužení platnosti Nansenova pasu z 25. 5. 1932.
59 MZA, f. B 26, Policejní ředitelství Brno, karton č. 2369, inv. č. 2134, Soupisy židů a cizinců, 1939. Viktor Gelelovič,

žádost o prodloužení platnosti průkazu totožnosti z 16. 8. 1935. 
60 NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, k. č. 2470, signatura G 287/13, Viktor

Gelelovič, č. 7. 



Gelelovičová, rozená Mikischková (zemř. 7. 7. 1966). Naposledy bydlel v Brně-Králově Poli
(Střední 11) a zemřel 28. 6. 1954 ve fakultní nemocnici (dnes Fakultní nemocnice sv. Anny).61

Ruští a ukrajinští emigranti studovali taktéž na Vysoké škole zemědělské v Brně. V mezi-
válečném období bylo na škole 325 studentů z řad ruských emigrantů, dvě třetiny studovaly
zemědělské inženýrství, třetina pak lesní inženýrství. Nejvíce ruských emigrantů zde studovalo ve
školním roce 1924/1925, kdy bylo zaznamenáno 217 osob. Pokud jde o celkový procentuální podíl
ruských studentů v rámci celkového počtu studentů Vysoké školy zemědělské, v roce 1926/1927
tvořili ruští emigranti na škole 50,1 % všech posluchačů.62 Výraznou postavou, která vzešla z řad
posluchačů přicházejících z Ruska, se stal Karaim Andrej Karakoz, bratranec Michaila Katyka
a jeho sourozenců. Narodil se 29. ledna 1900 v Kyjevě. Otec David Mojsejevič Karakoz (6.
listopadu 1861–1950) byl bohatým obchodníkem se zaměřením na výrobu tabáku, v Kyjevě měl
několik činžovních domů, vlastnil továrny a pozemky měl rovněž na Krymu. Pro vlastní zaměst-
nance dokonce tiskl speciální noviny. Matkou byla Natalia Iljinišna Karakoz (11. října 1880 – 25. zá-
ří 1965), rozená Katyk. Andrej Karakoz měl ještě sestru Natalii Davidovnu Karakoz (1901–1954).63

V Kyjevě absolvoval základní školu a začal studovat gymnázium. Byl také nadaným houslistou,
proto vedle toho studoval na konzervatoři hru na housle. V roce 1917 vstoupil do Dobrovolnické
armády generála Antona Ivanoviče Děnikina, a to do 1. armádního sboru generála Alexandra
Pavloviče Kutěpova. Ve válce byl raněn a v roce 1919 evakuován z Oděsy na Krym. Odtud se pak
při evakuaci dostal na lodi do Galipoli, kde si přivydělával prodejem cukrovinek, které mohl díky
provizorním dokladům jezdit prodávat až do Istanbulu. V Galipoli se zdržoval v letech 1920–1921.
Po založení ruského gymnázia v Istanbulu nastoupil Andrej Karakoz do jeho osmé třídy. Poté se
v roce 1921 dostal do Československa, kde bylo zmíněné istanbulské ruské gymnázium přemístěno
do Moravské Třebové; své studium zde dokončil v roce 1922. Zájem o zoologické disciplíny jej
přivedl na Vysokou školu zemědělskou v Brně, na níž absolvoval, a to ve srovnání s většinou
ruských emigrantů poměrně rychle, v letech 1922–1926 hospodářský odbor.64 Rodiče a sestra
Andreje Karakoze se pak po válce přestěhovali do Moskvy, odkud se museli jako občané nepo-
hodlní pro sovětský režim dvakrát nuceně vystěhovat, a to v roce 1926 na Sibiř a v roce 1937 do
Kazachstánu. Po nějaké době se zase mohli vrátit do Moskvy. Se svou matkou mohl Andrej Karakoz
poprvé telefonicky hovořit až po příchodu do Československa v roce 1947.65

Po ukončení vysoké školy pracoval od roku 1928 jako volontér při stolici všeobecné a spe-
ciální zootechniky Vysoké školy zemědělské v Brně. V tomto ústavu se věnoval kontrole
užitkovosti a dědičnosti hospodářských zvířat a zároveň začal pracovat na disertační práci.
V roku 1928 se zabýval výzkumnou činností v Žabčickém školním zemědělském závodu
Vysoké školy zemědělské v Brně. Tam vykonával zootechnické pokusné práce, jejichž výsled-
ky uveřejňoval v odborných časopisech.

Od roku 1930 pracoval v Ústředí kontroly užitkovosti a dědičnosti hospodářských zvířat
v Brně (pracoviště Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně). Prof. Taufrem byl
tehdy pověřen zpracováním výsledků kontroly užitkovosti a studiem nedědičných činitelů na
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61 Matrika úřadu městské části Brno-střed, Kniha úmrtí I-11 1954, Staré Brno, Bohunice, Kohoutovice, Lískovec; dupli-
kát úmrtního listu Viktora Geleloviče.

62 MIKOVCOVÁ, A.: Russische und ukrainische Wissenschaftler an der Hochschule für Landwirtschaft in Brünn. In:
Kostlán, A. – Velková, A. (eds.): Wissenschaft in Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989. Sammelband
einer Konferenz (Prag, 11.–12. November 2003), Praha 2004, s. 188.

63 Audiozáznam vzpomínek Ivana Karakoze (Slaný, 10. 3. 2014, přepis). 
64 Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, f. Hospodářský odbor VŠZ Brno, Zápisy o II. státní

zkoušce odboru zemědělského inženýrství Vysoké školy zemědělské v Brně, k. č. 8, kn. č. 15.
65 Audiozáznam vzpomínek Ivana Karakoze (Slaný, 10. 3. 2014). 
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užitkovost bernsko-hanáckého skotu. V roce 1931 obhájil disertační práci na téma Vliv
potažních prací na složení mléka krav a získal doktorský titul. V roce 1932 obdržel českosloven-
ské státní občanství. Na Vysoké škole zemědělské působil od roku 1932 jako druhý asistent při
stolici všeobecné a speciální zootechniky (zootechnickém ústavu), od roku 1933 byl pak prvním
asistentem. Jako asistent vedl cvičení ze všeobecné zootechniky, posuzování hospodářských
zvířat a vedl zootechnický seminář. V roce 1935 přešel jako odborný úředník do sekce pro
pokusnou zootechniku Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně, současně zůstal
jako dobrovolný vědecký pracovník na VŠZ. V polovině třicátých let absolvoval A. Karakoz na
návrh prof. Josefa Taufra šest semestrů na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně,66 aby si zdokona-
lil teoretickou průpravu pro technologii masa. Byl také členem poradního sboru pro kontrolu
užitkovosti a dědičnosti hospodářských zvířat při ministerstvu zemědělství.67

Oženil se s Žofií Prokopovou (1. 5. 1906 – 6. 12. 1986), která pocházela z rodiny v Brně
usedlých rakouských Čechů.68 Dne 15. února 1938 se mu v Brně narodil syn Ivan a za války
13. března 1943 dcera Kira. Během druhé světové války byl aktivně činný v Národně revoluční
armádě (skupina Moskva), kde se zabýval získáváním chemikálií pro výbušniny, kurýrní službou
mezi Prahou a Brnem a pořizováním ruských
názvů pro mapy. Po osvobození Brna začala
NKVD rychle vyhledávat ruské emigranty.
Andrej Karakoz byl zatčen 9. května 1945
a převezen do repatriačního tábora Rudé
armády v Kladrubech u Vlašimi. Propuštěn byl
na začátku června 1945. V roce 1946 se stává
zemědělským radou a je jmenován přednostou
Ústavu pro technologii masa a jatečných
výrobků Zemských ústavů pro výrobu živočiš-
nou. V Brně žili Karakozovi v Černých Polích
(ulice V domkách 21, později Lužova). V roce
1947 absolvoval čtyřměsíční pracovní pobyt
v Dánsku a v roce 1949 v Anglii (Cambridge
University), ale pobyl také v Německu, Ra-
kousku, Itálii a Francii. Události po únoru roku
1948 se však značně podepsaly na soukromém
a pracovním životě Andreje Karakoze, jehož
jako ruského emigranta a nestraníka čekalo
nesmírně těžké životní období. Zemský ústav
pro výrobu živočišnou byl zrušen a Andrej
Karakoz nuceně přeložen do Výzkumného
ústavu pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí
a pak do Výzkumného ústavu živočišné výroby
v Praze-Uhříněvsi (1955–1956).69

66 Zapsán byl pro období zimního semestru 1935/1936. Archiv veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, f. Vysoká
škola zvěrolékařská v Brně, R 1, Úřední knihy: Imatrikulační kniha (Nationale) 1935–1936.

67 Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, f. Mendelova univerzita Brno, Rektorát II, Osobní spisy,
karton 114/3, Andrej Karakoz – curriculum vitae. 

68 Narodila se ve městě Groß-Enzersdorf v Dolních Rakousích.
69 Podle sdělení personálního oddělení Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi ze dne 2. 6. 2014 pra-

coval Andrej Karakoz v této instituci od 2. 6. 1955 do 15. 6. 1956.

Obrázek 2: Andrej Karakoz, osobní archiv Ivana
Karakoze (Slaný).
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Šťastnější období nastalo až po jeho příchodu na Slovensko v roce 1956, kde mohl jako před-
ní československý odborník v oblasti hospodářských zvířat přece jen svobodněji pokračovat ve
své odborné práci. Nejdříve zde nastoupil jako vědecký pracovník Ústavu pre živočišnú výrobu
ve Vígľaši (východně od Zvolena), ten byl pak převeden do Nitry, kam přesídlil i A. Karakoz
a pracoval tam až do své smrti. Současně vyučoval na Vysoké škole poľnohospodárské v Nitře
(1965–1971). Andrej Karakoz byl velmi respektovaným odborníkem, který se v Nitře podílel na
výchově aspirantů, z nichž můžeme jmenovat např. profesora dnešní Slovenské poľno-
hospodárské univerzity v Nitře Jozefa Bullu. Vedle vědecké práce měl Karakoz v olibě krásnou
literaturu, divadlo a také turistiku. Často také chodíval na nitranský Zobor. V Nitře bydlel v tří-
pokojovém bytě v Chrenové ulici 1 v centru města.70 Andrej Karakoz napsal okolo 160 vědec-
kých prací, z nichž k nejvýznamnějším patří Theoretické základy plemenné analysy. Sborník
Výzkumných ústavů zemědělských ČSR. Svazek 176 (Praha 1947), Příspěvky ke studiu jatečné
hodnoty bílých ušlechtilých prasat. Příspěvek 1. Vztahy mezi mrtvou váhou, masitými částmi
a tučnými částmi u skupiny šunkových prasat (Praha 1948), Základy plemenitby skotu (Praha
1949), Základy plemenitby hospodárskych zvierat (Bratislava 1962) a O zootechnickom výskum-
níctve (Bratislava 1968). V roce 1956 se Andreji Karakozovi podařilo dostat k vlastní rodině na
Slovensko svou matku, která již žila sama v Moskvě. Byl členem Československé akademie
zemědělské a v roce 1970 obdržel zlatou plaketu ČSAZ Za zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu
v zemědělství. Zemřel v Nitře 9. ledna 1972.71
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70 Audiozáznam vzpomínek Jozefa Bully (Nitra, 25. 4. 2014).
71 KARAKOZ, I.: Rukopisný životopisný text o Andreji Karakozovi (Slaný, březen 2014).

Obrázek 3: Pravoslavný chrám sv. Václava v Brně (4. 6. 2014, foto Petr Kaleta).



Závěr

Brno bylo po Praze v meziválečném období největším centrem malé karaimské společnosti
v Československu. Podle našich dosavadních zjištění lze odhadnout, že celkový počet etnických
Karaimů (kdy oba rodiče byli Karaimové) přesáhl v meziválečném Československu třicet osob.
Většinou to byli jednotlivci, ale bylo zde i několik příslušníků jedné rodiny, jako např. rodina
Michaila Katyka, rodinní příslušníci Michaila Kefeliho, jenž měl za manželku Katykovu sestru
Jelizavetu Katyk, nebo bratři Fjodor, Semjon a Michail Ajvazové, z nichž se v Brně natrvalo
usídlil nejstarší z nich Fjodor Ajvaz. Sledované osobnosti karaimského původu lze zařadit
k tehdejší mladé generaci, neboť jejich data narození byla mezi léty 1892–1904. V roce 1921,
kdy se mnozí z nich již dostali do Československa, jim tedy bylo mezi sedmnácti až devětad-
vaceti lety. Zajímavá je taktéž statistika týkající se místa jejich narození. Rodiny námi sle-
dovaných Karaimů měly všechny své kořeny na Krymu. Ne všichni z mladých karaimských
emigrantů se tam však již narodili. Michal Katyk a jeho sourozenci se narodili v Moskvě, Mark
Ajvaz v Berďansku, Sinan Borju ve Vladikavkazu, jeho bratr Fjodor ve Stanciji Prochladnaja,
Andrej Karakoz v Kyjevě, Alexandr Kefeli a Věra Kefeli, kteří příšli do Československa až
v roce 1943, se narodili v Charkově. Přímo na Krymu se narodili Ilja Kodžak (Sevastopol),
Michail Kefeli (Sevastopol), Semjon Kefeli (Sevastopol), jeho bratr Ibragim Kefeli (Sevasto-
pol), bratři Fjodor, Semjon a Michail Ajvazové (Jevpatoria) a Viktor Gelelovič (Jevpatoria).  

Ve studii jsme si všimli především osudů Michaila Katyka a jeho rodinných příslušníků
a zejména Karaimů studujících od dvacátýc let 20. století v Brně. Největšího věhlasu z nich
dosáhl i přes nepříznivé období po roce 1948 Andrej Karakoz, jenž však nakonec nalezl poměrně
příznivé pracovní i životní podmínky ve slovenské Nitře. Michail Katyk a Andrej Karakoz se tak
stali jedinými inženýry karaimského původu, kteří své odborné znalosti rozvíjeli až do sklonku
života na Slovensku. Několik Karaimů, kteří studovali a později zůstali v Brně, o sobě věděli
a samozřejmě se stýkali, ale především se setkávali i s dalšími příslušníky ruské emigrace.
V úředních záznamech, především studijních, uváděli karaimští studenti obvykle karaimské
náboženství a národnost ruskou, i když se v některých případech objevovala i národnost karaim-
ská. Přestože se v zásadě hlásili k pravoslavné obci, zmiňovali v materiálech karaimismus, poně-
vadž alespoň takto projevovali svou specifickou etnicitu. 

Pokud by uváděli karaimskou národnost, mohlo by to způsobovat spíše nejasnosti, na
náboženství se již tolik nehledělo. K tomu, jak probíhal ruský či karaimský život v poválečném
Brně, poznamenal ve svých vzpomínkách syn Andreje Karakoze Ivan Karakoz: „Ta ruská
kolonie v Brně žila velice pospolitě, samozřejmě takovým jedním hodně jednotícím článkem byl
ruský pravoslavný chrám v Brně, tam jsem nezaznamenal nikdy nějaké dělení podle etnika na
Ukrajince, Litevce nebo Karaimy, prostě to byla ruská kolonie rusky mluvící, a pokud vím, tak
všichni byli pravoslavní. Pokud se mluvilo doma, otec nebo Feďa Ajvaz, tak se občas mluvilo
o Karaimech, ale ne nějak konkrétně, a ne že by se dodržovalo cokoliv z karaimských zvyklostí
nebo náboženských obřadů.“72

72 Audiozáznam vzpomínek Ivana Karakoze (Slaný, 30. 3. 2014).
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OSLAVY 17. KVĚTNA JAKO ZRCADLO HISTORICKÉHO VÝVOJE

NORSKÉ SPOLEČNOSTI 

PAVLA BARTÁSKOVÁ

The paper deals with the history of the Norwegian Constitution Day and the 200th anniversary
of the adoption of the constitution. The Norwegian constitution was adopted on May 17th, 1814
in Eidsvoll. In 1947 May 17th was declared a Norwegian national holiday but the date had
already been commemorated for more than 150 years before it. The celebrations have reflected
the development of the Norwegian society and the struggle for modern democratic state.

Key words: Constitution Day; national holiday; year 1814; Norway; Norwegian history parade.

1. Úvodem

Cílem tohoto článku je přiblížit historii nejvýznamnějšího státního svátku Norska, tzv. Dne
ústavy (Grunnlovsdagen), každoročně slaveného 17. května. Právě letošního roku si Norsko
připomíná dvousetleté výročí vzniku svého základního státního dokumentu, tj. norské ústavy.
Přestože oficiálně byl státem 17. květen jako vzpomínka na ústavu uznán až zákonem ze dne
26. dubna 1947,1 předcházel tomuto okamžiku již více než stoletý vývoj. Historickým základem
norského Dne ústavy je rok 1814, kdy byla norská ústava přijata a zároveň se rozpadla dánsko-
norská unie, v níž Norsko dlouhá léta zastávalo roli podrobené země. Postupem času se 17. kvě-
ten stal dnem oslav, připomínek, agitací za povzbuzení národního uvědomění a nakonec
nejdůležitějším dnem norské státnosti. Události pořádané u příležitosti tohoto data lze použít
jako pomyslné zrcadlo událostí, které hýbaly norskou společností. 17. květen se navíc stal sym-
bolem boje za norské a moderní demokratické hodnoty. 

Stejně jako jakýkoliv jiný společenský fenomén jsou státní svátky, jejich pojetí a reflexe
u obyvatelstva vystaveny kontinuálnímu vývoji. Při detailním pohledu do norského prostředí
zjistíme, že v případě oslav spojených se 17. květnem jde především o zachycení stěžejních
momentů dějin Norska od patriotistického „jásání“ nad vznikem samostatného státu přes kon-
flikty na politické a společenské rovině až po pojetí oslav jako sjednocujícího prvku moderního
norského multikulturního společenství. Uplynulých dvě stě let bylo dobou převratných událostí,
které zformovaly současnou norskou společnost. Řada z nich se také přímo či nepřímo zapsala
do historie oslav Dne ústavy. 

Dvousté výročí je bezesporu vhodným okamžikem k zamyšlení nad významem událostí roku
1814. Je více než patrné, že přijetí norské ústavy dalece přesahuje rámec výlučně historického
bádání či pohled čistě právnický. Jedná se o fenomén multidisciplinárního charakteru, okamžik,
který ovlivnil společnost na mnoha rovinách, a proto může být zpracován z různých perspektiv.
Zde podávaný obraz je průřezem stěžejních momentů v oslavách 17. května, které v sobě reflek-
tovaly vývoj norské společnosti. 

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Lovdata: Lov om 1 og 17 mai som høytidsdager, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1, 6. 1. 2014. 



2. Historický kontext vzniku Dne ústavy

K pochopení významu 17. května pro Norsko je třeba uvést alespoň základní historické sou-
vislosti vztažené k tomuto datu. Od roku 1319 se Norsko opakovaně stalo součástí unií se sou-
sedními skandinávskými státy.2 Ve svazcích s ostatními skandinávskými zeměmi Norsko zastá-
valo pozici slabšího člena, což mělo negativní dopad na přirozený vývoj země. Zásadní zlomový
bod znamenal rozpad unie s Dánskem v roce 1814. Spojení těchto dvou zemí bylo ukončeno na
základě smlouvy podepsané v Kielu, podle níž Dánsko mělo postoupit Norsko Švédsku.3 Proti
tomuto plánu však Norsko vystoupilo, záhy si zvolilo vlastního krále4 a 17. května 1814 přijalo
v Eidsvollu vlastní ústavu.5 Osamostatnění se Norska z po několik století trvajících unijních
svazků představovalo převratnou politickou změnu a 17. květen byl proto právem zapsán do
dějin jako jeden z milníků na cestě za moderním norským státem. Samostatnost Norska však
nebyla Švédskem, které si zemi s odvoláním na Kielskou smlouvu nárokovalo, uznána a po
krátkém ozbrojeném konfliktu byla v srpnu 1814 podepsána tzv. Konvence z Mossu. Tento
dokument se stal faktickým základem pro vytvoření personální unie se Švédskem.6 Jeho hlavní-
mi body byla abdikace norského krále Kristiána Frederika a uznání norské ústavy Švédskem. 

První veřejné oslavy 17. května, stejně tak jako ročníky následující, je tedy nutné vidět ve
světle výše popsaných událostí. Připomínky výročí ústavy se pravděpodobně vůbec poprvé
odehrály v Trondheimu již rok po jejím přijetí, tj. v květnu roku 1815.7 Jejich iniciátorem byl
Mathias Conrad Peterson, žurnalista, obchodník a patriot, který byl zastáncem samostatného
Norska a po roce 1814 se aktivně prosazoval ve veřejném životě. Dokázal využít tisk k podpoře
myšlenky svobody. Právě z obavy o svobodu slova v tisku a případného nárůstu moci v rukou
unijního krále a ve jménu obrany ústavy usiloval o společné připomínání 17. května. Zároveň
bylo jeho záměrem probudit u norských obyvatel z nižších společenských vrstev aktivní poli-
tické uvědomění a angažovanost. 

Nejtypičtějším prvkem oslav Dne ústavy je až do současnosti lidový průvod, který norský
státní svátek výrazně odlišuje od tradičního pojetí svátků v podobě vojenských přehlídek a ofi-
ciálních vystoupení a projevů hlavních představitelů státu v jiných zemích. Jeho počátky sahají
do roku 1826 a opět do Trondheimu.8 Trvalo řadu desítek let, než průvod nabyl dnešního charak-
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2 Z významnějších jmenujme tyto: Kalmarská unie jako spojení Dánska, Švédska a Norska (1397–1523), personální
unie s Dánskem (1536–1814), personální unie se Švédskem (1814–1905). 

3 K tomuto rozhodnutí došlo v důsledku napoleonských válek, kdy Dánsko stálo na straně poražených, Švédsko naopak
mezi vítěznými mocnostmi. 

4 Norským králem se v květnu roku 1814 stal původní místodržící Norska, dánský princ Kristián Frederik. 
5 Shromáždění v Eidsvollu, známé jako Riksforsamlingen, se konalo od 10. dubna do 20. května 1814. Zúčastnilo se jej 112

reprezentantů z různých správních úrovní a společenských vrstev. Byli mezi nimi zástupci jednotlivých oblastí Norska,
měst, vojska i flotily, úředníci, sedláci, obchodníci. Účastníci byli rozděleni do několika komisí, které se zabývaly konkrét-
ními problémy. Nejdůležitější z nich byla skupina pracující na konceptu ústavy. (Stortinget: Eidsvoll og Grunnloven 1814,
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnloven/Eidsvoll-og-grunnloven-1814/, 22. 1. 2014). 

6 Vznik unie je datován ke 4. listopadu 1814. Oficiální název zněl „Spojená království Švédska a Norska“ (De forenede
kongeriger Norge og Sverige). Každá ze zemí měla vlastní parlament, ústavu a samosprávu. Společným zaštiťujícím
elementem těchto dvou autonomních zemí měla být osoba krále. V rámci unie platila jednotná zahraniční a finanční
politika. Švédsko, hospodářky vyspělejší a bohatší, v tomto spojení nicméně zastávalo dominující roli a rovnocenné
postavení zemí tak bylo narušeno. Král, sídlící ve Stockholmu, pro Norsko vybíral svého zástupce. Zároveň si nároko-
val právo schvalovat či případně vetovat zákony, které prošly norským parlamentem. Dále usiloval o získání pravo-
moci o rozhodování o rozpuštění parlamentu a jeho personálním obsazení. 

7 Eidsvoll 1814: 1824 – Forsvar Grunnloven, http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9068574, 22. 12. 2013. 
8 V popředí příprav prvního průvodu stál opět Mathias Conrad Peterson. Petersenova inciativa byla v kontextu doby

jevem unikátním. Navzdory tomu, že byl příslušnkem městské elity, usiloval o zapojení středních a nižších vrstev.



teru a jeho vývoj a proměny od počátku až do aktuální podoby lze přeneseně přirovnat
k demokratizačnímu procesu, kterým během uplynulých 200 let prošla norská společnost. Do
výše uvedeného prvního dokumentovaného lidového průvodu z roku 1826 se mohla zapojit jen
část soudobého obyvatelstva. S ohledem na tehdejší nerovnocenné, běžně praktikované,
postavení mužů a žen ve společnosti bylo přirozené, že mezi jeho účastníky nebyly žádné ženy
ani dívky. Společnost rovněž byla poměrně striktně diferenciovaná na vyšší vrstvu reprezento-
vanou měšťany a úřednictvem a nižší vrstvu složenou z rolníků. Postupem času se však zapo-
jení lidových vrstev v průvodech stále více rozšiřovalo.

3. Proměny oslav ve vztahu k historickým a společenským událostem 

Již krátce po prvních veřejných akcích uspořádaných k 17. květnu tehdejší král Karl Johan9

vydal nařízení regulující oslavy Dne ústavy. Na základě tohoto opatření bylo od roku 1828
nadále akceptovány pouze individuální připomínání roku 1814. K tomuto kroku krále vedlo
nikoliv neoprávněné přesvědčení, že oslavy jsou provokací namířenou proti němu a zejména
proti Švédsku, s nímž Norsko v této době bylo v personální unii. Ve snaze zamezit od počátku
jakýmkoliv radikálním počinům byly proto veřejné aktivity u příležitosti 17. května preventivně
zakázány. Alternativou květnových oslav se měla stát připomínání 4. listopadu 1814, kdy byla
v norském Stortingu10 schválena personální unie se Švédskem a švédský král uznán jako ofi-
ciální hlava země. Tyto pokusy však nebyly příliš úspěšné a mezi širokou veřejností se neujaly.
Listopadový svátek tak byl nadále slaven pouze oficiální reprezentací a přívrženci unie se
Švédskem.11

K zásadnímu vyhrocení situace došlo roku 1829. Přes králův zákaz pokračoval studentský
spolek Studentersamfundet v Kristianii v přípravách aktivit v souvislosti s blížícím se květno-
vým výročím.12 Shodou okolností právě 17. května připlula do Kristianie13 loď Constitutionen,
kterou za bujarého jásání vítaly v přístavu zástupy hrdých Norů. Navečer se lidé spontánně pře-
sunuli do centra Kristianie na náměstí Stortorvet. V tomto okamžiku již byla v pohotovosti poli-
cie požadující po shromážděných, aby se rozešli. Protože dav na výzvy nereagoval, bylo
povoláno jezdectvo a policie podnikla proti shromážděným brutální zásah. Mnoho účastníků
bylo pozatýkáno a předvedeno k výslechům. Odpovědí na tyto události byly následujícího roku
pouliční demonstrace. Událost z roku 1829 vstoupila do dějin jako Torvslaget („bitva na
náměstí“).14

Negativní postoj k 17. květnu ze strany unijního krále přetrval po celou dobu panování Kar-
la Johana. Ke změně došlo až poté, co jej roku 1844 na trůnu vystřídal jeho syn Oskar I. Odraz
nového přístupu je možné spatřit nejen ve vztahu k oslavám norského národního dne. Za vlády
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9 Norským králem v rámci unie v letech 1814–1844. 
10 Název norského parlamentu. 
11 Oslavy 4. listopadu měly ve srovnání s květnovým svátkem pompéznější a honosnější charakter.
12 Původní název pro Oslo.
13 Právě z iniciativy spolku Studentersamfunnet byly v Kristianii pořádány jedny z prvních aktivit spjatých s připomín-

kou 17. května. Členové zároveň patřili k horlivým odpůrcům zákazu Karla Johana. Nejvýraznější osobnost norské
společnosti a veřejného života této doby byl bezesporu Henrik Wergeland. Působil jako spisovatel a byl společensky
i politicky velice angažovaný. Zejména v dřívějších dobách býval dokonce označován za toho, kdo stál u zrodu oslav
17. května. Toto mylné tvrzení, které má svůj základ v 80. a 90. letech 19. století, už nicméně bylo překonáno. Werge-
landův otec byl jedním z „mužů ústavy“ (grunnlovsmennene) z roku 1814 a stál bezprostředně u jejího vzniku.

14 Wergeland08: 17. mai-kongen, http://www.wergeland2008.no/moet-henrik/laeringsaktiviteter/mennesket-og-forfat-
teren/17-mai-kongen/, 29. 12. 2013. 



krále Oskara I. bylo celkově přehodnoceno postavení Švédska vůči Norsku a byly zavedeny
principy vedoucí k větší rovnoprávnosti těchto dvou zemí.15 Jedním z dokladů je skutečnost, že
právě roku 1844 byl uspořádán první oficiální veřejný průvod v Kristianii. Oslavy od tohoto
bodu zároveň začaly dostávat pevnou podobu. Zřetelné bylo zejména narůstající zapojení širšího
spektra společnosti, stále však omezené pouze na muže. Stejně jako v počátečních pokusech
o průvody byli jednotliví účastníci chápáni především jako příslušníci a reprezentanti různých
profesních sdružení, ke kterým patřili. 

Dalším významným krokem, který měl napomoci při překonávání propasti mezi společen-
skými vrstvami a výrazně pozměnil charakter oslav do budoucna, se stalo zavedení tradice
chlapeckých průvodů. Otcem této myšlenky byl Peter Qvam, jenž se ideou zabýval už v roce
1869. Jeho návrh intenzivně podporoval, rozvíjel a nakonec dovedl k realizaci Bjørnstjerne
Bjørnson.16 O rok později se tak díky jejich společnému úsilí poprvé objevil průvod chlapců ze
státních a soukromých škol. Sloučení dětí do jednoho průvodu bez ohledu na jejich příslušnost
k různým sociálním vrstvám bylo v norské stratifikované společnosti radikální novinkou. Za
vznikem dětského průvodu je třeba opět hledat širší politické a společenské souvislosti. Počátek
70. let 19. století byl charakteristický vypjatou atmosférou a Bjørnsonovu iniciativu lze tedy
chápat jako pokus o usmíření mezi opozičními tábory.17 Zatím však stále zůstalo zachováno
omezení z genderového pohledu, protože průvody byly vyhrazené pouze pro chlapce. Průlom
přišel až roku 1889, když se v Kristianii poprvé objevil společný průvod chlapců a dívek.18 Ani
tehdy ale jejich pozice nebyla zcela rovnocenná. Chlapci hrdě nesoucí norské vlajky symboli-
zovali politickou budoucnost země, zatímco dívky oděné v bílých šatech s květinovými věnci
byly chápány jen jako „ozdoba“. Důležitým faktem však zůstává, že v okamžiku, kdy byly
průvody dospělých štěpeny pod vlivem politických sporů, se průvod dětí stal sjednocujícím ele-
mentem květnových oslav. Aktivní zapojení škol do průvodů se následně staly jejich význam-
nou součástí.19

V průběhu 70. a 80. let 19. století docházelo k vyostřování sporů mezi původní vládnoucí tří-
dou, tj. vyššími státními úředníky a politicky se stále zřetelněji projevující liberální skupinou
rolníků a měšťanstva. Napnutá situace vyvrcholila vznikem dvou politických stran, konzerva-
tivní strany Høyre a liberální strany Venstre. Pod vlivem těchto událostí došlo rovněž ke změně
přístupu k 17. květnu. Po zavedení parlamentarismu roku 1884 se oslavy 17. května staly pro
jednotlivá politická uskupení nástrojem k prosazování vlastních cílů. V tomto období už nefun-
govaly jako sjednocující fenomén. Každé z uvedených politických uskupení je naopak používa-
lo jako prostředek pro upevňování vlastní pozice vůči protistraně. Připomínky historických
událostí z roku 1814 probíhaly ve službách příznivců i odpůrců unie se Švédskem, bojovníků za
všeobecné hlasovací právo a dalších hnutí a jejich požadavků. Svátku viditelně využila strana
Arbeiderpartiet (Strana práce), pro niž se stal platformou ke komunikování vlastních politických
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15 Kongehuset.no: Kong Oscar I (1799–1859), http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27425&sek=27067, 6. 1.
2014. 

16 Přední norský spisovatel, básník a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1903. Zároveň byl velmi
aktivní v kulturním, veřejném a politickém životě. Bjørnson vystupoval jako odpůrce unie se Švédskem, zasazoval se
o její rozpad a osamostatnění se Norska.

17 Přesto i zde sledujeme stopy aktuálních sporů. Vedla se například debata o tom, zda by měli chlapci v průvodu nést
unijní či čistě norskou vlajku. 

18 Zapojené dívky byly žačkami soukromé školy Ragna Nielsens skole. 
19 To pravděpodobně souvisí s tradičním postavením učitele v dřívější společnosti. Teritorium jeho vzdělávacího a mora-

lizujícího působení nebylo omezeno jen na školní prostředí. Byl chápán jako autorita pro celou příslušnou komunitu.
Přestože se tyto poměry změnily, stěžejní úloha učitelů a potažmo škol při oslavách zůstala zachována. 



záměrů. Mezi nimi to byl především právě boj za všeobecné hlasovací právo.20 Konkrétními
příklady událostí z této doby jsou roky 1881 a 1888. V prvním případě bojkotovali oslavy
přívrženci pravicové strany Høyre. Jejich protest byl namířen proti skutečnosti, že řeč u příleži-
tosti Dne ústavy a odhalení Wergelandovy sochy v Kristianii měl pronést Bjørnstjerne Bjørnson
jako přední představitel levicové strany Venstre.21 Roku 1888 se naopak od hlavních oslav
a průvodu tradičně směřujícímu ke královskému paláci Slottet odtrhla strana Venstre a společně
se sociálními demokraty uspořádala vlastní protestní průvod.22

Nová vlna euforie a pocitu jednoty byla odstartována až po rozpadu personální unie se
Švédskem roku 1905.23 Spory byly dočasně odloženy, aby byl dán průchod oslavám vytoužené
a definitivní nezávislosti Norska. Tato nálada se oslavami nesla až do stoletého výročí přijetí
ústavy v roce 1914. Po vzniku samostatného státu se do oslav 17. května zapojili také příslušní-
ci norské královské rodiny. Poprvé se na balkoně královského paláce Slottet24 u příležitosti květ-
nového svátku objevili roku 1906 král Haakon a královna Maud, aby pozdravili kolem procháze-
jící dětský průvod. Od té doby sledovali členové královské rodiny každoročně průvod ze svého
paláce. Tento zvyk přetrval jen s dvěma krátkými odmlkami25 až do dnešní doby. 

S počátkem 20. století však nabíraly oslavy Dne ústavy znovu na své radikálnosti. Politická
vyhraněnost se ve 20. a 30. letech 20. století na 17. květnu projevovala více než kdy dříve. Roz-
pory mezi střední a dělnickou vrstvou rezonovaly v oslavách a pracující byli vyzýváni k bojko-
tu tradičních průvodů. Jako jediný stmelovací prvek přetrvaly dětské průvody stojící stranou
politických tlaků.26

Těžké období zažívalo Norsko během druhé světové války. Roku 1933 vznikla fašistická
strana Najsonal Samling (Národní shromáždění). Její původní datum založení 13. května bylo
během války z propagandistických důvodů pozměněno na 17. května tak, aby se překrývalo se
Dnem ústavy. Strana Nasjonal Samling se pokoušela zneužít hodnot, které v sobě měl tento den
historicky zakotvené. Norské obyvatelstvo se však k takovým tendencím postavilo odmítavě
a bojkotovalo je. Veškeré projevy spojené s propagováním národní myšlenky či identity za války
byly přirozeně německými okupanty zakázány. Pro odpůrce fašismu byly připomínky 17. květ-
na naopak příležitostí, jak vyjádřit naději v obnovení národní svobody. Oslavy na některých
místech nadále, ovšem v utajení, probíhaly, přestože pro všechny zapojené představovaly v pří-
padě prozrazení velké riziko.27
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20 V době přijetí ústavy v roce 1814 požívalo hlasovací právo jen 7,5 % norského obyvatelstva. Jednalo se o privilego-
vanou skupinu s vysokými příjmy a majetkem a odvádějící vysoké daně. Všeobecně platné hlasovací právo pro muže
bylo zavedeno v roce 1898, pro ženy až v roce 1913 (Eidsvoll 1814: Stemmerett, http://www.eidsvoll1814.no/
default.aspx?aid=9067801, 23. 1. 2014). 

21 Eidsvoll 1814: 1881 – Strid om Bjørnsons tale, http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9068581, 23. 1. 2014. 
22 Eidsvoll 1814: 1888 – Arbeidertog for stemmerett, http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9068583, 23. 1.

2014. 
23 Oficiální datum zániku personální unie se Švédskem je 7. června 1905. Už v květnových oslavách Dne ústavy uve-

deného roku ale byly vzhledem k četným probíhajícím debatám cítit nadcházející události. V oslavách tak byly zřetel-
ně zdůrazňovány národní zájmy Norska.

24 Kongehuset.no: Feiringen av 17. mai, http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=78630&sek=26939, 22. 12. 2013. 
25 Poprvé nebyl královský pár ani ostatní členové královské rodiny při oslavách na balkoně přítomen roku 1910 v sou-

vislosti s pohřbem otce královny Maud, anglického krále Edwarda I., podruhé byla tradice porušena za druhé světové
války. 

26 I v případě dětských průvodů lze zaznamenat snahy o jejich zpolitizování. Příkladem je průvod z roku 1925, kdy v Oslo
prošel alternativní rudý dětský průvod. V následujících letech už ale znovu městem kráčel jeden společný průvod (Eidsvoll
1814: 1926 – Internasjonalen og rode flagg, http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9068585, 23. 1. 2014). 

27 Jedním z takových počinů je například průvod zorganizovaný v roce 1943 v obci Sandefjord (dnes Sandar) zachycený
dokonce na dobové fotografii. 



Reakcí na skončení druhé světové války byly obnovené veřejné oslavy 17. května. Zejména
v prvních letech se setkávaly s větší účastí než kdy jindy. Politické napětí a stranické boje spo-
jené s průvody let předválečných byly odloženy a nahrazeny všeobecně sdíleným nadšením ze
znovu nabyté svobody a velebením demokratických hodnot. Vrcholem byl opět dětský průvod
symbolizující soudržnost a optimistické vzhlížení k budoucnosti země. V tomto národním sjed-
nocení po druhé světové válce se příkladně odráží princip skupinové identity. Čím větší je vyví-
jen vnější tlak na určitou skupinu, tím je dané společenství soudržnější.28

Ani v době poválečné se oslavám a průvodům nevyhnuly odrazy aktuálních událostí v po-
litice a společnosti. Na politické rovině se v 70. letech odehrávaly spory o vstup do Evropské
unie rozdělující norskou společnost na dva vyhraněné tábory. Názory těchto dvou skupin byly
ventilovány skrze veřejné projevy i motta, která se v průvodech objevovala.29 Poté, co diskuze
ohledně začlenění Norska byly rozhodnuty referendem,30 začala oslavám opět dominovat
myšlenka soudržnosti. 

Výrazným způsobem zasáhly den symbolizující norskou státnost a identitu také důsledky
nově se rodící multikulturní společnosti v Norsku. Problematika imigrace a následné integrace
přistěhovalců do norské společnosti tak našla svůj odraz v oslavách květnového svátku. Jako
ústřední téma se objevila otázka, zda mají být imigranti zahrnuti do tradičních průvodů a přene-
seně zároveň do norské společnosti, nebo zda naopak mají zůstat stranou. Proti sobě vyvstaly
dva opoziční přístupy: etnický, prosazující vyloučení neetnických Norů z aktivního zapojení
oslav, a demokratický, naopak zdůrazňující zachování stejných práv pro všechny osoby žijící
v Norsku bez ohledu na jejich původ. S prvním uváděným se ve svém boji o rasově čisté Norsko
identifikovalo neonacistické hnutí. Z jejich strany se ozývala kritika začleňování příslušníků
jiných etnik do květnového průvodu vedoucí v nejvyhrocenějších případech dokonce až k za-
strašování a vyhrožování. Tyto postoje se však setkaly s odmítavou reakcí většinové společnos-
ti, jež se přidala k podpoře rovnoprávného postavení etnických menšin v Norsku. Dokladem je
rok 1983. Škola Sagene v Oslo byla vystavena hrozbám bombového útoku neonacistů, kteří byli
odpůrci účasti dětí imigrantů v průvodu.31 V první fázi se proto vedení školy rozhodlo zrušit
veškeré akce spojené s oslavami. Následovaly velké politické debaty a nakonec se škola do oslav
17. května se svými žáky zapojila.32 Škola Sagene svým přístupem přidala norskému státnímu
svátku další morální hodnoty a zdůraznila jeho přetrvávající význam. Jednou z následných
reakcí na tuto událost se stala iniciativa „17. mai for alle“ (17. květen pro všechny), jejímž cílem
bylo zamezit zneužití květnového státního svátku ve prospěch rasistických myšlenek.33 Patrně
nejznámější osobou v kontextu problematiky multikulturalismu a květnových oslav je Rubina
Rana34. Tato žena pákistánského původu byla roku 1999 zvolena hlavou komise pro přípravy
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28 Připomeňme, že obdobné chování se objevilo již dříve, a to po roce 1905 po rozpadu personální unie se Švédskem
a osamostatnění se Norska.

29 Získat hlavní pozornost v oslavách a využít je ve svůj prospěch se podařilo získat iniciativě Nei til EU (Ne Evropské
unii), která je proměnila v demonstraci proti vstupu do Evropské unie. 

30 Všeobecná referenda se konala v roce 1972 a 1994. V obou případech voliči odmítli vstup do EU. 
31 Škola v 80. letech 20. století měla velké množství žáků s přistěhovaleckou minulostí. Dle vzpomínek Kaii Storvik

byla tehdy zhruba třetina ze 300 žáků školy „nenorského“ původu (Nye meninger: 17. mai for alle!,
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread147553/, 30. 12. 2013). 

32 Nye meninger: 17. mai for alle!, 
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread147553/, 30. 12. 2013.

33 Její činnost i nadále pokračuje, viz SOS Rasisme sentralt, http://www.17maiforalle.no/, 5. 1. 2014. 
34 Narozena roku 1956 v Pakistánu, zemřela v roce 2003 v Norsku. Byla politicky aktivní, angažovala se ve straně Arbei-

derpartiet. Stala se prvním reprezentantem pákistánského původu v městské radě v Oslo (NRK – Østlandssendingen:
Rubina Rana er død, http://www.nrk.no/ostlandssendingen/rubina-rana-er-dod-1.354828, 8. 1. 2014). 



svátku 17. května v Oslo35 a měla vést celý průvod směřující ke královskému paláci Slottet.
Právě kvůli své příslušnosti k minoritnímu etniku však byla vystavena výhružkám. Navzdory
všem rizikům se průvodu zúčastnila a stala se symbolickou tváří boje za integraci etnických
menšin do norské společnosti. 

Specifičností norského Dne ústavy je mohutné zapojení veřejnosti. To jej dělá v jeho terito-
riu zcela ojedinělým.36 Řada zemí si rovněž připomíná nabytí své samostatnosti, vznik státu,
státnosti apod. Unikum norského 17. května však spočívá v jeho „živosti“ a v aktivním přístupu
ze strany obyvatelstva. Odborníci nabízejí různé teorie vysvětlující tuto výjimečnost. Elgenius
podtrhuje klíčovou roli dětí v oslavách, která následně zaručuje účast celých rodin přicházejících
podpořit své potomky. Svou roli může hrát i tzv. dugnadsprinsippet,37 v překladu princip svépo-
mocné práce / brigády.38 Velká část práce spojené s přípravami a průběhem oslav je vykonána
na bázi dobrovolnické práce. Je zřejmé, že 17. květen musí pro norské obyvatelstvo nutně být
smysluplným dnem (ať už v jakémkoliv významu), na který jsou ochotni vynaložit svůj čas
a energii. Pokud by pro ně z nějakého důvodu tento den přestal být atraktivním, jednoduše by se
to odrazilo v jejich neaktivním přístupu.39

4. Závěrem

Přes četné zvraty, kterým byl norský státní svátek během své historie vystaven, je třeba
zdůraznit jeho kontinuální dodržování a oslavování. K uchování této tradice pravděpodobně
přispělo několik faktorů najednou.40 V současné době může být 17. květen nahlížen jako sym-
bol pro celou škálu historických událostí a hodnot (Den ústavy, oslava svobody a demokracie,
oslava příchodu jara, vyjádření pospolitosti a jednoty). Svou váhu neztrácejí v moderní době ani
historické události. Právě sepětí květnového svátku s bojem za nezávislost země v době před
dosažením státní suverenity je jedním z klíčových faktorů vedoucím k jeho kontinuálnímu
úspěchu. 

Z předloženého přehledu je patrné, jak dlouhá byla cesta Norska za samostatností a s jaký-
mi vnitřními a vnějšími problémy se i po jejím dosažení země musela potýkat. Mnoho z těchto
událostí bylo reflektováno v oslavách 17. května, což má pozitivní dopad na jeho existenci.
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35 Poprvé v historii v čele komise tak stanula osoba nepocházející ze Západu (NRK – Østlandssendingen: Rubina Rana
er død, http://www.nrk.no/ostlandssendingen/rubina-rana-er-dod-1.354828, 8. 1. 2014).

36 Viz například Dánsko (Den ústavy, 5. června) či Švédsko (Státní svátek Švédska, 6. června). V obou zmiňovaných
zemích byla účast občanů na oslavách malá (Dánsko 6 %, Švédsko 15 %), zatímco v případě Norska téměř dosahuje
hranice 70 % .

37 Dugnad je typicky norským fenoménem. Jedná se o společnou dobrovolnou práci obvykle v lokální komunitě, může
však mít i charakter regionální či národní akce. Dugnad organizuje většina spolků (sportovní kluby, pěvecké sbory
apod.). Jeho význam spočívá ve vytváření sociální soudržnosti. Příkladem může být úklid určité čtvrti, prodejní akce
ve prospěch podporovaných projektů, zapojení do přípravy sportovních akcí. 

38 Článek je součástí projektu Grunnlovsprosjektet. Hlavím cílem tohoto projektu je zjistit, jaký význam a dopad má
norská ústava z roku 1814 na národní cítění a chápání národní identity. Více informací viz Stiftelsen Kirkeforskning
KIFO, http://kifo.no/index.cfm?id=383277, 8. 1. 2014. 

39 Názornou ukázkou je nezájem ze strany norského obyvatelstva o oslavy pořádané nacisty za druhé světové války,
kteří se snažili svátek zneužít ve svůj prospěch. Místo toho byly Nory pořádány alternativní akce stojící stranou akti-
vit okupantů. 

40 Podrobněji viz FULLER, L. K.: National Days / National Ways: Historical, Political and Religious Celebrations
Around the World. Westport 2004, s. 182; ELGENIUS, G.: The politics of recognition: symbols, nation building and
rival nationalism. In: Nations and Nationalism 2011/2, s. 411–412.



Transformace a aktualizace oslav jsou důležitým faktorem pro jejich přetrvání do budoucnosti.
Tímto způsobem nadále zůstávají živé a dávají podnět k tomu, aby byly zachovány. 

Hlavním vývojovým trendem Dne ústavy se stal přechod od pojetí svátku jako obrany norské
nezávislosti přes jeho funkci jako arény sloužící ke konfrontaci různých politických směrů až
k současnému charakteru s důrazem na vzájemnou pospolitost a radost. To však neznamená, že
by svátek v dnešní době zcela ztratil svůj podtext společenské angažovanosti. Norský Den
ústavy byl v prvé řadě politickým fenoménem využívaným k mobilizaci mas a tento kredit si
s sebou nese dál. Je to den vybízející k vyjádření základních trvalých norských hodnot a tradic,
které jsou konfrontovány s aktuálními společenskými problémy a otázkami. 
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BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA – ZÁKLADNÍ PARADIGMA

PRO TVORBU MODERNÍ UČEBNICE DĚJEPISU1

DENISA LABISCHOVÁ

The article deals with principles, perspectives and current state of inquiry–based education in
humanities. This concept is taken from Science didactics and builds on the principlesm of
pedagogical constructivism. The general aim of inquiry-based education is to develop historical
thinking competence. The author implemented content analysis of foreign History textbooks for
secondary grammar schools (British, French, Swiss and Austrian) and compared them with
contemporary Czech textbooks. She focused on chapters devoted to the development of research
competencies of pupils and methods of analysis and interpretation of historical sources. 

Key words: inquiry-based education; History didactics; history books; content analysis; histo-
rical thinking competence; analysis and interpretation of the historical sources.

1. Úvodem – inspirace z oblasti didaktik přírodních věd

Většina současných pedagogických teorií akcentuje princip pedagogického konstruktivismu,
založeného na objevném učení, kdy žáci sami nalézají smysl a význam určitého výseku (fyzické,
sociální, historické…) reality. Žáci si postupně „budují“ (konstruují) své poznání na základě
předchozí zkušenosti a aktivního mentálního zpracování nových informací. Učitel nepředkládá
učivo jako dogma a jako určité penzum „hotových“ poznatků, nýbrž působí spíše jako facilitá-
tor, usměrňující tvořivý proces poznávání.2 Příkladem pro aplikaci tohoto principu může být
konstruktivistická didaktika přírodních věd, v jejímž rámci se zformoval koncept badatelsky
orientovaného učení v přírodovědném vzdělávání (IBSE – inquiry-based science education),
postupně přejímaný oborovými didaktikami biologie, chemie, fyziky či matematiky.3

Jeho základní složkou je dle Miroslava Papáčka „inkorporace experimentálních postupů
rozvíjejících instrumentální dovednosti žáků (= činnostní vyučování; = „hands-on“ acitivties)“,
přičemž jsou kladeny vysoké nároky na připravenost učitele, jeho kreativitu a flexibilitu.4 Čas-
to se ve spojení s IBSE uvádí termín learning by doing. 

Iva Stuchlíková rozvíjí úvahu nad tím, zda lze IBSE skutečně považovat za koncept zcela
nový, či zda pouze akcentuje určité aspekty jiných pedagogických teorií, a nakolik tento pojem
koresponduje např. s termíny aktivizující metody výuky, heuristická metoda, kritické myšlení,

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Článek vznikl díky výzkumnému stipendiu Georg-Eckert-Institutu – Leibnitz-Institutu für Internationale Schulbuch-
forschung v Braunschweigu v roce 2014.

2 PRŮCHA, J. – MAREŠ, J. – WALTEROVÁ, E.: Pedagogický slovník. Praha 2009, s. 131–132.
3 STUCHLÍKOVÁ, I.: O badatelsky orientovaném vyučování. In: Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České repub-

lice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice 2010, s. 129–135; ŠKODA, J. – DOULÍK, P.:  Vývoj
paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, roč. 19, 2009, č. 3, s. 24–44.

4 PAPÁČEK, M.: Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z
a alfa? Scientia educatione 1, 2010, č. 1, s. 41.



řešení problémů, projektová výuka, objevné učení5. Stuchlíková se opírá se o Eastwellovu
(2009) taxonomii didakticky řízeného bádání6:
• potvrzující bádání – otázka i postup jsou žákům poskytnuty, výsledky jsou známy, jejich

úkolem je ověřit je vlastní praxí; 
• strukturované bádání – otázku i možný postup sděluje učitel, žáci na základě zkušenosti for-

mulují vysvětlení studovaného jevu;
• nasměrované bádání – učitel klade výzkumnou otázku, žáci vytvářejí metodický postup

a realizují jej; 
• otevřené bádání – žáci si sami kladou otázku, promýšlejí postup, provádějí výzkum a for-

mulují výsledky.
Podle Jiřího Škody existuje hned několik důvodů pro „popularitu“ badatelského přístupu

mezi odborníky z řad pedagogiky, jednotlivých didaktik i kognitivní psychologie. Tyto důvody
vztahuje sice především k přírodovědné oblasti, některé z nich je však možno přenést v obec-
nější rovině také na sféru humanitních oborů:7

• výrazný pokles znalostí žáků v mezinárodním testování PISA, a to především v dimenzi
epistemické, zahrnující znalosti postupů ověřování a zdůvodňování vědeckých informací
a hypotéz při procesech vědeckého bádání;

• nízká motivace žáků pro přírodovědné a technické vzdělávání;
• „kolaps“ idejí kurikulární reformy, která nevedla k zamýšlenému rozvoji klíčových kompe-

tencí („naučit žáky myslet“), nýbrž pouze k reprodukci předložené sumy poznatků;
• snaha upustit od tradiční behavioristické výuky, jež však postrádá systémový přístup zahrnu-

jící především pregraduální přípravu učitelů;
• jakási „marketingová strategie škol“, respektive jedna z možných cest k zatraktivnění školy

(uplatňující principy IBSE) pro zájemce o studium.
Autor dále identifikuje nejzásadnější výhody i limity využití IBSE ve výuce. Potenciál spatřuje

zejména v podpoře spontánního, aktivního učení vyvolávajícího motivační efekt a umožňujícího
přenos poznatků do trvalejší paměti, v rozvíjení nejen kognitivních, ale také sociálních a emocionál-
ních kompetencí, v aplikaci principů vědecké práce (ověřování informací a hypotéz) a ve flexibilitě
modelu IBSE (je možno aplikovat ho i v oblasti humanitní). Hlavní úskalí spočívají především
v nedostatečné přípravě budoucích učitelů (umění klást otázky a řídit učební činnosti založené na tzv.
pedagogical content knowledge8) a v zaměření tradičního testování (např. v rámci přijímacího řízení
na podstatnou část vysokých škol) převážně na reprodukci faktografických poznatků.9

2. Badatelsky orientované učení (IBL – inquiry-based learning) jako východisko 

pro rozvíjení kompetencí historického myšlení

Jak již bylo řečeno, v přírodních vědách se v posledních letech výrazně uplatňuje princip
badatelsky zaměřeného vyučování (IBSE). Do oblasti společenskovědních a humanitních disci-
plín pronikají tyto myšlenky zatím jen pozvolna. 
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5 STUCHLÍKOVÁ, I. O badatelsky orientovaném vyučování. c. d., s. 129–130. 
6 Tamtéž, s. 132.
7 ŠKODA, J. – DOULÍK, P. – PROCHÁZKOVÁ, Z.: Inquiry-based science education – fashionable trend or hope for

science education regeneration? Technology of Education 20, 2013, No. 6, s. 2.
8 JANÍK, T. et al.: Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno 2007. 
9 ŠKODA, J. – DOULÍK, P. – PROCHÁZKOVÁ, Z.: Inquiry-based science education – fashionable trend or hope for

science education regeneration, c. d., s. 2–3.



Jaroslav Říčan shrnul nejvýznamnější potenciality IBL právě ve výuce předmětů souhrnně
označovaných jako humanities: Výuka v souladu s IBL je řízena otevřenými otázkami a řešením
problémů, vhodná jsou proto témata vyžadující multiperspektivní přístup.10 Vyučovací proces
vede k novému poznání či k restrukturalizaci poznání dosavadního – tzv. přerámování umožňu-
je chápat chování osobností v různých společenských či historických situacích, rozvíjí senzitiv-
itu ke kulturním odlišnostem, překonává stereotypy a předsudky apod. Akcent je kladen na
seberegulaci žáka, který z velké části sám řídí své učební činnosti a samostatně vyhledává infor-
mace. Adekvátní jsou aktivity umožňující extrahování myšlenek z různých typů textů (literatu-
ra, úřední dokumenty) a  kritickou analýzu informací (rozlišování mezi fikcí a skutečností, iden-
tifikace manipulativních prvků apod.).11

Dějepis patří k předmětům, kterému se (především v laické veřejnosti) dlouhodobě připisu-
je přílišný důraz na faktografii či dokonce na pouhé „memorování“ letopočtů a jmen. Od
poloviny devadesátých let 20. století sílí v odborné komunitě didaktiků snahy překonat tento
starý model a najít cesty k modernějšímu pojetí školního dějepisu jako sociálně humanitní dis-
ciplíny kultivující historické vědomí žáků, formující historickou kulturu společnosti12 a rozví-
jení kompetencí historického myšlení13. Mnoho podnětů přinesla pravidelná odborná setkání
v Telči, konaná pod záštitou MŠMT, která byla věnována koncepci dějepisu v České republice,
jež by reflektovala nejvýraznější zahraniční oborové trendy.14

Kurikulární reforma využila potenciál badatelsky zaměřené výuky dějepisu pouze částečně
a setrvává u cyklického (spirálovitého) osnování, které v českém prostředí dominuje po
desetiletí. Na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni víceletého gymnázia se znovu probírá
chronologicky historie od pravěku po současnost a vědomosti získané na základní škole se
pouze systematizují a rozšiřují. Tento přístup je ovšem spojen se zásadními negativy, neboť ve
školní praxi obvykle nedochází ke kýženému rozvíjení vědomostí, dovedností, postojů a hodnot
nabytých v průběhu základního vzdělávání na vyšší úrovni, nýbrž k jejich pouhému rozšiřující-
mu opakování. Cyklické pojetí tedy vede k jistému „plýtvání“ omezenou časovou dotací před-
mětu danou učebními plány a není tak otevřen prostor proniknout k vybraným klíčovým
tématům minulosti hlouběji a na vyšších stupních sekundárního vzdělávání nelze v dostatečné
míře uplatňovat badatelsky zaměřené didaktické metody.15

Kritika stávající podoby dějepisného kurikula16 pro gymnázia vyústila v Návrh alternativní
verze vyučovacího předmětu Dějepis pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gym-

112

DENISA LABISCHOVÁ

10 Blíže též STRADLING, R.: Multiperspectivity in History Teaching: A Guide for Teachers. Strasbourg 2003.
11 ŘÍČAN, J.: Which aspects of inquiry-based approaches should be emphised in teaching of humanities. In: Nikolić, R.

(ed.): Current Trends in Educational Science and Practise III. Úžice 2012, s. 32–47. 
12 LABISCHOVÁ, D.: Co si uchváme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí. Ostrava 2013; BENEŠ, Z.:

Historický text a historická kultura. Praha 1995.
13 Pojmová kategorie je přejata z německé didaktiky dějepisu (Kompetenzen historischen Denkens) – KÖRBER, A. –

SCHREIBER, W. – SCHÖNER, A. (Hrsg.): Kompetenzen historischen Denkens: Ein Strukturmodell als Beitrag zu
Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik. Verlag ars una 2007.

14 V letech 2002–2009 vycházel sborník příspěvků telčských setkání Historie a škola I–VII. Další náměty vzešly z pra-
videlných oborově didaktických konferencí organizovaných Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

15 LABISCHOVÁ, D.: Intercultural dimension of history teaching in today´s Czech secondary education curricula. Cul-
tural and Religious Diversity and Its Implications for History Education. Yearbook – Jahrbuch – Annales 34, Inter-
national Society for The Didactic of History, Schwalbach /Ts., 2013, s. 165–190. 

16 Oborová didaktici, zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, učitelé základních a středních škol i zástup-
ci neziskových organizací formulovali nejzásadnější výtky vůči stávajícímu pojetí dějepisu v kurikulu na VI. seminá-
ři Historie a škola v Telči konaném ve dnech 15.–16. 10. 2007.



názia17, která se v letech 2011 a 2012 pilotně ověřovala na vybraných gymnáziích. Pilotní výu-
ka byla završena testováním dosažené úrovně kompetencí historického myšlení.18 Asi nejzřetel-
nější posun ve srovnání s platným rámcovým vzdělávacím programem spočívá v překonání
tradičního cyklického uspořádání učiva (osnov). 

Alternativní verze kurikula kombinuje chronologický a tematický přístup a člení obsah
dějepisného vzdělávání do dvou etap. V 1. a 2. ročníku se předpokládá systemizace poznatků
získaných na základní škole v chronologickém sledu pěti tematických celků, přičemž dva jsou
věnovány stěžejním obdobím a mezníkům vývoje lidské společnosti do 1. světové války, zbý-
vající tři pak postihují dějiny 20. a 21. století. Je tedy výrazně posíleno období nejnovějších
dějin. Druhou etapu (3. a 4. ročník čtyřletého a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) před-
stavuje volitelný Specializační kurz, který je utříděn tematicky a zahrnuje celkem devět témat.
Kurz nabízí prostor pro hlubší osvětlení a tematizaci společenských jevů a procesů a jejich
vztahu k současnosti (migrace, způsoby řešení konfliktů v minulosti, státní formy, rovnost
a nerovnost, expanze, kolonizace) a učitelé se se mohou se svými žáky mnohem intenzivněji
věnovat práci s písemnými historickými prameny či s beletrií, interpretovat historické fotografie,
karikatury a plakáty, aktivně využívat statistické materiály, kriticky analyzovat dokumentární
filmy či hrané filmy s historickou tematikou.

Obecnější modely pro rozvíjení těchto specifických kompetencí jsou dnes již poměrně
dostatečně rozpracovány také v české odborné literatuře19, konkrétní metodickou podporu
nabízejí muzea, neziskové organizace či internetové portály20. Jejich praktické uplatnění v reál-
né výuce na základních a především na středních školách však do značné míry závisí na kreativi-
tě, aktivitě a iniciativě samotných učitelů a na úrovni jejich „historické kultury“. Dle nejnověj-
ších empirických výzkumů uplatňuje badatelsky zaměřené aktivity v dějepisném vyučování jen
menšina učitelů působících na sekundárním stupni vzdělávání21. 

Je otázkou, jakým způsobem lze překonat rovinu pouhých metodických „doporučení“ a do-
sáhnout skutečně komplexního posunu v pojetí dějepisné výuky a jeho implementace do reál-
ného vyučování. Alternativní verze dějepisného kurikula je zatím opravdu jen „alternativou“,
která není přijata plošně; revize centrálního kurikula (rámcových vzdělávacích programů) bude
mít zřejmě spíše dílčí charakter a nelze očekávat zásadnější proměnu celkové koncepce, navíc
očekávané učební výstupy jsou formulovány velmi obecně. 

Zajímavou inspirací je příklad ze sousedního Polska, kde reforma dějepisu probíhající od
roku 1999 vyvrcholila v podobě nové maturitní zkoušky (poprvé skládané v roce 2005), která
zahrnuje relativně obtížné úlohy testující dosaženou úroveň kompetencí historického myšlení.22

Možná trochu provokativním návrhem může být tedy „začít od konce“ – zreformovat nejprve
testování žáků, které by ověřovalo osvojení kompetencí historického myšlení namísto repro-
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17 Návrh alternativní verze vyučovacího předmětu Dějepis pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia.
Praha 2010.

18 Výsledky testování byly publikovány – GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D.:  Kompetence historického myšlení
a jejich testování. In: Gracová, B. – Labischová, D. (ed.): X. sjezd českých historiků 14.–16. 9. 2011. Ostrava 2013,
s. 183–194. Testové úlohy sestavili Blažena Gracová, Martin Labisch a Denisa Labischová.

19 LABISCHOVÁ, D. Didaktická média ve výuce dějepisu. Ostrava 2008; LABISCHOVÁ, D. – HUDECOVÁ, D.:
Nebojme se výuky moderních dějin: Nejnovější a soudobé dějiny v současném dějepisném vyučování. Praha 2009;
LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008.

20 Např. portál Moderní dějiny, organizace Člověk v tísni, edukační aktivity jednotlivých muzeí.
21 GRACOVÁ, B. – LABISCHOVÁ, D.: Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická

orientace 22, 2012, č. 4, s. 516–543.
22 JULKOWSKA, V.: Nová maturita v Polsku – zkušenosti a reflexe. In: Gracová, B. – Labischová, D. (ed.): X. sjezd

českých historiků 14.–16. 9. 2011, c. d., s. 138–139.



dukce naučených poznatků, což by mohlo přimět učitele, aby své vyučování orientovali více
problémovým a badatelským směrem (vycházíme z předpokladu, že podoba testování ovlivňu-
je způsob výuky – učíme tak, aby žáci v testování uspěli). 

Jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k naplnění cílů dějepisného vzdělávání je ovšem
transformace „tradiční“ učebnice v moderně pojaté edukační médium, neboť historická narace
v učebnicích, ale také svébytné způsoby historického myšlení jejich autorů, zásadně ovlivňují
obraz minulosti ve vědomí žáků.23

3. Cíle a metody výzkumu 

Předmětem výzkumu se stala obsahová analýza vybraných zahraničních učebnic dějepisu
pro vyšší stupeň sekundárního vzdělávání z hlediska implementace prvků IBE. Vzhledem
k širokému pojetí badatelsky orientovaného učení v odborné literatuře bylo v rámci tohoto
výzkumu jeho vymezení zúženo na didakticky strukturovanou práci s historickými prameny.

Cílem výzkumu bylo zjistit:
1. zda jsou v zahraničních učebnicích zařazeny samostatné kapitoly věnované analýze a inter-

pretaci historických pramenů a dalších informačních zdrojů;
2. jakým způsobem je práce s historickými prameny a dalšími zdroji řízena (aparát řídící osvo-

jování učiva);24

3. nakolik zvolený pramenný materiál koresponduje s obsahem předchozích kapitol (jaká je
úroveň didaktické progrese).25

Výzkum učebnic zahrnuje široké spektrum výzkumných přístupů i konkrétních metod
zkoumání. Jan Průcha rozlišuje sedm druhů metod – kvantitativní (zaměřené na výskyt a četnost
určitých komponent), metody dotazování, observační, testovací, experimentální, komparativní
a metody obsahové analýzy, jež zkoumají vlastnosti učiva v učebnicích.26 Oborově didaktický
výzkum dějepisných učebnic se v českém prostředí dosud koncentroval převážně na obsahové
analýzy v kombinaci s metodou komparativní a s metodou dotazování, ačkoliv v posledních
letech se objevují také další typy výzkumů. Byly analyzovány a srovnávány zejména české
a zahraniční učebnice (polské, německé, rakouské, francouzské, britské, americké, slovenské,
estonské) určené pro různé stupně vzdělávání z hlediska množství informací o dějinách druhého
národa, v centru pozornosti stála také interpretace historických událostí a procesů, včetně pří-
padných mýtů a stereotypů v obrazu „druhého“.27

Také pro zde prezentovaný výzkum vybraných zahraničních učebnic pro gymnázia byla
zvolena metoda kvalitativní (resp. nekvantitativní)28 obsahové analýzy. Na rozdíl od kvantita-
tivní obsahové analýzy, která sleduje výskyt, frekvenci, pořadí či stupeň a de facto převádí kvali-
tativní obsah textu do kvantitativních dat,29 je nekvantitativní analýza řízena určitými kritérii. 
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23 Tamtéž, s. 138.
24 Pojem zavádí Jan Průcha – viz PRŮCHA, J.: Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Praha 1998.
25 Termín didaktická progrese se užívá především v německé didaktice cizích jazyků a označuje systematičnost návaznost

učiva a soulad s obecnými didaktickými zásadami (postup od jednoduššího ke složitějšímu, známého k neznámému).
26 PRŮCHA, J.: c. d., s. 48.
27 Přehled výzkumů viz GRACOVÁ, B.: Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam.

IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.–8. září 2006. Pardubice 2007, s. 97–114. 
28 Pojem uvádí např. GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno 2000, s. 117.



Kritéria analýzy byla vymezena v souladu se stanovenými výzkumnými cíli:
1. typ pramene
2. teoretický rámec (charakteristika pramene, znaky, funkce, historický vývoj)
3. existence obecného modelu (struktury) pro analýzu pramene
4. otázky řídící analýzu a interpretaci pramene
5. komparace s jinými prameny
6. vztah k vzdělávacímu obsahu daného tematického celku
7. prostor pro sebereflexi 

Soubor zkoumaných zahraničních učebnic představovalo celkem 33 titulů britských, fran-
couzských, rakouských a švýcarských publikací,30 určených pro vyšší stupeň sekundárního
vzdělávání (gymnázia či jiný typ všeobecně vzdělávacích škol, odborné školy), pokrývajících
dějiny 20. století (obvykle poslední díly dané učebnicové sady). Záměrem bylo analyzovat učeb-
nice nejnovější, především ty vydané po roce 2005. 

Analýza byla omezena pouze na samostatné kapitoly věnované práci s historickými prame-
ny, nebyly tudíž zkoumány prvky badatelsky orientovaného učení začleněné v ostatních kapi-
tolách.

4. Analýza zahraničních učebnic dějepisu z hlediska implementace IBE

4.1 Analýza britských učebnic

Historická kultura dějepisného vzdělávání ve Velké Británii se tradičně vyznačuje silnou
orientací na práci s prameny. Již mezinárodní výzkum Youth & History (Mládež a dějiny)
z poloviny devadesátých let 20. století31 potvrdil konstruktivistické pojetí výuky, kdy učitel
především usměrňuje aktivitu žáků, spočívající v kritice a interpretaci nejrůznějších infor-
mačních zdrojů, v jejich komparaci a ve formulaci vlastního úsudku. Výzkum uskutečněný
v roce 2001 ukázal, že k jednomu tématu v učebnici se obvykle vztahují úryvky z více pramenů
(šesti až deseti), přinášející multiperspektivní náhled na probíranou událost. Žáci jsou vedeni
k tomu, aby posuzovali předložené argumenty, vyjadřovali svůj souhlas či naopak oponovali,
hodnotili význam informací a formulovali shrnutí.32
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29 Tamtéž.
30 Vzhledem k omezené dostupnosti byl nejrozsáhlejší zkoumaný soubor rakouských (16), menší pak soubor britských,

francouzských a švýcarských učebnic (5–6).
31 BORRIES, B.: Jugend und Geschichte. Ein europäisches Kulturvergleich aus deutscher Sicht. Schule und Gesell-

schaft 21. Opladen 1999.
32 LABISCHOVÁ, D.: Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti na stránkách amerických a britských učebnic dějepisu.

Historica, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 9, 2002, s. 151–169. 

1. BRODKIN, A. et al.: Modern world. GCSE. History B. OCR, Heinemann, Portsmouth 2009.
2. CLAYTON, S. et al.: History in Progress. 1901 to Present Day. Book 3.Heinemann, Portsmouth 2011.
3. WAUGH, S. – WRIGHT, J.: The World at War 1938–1945. GCSE. Modern World History for Edexel. 

Hodder Murray, London 2007. 
4. WILKES, A.: 20th Century Studies. GCSE History. Folens, Aylesbury 2007. 
5. WILKES, A.: Germany 1918–1945. Oxford University Press 2009. 

Tabulka č. 1: Zkoumané britské učebnice.



Důraz na BSE potvrdila také analýza výše uvedených pěti publikací. Je nutno zmínit, že ve
všech učebnicích je preferována spíše konkrétní aplikace postupu interpretace pramenů v rámci
chronologicky řazených témat před samostatnými kapitolami věnovanými rozvíjení metodic-
kých kompetencí. Přesto také v britských učebnicích obecnější modely pramenné analýzy
najdeme. 

Zajímavý úvod k bloku věnovanému studiu historických pramenů nalezneme v publikaci
Germany 1918–1945. Úvodní dvoustrana What sort of learner are you popisuje ve formě
přehledné tabulky tři základní učební styly (vizuální, auditivní a kinestický) a aktivity, které jed-
notlivé typy žáků preferují (čtení, učení ze schémat a diagramů, poslech, dramatizace, vytváření
mentálních map).33 Následují doporučení ke studiu historických pramenů pro jednotlivé typy
mladých „badatelů“ – vizuální typ by měl kupříkladu barevně kódovat klíčové informace
v písemných pramenech, vyhledávat historické fotografie či videozáznamy k tématu; auditivní
typ by měl rozvíjet diskuzi k tématu či užívat prvky dramatizace; kinestický typ by pak měl co
nejvíce navštěvovat konkrétní místa paměti a konstruovat modely, schémata apod.34

Další dvoustrana pak přibližuje postup při studiu historického pramene, a to vždy s konkrét-
ními otázkami (např. ujisti se, že textu rozumíš; co text vypovídá o autorovi) – od excerpce, přes
hledání podobností a diferencí mezi jednotlivými prameny, posuzování reliability (zda podává
věrohodný obraz reality) a užitečnosti (kvantita a kvalita nových informací, které pramen
přináší) po závěrečné shrnutí (využij prameny v diskuzi).35

Důraz na utváření kompetencí k učení je patrný také v další samostatné kapitole (dvojstrana)
této publikace, nazvané A Simple Guide to Mind Mapping, ve které jsou žáci seznámeni s prin-
cipy mentálního mapování k historickým problémům, s podrobným návodem na vytvoření
myšlenkové mapy včetně konkretizace na příkladu tématu nacistické propagandy.36

Analýza karikatury pak sled metodických dvoustran v učebnici Germany 1918–1945 uza-
vírá. Žáci se dozvídají, co to politická karikatura je a na co se při její analýze mají zaměřit (cen-
trální postava, symboly – např. Uncle Sam, britský John Bull, francouzská Marianne, politická
situace a sociální kontext, doba vzniku, postoj karikaturisty) a je uveden příklad důkladné
analýzy konkrétní karikatury k Noci dlouhých nožů roku 1934.37

Také v učebnice Modern World nalezneme podobný návod pro práci s karikaturou, zaměřený
především na dešifrování použitých symbolů.38 Na další straně je pak prezentována analýza
písemného pramene s důrazem na kontext, obsah, interpretaci a hodnocení. Žáci mají k dispozi-
ci příklad, jak vybrat z textu klíčové informace (obr. 1).39

V závěrečné pasáži publikace Modern World je zařazena rozsáhlá kapitola nazvaná Exam-
Café, která slouží k důkladnému opakování a samostatné přípravě žáků pro úspěšné složení
závěrečné zkoušky. Důraz na sebereflexi a na rozvíjení schopnosti strukturovat a řídit vlastní
učení je zde zřejmý. Zmínit je potřeba také atraktivní layout kapitoly vedený snahou navodit
pozitivní atmosféru k učení (barevné ladění do příjemných odstínů hnědé či fotografie šálku
espressa na každé straně) a promyšlený postup opakování a ověřování dosažené úrovně kompe-
tencí historického myšlení. Žáci přesně znají kritéria hodnocení u zkoušky – jako příklad
můžeme uvést škálu pro posouzení dovednosti analyzovat karikaturu. Maximální počet
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33 WILKES, A.: Germany 1918–1945. Oxford University Press 2009, s. 40.
34 Tamtéž, s. 41.
35 Tamtéž, s. 42.
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Obrázek č. 1: Analýza písemného pramene v učebnici Modern World, s. 9.

Obrázek č. 2: Analýza karikatury v učebnici 20th Century Studies, s. 202.



získaných bodů je 7, jejichž přidělení se pohybuje od pouhého povrchního popisu vlastností
(1 b.), určení, co karikatura znamená bez uvedení dalších myšlenek (2–3 b.), určení smyslu
karikatury včetně detailů pomocí buď karikatury, nebo vlastních vědomostí (4–5 b.), určení
smyslu karikatury včetně detailů pomocí karikatury i vlastních vědomostí (6–7 b.).40 Obdobně
je pojata analýza historických fotografií žen pracujících v muniční továrně v době první světové
války a feministické demonstrace v Londýně v roce 1971. Úkolem žáků je posoudit hodnotu
(užitečnost) pramene, přičemž jsou uvedeny příklady žákovské odpovědi a podrobného komen-
táře lektora (v čem je odpověď správná, jak by mohla být doplněna).41

Učebnice History in Progress přináší samostatnou kapitolu nazvanou Being a historian, v níž
je osvětlena práce historika, kterou autoři přirovnávají k pátrání detektiva a jež sestává z pěti
kroků nazvaných „5W“ (Who, What, Where, When, Why). Opět je zde patrná snaha vymezit
jednotlivé úrovně dosažení historických kompetencí u žáků. Nejnižší úroveň znamená vyprávění
příběhu z minulosti a kladení otázek (level 5), střední úroveň zahrnuje také posuzování
užitečnosti informace a vysvětlení změn a kontinuity v minulosti (level 6) a nakonec v nejvyšší
úrovni (level 7) vysvětluje žák historické jevy komplexně s užitím odborného jazyka.42

V publikaci 20th Century Studies se setkáme s názorným rozborem karikatur známého
karikaturisty Davida Lowa (obr. 2), autora mimo jiné také často publikované karikatury Mni-
chovské dohody.43

4.2 Analýza francouzských učebnic

Rovněž francouzské publikace určené pro vyšší stupeň sekundárního vzdělávání obsahují
samostatné kapitoly věnované práci s prameny. Velmi často se jedná o kritický rozbor písem-
ného pramene (právní dokumenty, politický diskurz). Detailní je metodika vyhodnocení stati-
stických materiálů (grafů, tabulek, základy deskriptivní statistiky aplikované na konkrétní his-
torické jevy), nalezneme zde také analýzu fotografií či karikatur.

Práce se statistickými údaji se objevuje kupříkladu ve společné francouzsko-německé učeb-
nici Histoire/Geschichte (2008). Jsou zde objasněny pojmy absolutní četnost, relativní četnost
(včetně příkladů výpočtů) i základní typy grafů (spojnicový, sloupcový, výsečový) s určením,
pro jaký typ statistických znaků jsou vhodné. Následující úlohy pak směřují k praktické aplikaci
(žáci mají např. určit, který typ grafu by zvolili pro znázornění dat uvedených v tabulce, a dané
statistické údaje adekvátně interpretovat).44
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Tabulka č. 2: Zkoumané francouzské učebnice.



Táž publikace vyčleňuje samostatnou dvoustranu různým formám manipulace s historickou
fotografií během pořizování snímku (výběr detailu, perspektivy, světelné efekty, nastavení
scény), úpravám hotového obrázku (ořez, montáž, retušování osob či objektů) či manipulativní-
mu vlivu při publikování (popis fotografie, kontext zveřejnění). Manipulace je konkretizována
na třech upravených snímcích projevu V. I. Lenina z 5. 5. 1920 na Sverdlovském náměstí
v Moskvě.45

Učebnice Histoire Term (2012) strukturuje rozbor písemného dokumentu ve třech krocích:
identifikace a prezentace dokumentu (typ dokumentu – legislativní, exekutivní atd., autor, komu
je určen), podrobná analýza dokumentu (ideologický charakter, styl, přesvědčovací techniky
jako opakování, důraz na hodnoty atd.), význam dokumentu (příklady aplikace zákona,
dlouhodobé důsledky politického projevu). Výňatky z písemných pramenů jsou opatřeny
komentáři graficky propojenými s klíčovými pojmy v textu.46 Obdobný postup nalezneme také
v učebnici Histoire 1re (2011).47

Komparace dvou textů je předmětem „badatelské“ kapitoly ve středoškolské učebnici His-
toire 1res (2007). Žáci srovnávají program italských fašistů z 6. 6. 1919 s programem NSDAP
z 27. 12. 1921 z hlediska politického a sociálního, rozhodují, který z programů je konzerva-
tivnější a který naopak radikálnější, který z nich zahrnuje více totalitních aspektů, které prvky
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45 Tamtéž, s. 288– 289.
46 Tamtéž, s. 244–245 a 338–339.
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Obrázek č. 3: Analýza písemného pramene v učebnici Histoire 1re L, E, S, s. 360.



programu z roku 1919 jsou obsaženy také v o dva roky mladším dokumentu.48 Komparativní
metoda je užita rovněž v jiné zvláštní kapitole pro srovnání dvou karikatur vyjadřujících pro-
tichůdný pohled na náboženství (uveřejněných v dobovém katolickém a antiklerikálním tisku
z let 1897 a 1907).49

Můžeme konstatovat, že komparativní přístup se ve francouzských učebnicích objevuje vel-
mi často – dalším příkladem může být publikace Histoire 1re (2010), která vyzývá žáky
k porovnání snímku náměstí Bastily na pařížském předměstí Saint Antoine z roku 1910 s foto-
grafií ze současnosti.50

4.3 Analýza rakouských učebnic

V Rakousku je dějepis na středních školách vyučován integrovaně společně se základy
společenských věd (předmět Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung), čemuž odpovídá
také koncepce učebnic. Historická témata jsou zde propojena s problémy současné společnosti,
objevují se otázky migrace, terorismu, globalizace, ekologie apod. Vedle pasáží věnovaných
interpretaci historických pramenů jsou v rakouských učebnicích začleněny také oddíly rozvíje-
jící kompetence z oblasti společenských věd – jak správně diskutovat, jak kriticky interpretovat
zpravodajství v tisku, jak realizovat dotazníkovou výzkumnou sondu (anketu). Tyto dovednosti
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pak mohou žáci aplikovat i na dějepisné učivo. Badatelsky zaměřené (resp. tzv. metodické) kapi-
toly nalezneme nejen v učebnicích určených pro vyšší stupeň gymnázia, ale též v publikacích
používaných na jiných typech středních škol (např. na obchodních akademiích).

V publikaci Durch die Vergangenheit zur Gegenwart jsou zařazeny kapitoly nazvané his-
torická laboratoř („Geschichtslabor“), v nichž se žáci učí základům historikovy práce, přičemž
je patrné propojení minulosti a současnosti. Tématem je kupříkladu srovnání dětské práce v mi-
nulosti a dnes51 či proměna ženské role ve společnosti od počátku 20. století.52

Učebnicová sada Netzwerk Geschichte & Politik je opatřena speciálními pracovními sešity
nazvanými Kompetenztraining. V samotné učebnici nalezneme pravidelně zařazované metodic-
ké stránky: ve 3. díle je rozpracován postup objektivní a věcné analýzy historické fotografie
a karikatury,53 4. díl chronologicky pokrývající nejnovější dějiny se zabývá dalšími tématy. Žáci
se zde učí, jak byly různé umělecké žánry (architektura, film, literatura, hudba) využívány jakož-
to nástroj propagandy v nacistickém Německu,54 analyzují a interpretují politické plakáty, pro-
jevy politiků,55 politické písně56 či se seznamují s metodou oral history: Vedle popisu realizace
rozhovoru s pamětníkem v krocích příprava – provedení – vyhodnocení autoři publikace upo-
zorňují na nezbytnost „naladění“ se k rozmluvě se starším člověkem, na to, že u vzpomínání hra-
jí velkou roli emoce (narátor se může i rozplakat), či na nepřijatelnost jakéhokoliv „nucení“
(pamětník určuje, o čem chce hovořit). Zohledněny jsou i praktické detaily (kdo kde bude sedět,
zda je připraveno občerstvení).57

Autoři učebnice ZeitenBlicke 3 propojili metodickou dvoustranu věnovanou interpretaci
karikatur s problematikou nepřátelských stereotypů (Feindbilder). Jsou zde uvedeny příklady
negativních stereotypů různých národností, náboženských a sociálních skupin či žen v habs-
burské monarchii 19. století. Žáci mají možnost seznámit se s konkrétními příklady – např.
rozšířený stereotyp Maďara jako samolibého, přehnaně „elegantního“ šlechtice hovořícího lá-
manou němčinou, obrazy přihlouplého Čecha či Slovince v dalších historických karikaturách.
V navazujícím 4. dílu učebnicové sady pak nalezneme kupříkladu inspirativní práci s volebními
plakáty různých politických stran z dvacátých let 20. století.58

Rovněž učebnice Geschichte und Geschehen 4 průběžně přináší speciální dvoustrany
označené jako Methoden. Analýza hraného filmu s historickou látkou je zde strukturována
v podobě návrhu pozorovacího archu (obr. 4) zahrnujícího vedle položek směřujících k his-
torickému pozadí, hlavním postavám či formálním atributům (kamera, střih, zvuk, hudba, mlu-
vená řeč) také problémově postavené otázky – jakými prostředky je vyjádřeno dějové napětí,
jaké je hlavní poselství celého filmu.59 Cílem kapitoly věnované práci s historickými fotografie-
mi (opět na příkladu retušování snímku Leninova projevu na Sverdlovském náměstí z roku
1920) je především naučit žáky chápat, že manipulativní síla fotografie spočívá v její zdánlivé
autenticitě. Vedle podrobného prostupu interpretace tohoto vizuálního pramene vyzývá jedna 
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z úloh, aby si žáci sami vyzkoušeli upravit některou z vlastních fotografií v příslušném PC pro-
gramu.60 Další metodická stránka se věnuje prostředkům a technikám propagandy.61

Vydavatelství ÖBV vydalo mutaci učebnice Geschichte und Geschehen pro odborné školy.
Také v ní jsou obsaženy četné metodické kapitoly – od vyhledávání v knihovnách, přes práci
s cizojazyčným odborným textem, „čtení“ statistických údajů po deskripci a interpretaci repro-
dukce historického obrazu, propagandistického plakátu či porozumění historického textu z roku
1784.62

Alespoň základy badatelského učení nalezneme i v dalších učebnicích určených pro výuku
na odborných školách. Například poslední díl učebnicové řady Weltsichten pro obchodní
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Obrázek č. 4: Pozorovací arch pro analýzu hraného filmu v učebnici Geschichte und Geschehen 4, s. 28.



akademie obsahuje jednu přehledovou dvoustranu s názvem Selbstständiger Wissenserwerb,
v níž se žáci se seznamují s principy heuristické práce. Pro strukturaci rešerší doporučují tvůrci
učebnice vytváření mentálních map. Postup je zahájen nepochybně nejbližším a nejužívanějším
informačního zdrojem, tedy internetem, přičemž důraz je kladen na smysluplné vyhledávání
relevantních odkazů pomocí vhodně zvolených klíčových slov. Dále zde nalezneme přiblížení
práce s prameny písemnými – rozlišují se primární a sekundární prameny, zdůrazněno je korekt-
ní citování (rozšiřující text vymezuje, co je to plagiát), výpovědní hodnota pramene spočívá dle
autorů v adekvátní interpretaci a v zasazení do historického kontextu. Zmíněna je dále oral his-
tory a analýza ikonického textu.63

4.4 Analýza švýcarských učebnic

Švýcarské učebnice se svou celkovou didaktickou koncepcí výrazněji neliší od učebnic brit-
ských, francouzských či rakouských, důraz na badatelské kompetence žáků se však v jed-
notlivých učebnicových řadách dosti různí. 

Asi nejkomplexnější přístup zvolili autoři učebnice Schweizer Geschichtsbuch, jejíž nedíl-
nou součástí jsou samostatné metodické kapitoly nazvané Methode, zařazené vždy v závěru
většího tematického celku. V 2. dílu této sady se můžeme setkat s důkladnou analýzou historické
karikatury. Je zde podán stručný historický vývoj karikatury, jejíž počátky umisťují autoři učeb-
nice až k satirickým prvkům antických nástěnných maleb. Obecný model pro analýzu karikatu-
ry po stránce formální, obsahové, kontextuální a interpretační, včetně otázek, je pak aplikován
na příkladu karikatury městské váhy v Luzernu z roku 1842.64

Obdobný postup je zvolen pro památníky jakožto „místa paměti“. Vedle typologie památníků
z hlediska rozsahu významu (globální, národní, regionální, lokální) a jejich příkladů s fotografie-
mi jsou žáci uvedeni také do stručné teorie „míst paměti“ (lieux de mémoire) v pojetí fran-
couzského historika Pierra Nory. Seznamují se s pojmem komunikativní paměť a učí se chápat,
že to, co každá společnost pokládá za důležité, se odráží v mnoha oblastech historické kultury
(ve filmu, literatuře, komiksu, učebnicích). Analýza památníku je pak řízena formou otázek
(podnět, zadavatel, autor, kterou historickou událost má připomínat, kdy a kde byl vytvořen,
proč byl postaven na tomto konkrétním místě, jak byl pozměňován a restaurován, jakou roli
památník sehrál v historickém vědomí obyvatel a jak ovlivnil turismus). Žáci jsou motivováni
k objevnému, badatelskému učení – jejich úkolem je samostatně „vypátrat“ místa paměti v okolí
jejich bydliště, vypracovat a prezentovat vlastní projekt.65

3. díl publikace Schweizer Geschichtsbuch rozvíjí práci s historickými prameny na vyšší
úrovni (didaktická progrese) a věnuje historické metodě již větší prostor (obvykle šest stran).
Setkáme se zde kupříkladu s interpretací historických plakátů. V teoretické části jsou tyto
rozděleny na politické a reklamní, zvláštní pozornost je věnována plakátům propagandistickým,
které přesvědčovaly široké masy obyvatel (v zemích třetího světa i těch negramotných). Násle-
duje obecný model pro intepretaci plakátu a konkrétní příklad důkladné interpretace reklamy na
omáčku Maggi (vznik kolem roku 1920), včetně genderových aspektů (identifikace žen z děl-
nických rodin s touto reklamou).66
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Stejným způsobem je vedena práce s historickou fotografií, akcentující rozličné formy
manipulace se snímky v totalitních režimech (mj. je zde otištěna fotografie Lenina z roku 1920,
objevující se v dějepisných učebnicích mnoha zemí).67

Největší prostor je pak vymezen rozvíjení dovednosti analyzovat a samostatně vytvářet sta-
tistický materiál. Je zdůrazněn jeho význam pro sociální a hospodářské dějiny a úloha statistik
pro studium starších a moderních dějin. Žáci se stručně seznamují s teorií tvorby grafů včetně
příkladů (sloupcové, výsečové, spojnicové, spojnicové v kombinaci s plošným diagramem, fig-
urální diagramy) a elementárními deskriptivními výpočty (absolutní a relativní četnosti, průměr,
indexy). Také v této kapitole je uveden obecný model pro analýzu a interpretaci dat včetně
detailně rozpracovaného konkrétního příkladu (dvě strany textu).68

4. díl této učebnice, zahrnující dějiny po roce 1945, orientuje metodické pasáže velmi vhod-
ně na metody historikovy práce, které jsou pro poválečné dějiny adekvátní, a historické prame-
ny, které máme k dispozici. První z nich přibližuje orální historii. Autoři zdůrazňují vhodnost
této metody pro dějiny každodennosti, dějiny rodiny a nejbližšího okolí, avšak poukazují taktéž
na rizika spojená s jejím užitím (snadné směšování vzpomínek pamětníka s tím, co se v průběhu
života dozvěděl z médií, tendence vyprávět vlastní vzpomínky pozitivně a jako smysluplný
celek). Podrobně je popsán postup sběru dat včetně transkripce nahrávky, žáci mají k dispozici
také záznamový formulář rozhovoru.69

Fenomén 20. století – film, je předmětem „badatelského“ učení v jiné kapitole.70 Osnova pro
analýzu hraného filmu s historickou tematikou je také zde velmi podrobná. Žáci postupují od
technických a obecných parametrů (datum vzniku, délka, režisér, producent, scénárista, herecké
obsazení, téma), přes rozbor obsahu (chronologický sled sekvencí, hlavní a vedlejší postavy,
manipulace – práce s hudbou, barvou, střihem, nastavením kamery) po historickou kritiku
(srovnání s jinými prameny a informačními zdroji včetně učebnice, s jinými filmy).
Konkretizace je pak spojena s filmem Olivera Stonea „Četa“ s Charliem Sheenem v hlavní roli
(1986), zachycujícím osudy mladého studenta Chrise Taylora, který se dobrovolně přihlásil do
války ve Vietnamu.71

Poslední aktivita této učebnicové řady je zřejmě nejnáročnější na abstrakci. Tzv. metoda
scénářů (Szenario-Methode) představuje konstrukci na faktech založených, od subjektivního
pohledu oproštěných prognóz vývoje společnosti od současnosti do budoucnosti. Prognóza by
měla být opřena o relativně analyzovatelné elementy (změny klimatu, vývoj na světovém trhu,
problémy v dopravě atd.). Žákům je ozřejměn tzv. trychtýřový model pokrývající širokou škálu
od extrémně optimistických variant po extrémně negativní trendy ve vývoji (obr. 5). Autoři zvo-
lili jako příklad očekávaný politický vývoj Číny, rozpracovaný do tří scénářů – dle prvního
z nich dojde k úspěšné transformaci, kdy bude stále zachováno monopolní postavení komuni-
stické strany, avšak dojde ke komplexním reformám společnosti, druhý scénář předpovídá per-
manentní krizový management a třetí se přiklání k úplnému kolapsu politického zřízení Číny.
Úkolem žáků je vypracovat rešerše z internetu a dalších médií, jimiž by mohli jednotlivé scénář
podložit.72
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67 Tamtéž, s. 102–106.
68 Tamtéž, s. 130–137.
69 NOTZ, T. et al.: Schweizer Geschichtsbuch 4. Zeitgeschichte seit 1945. Berlin: Cornelsen, 2008, s. 74–77.
70 V českém prostředí se využití hraného filmu v dějepisném vyučování nejsoustavněji věnuje Kamil Štěpánek – viz

ŠTĚPÁNEK, K.: Hraný film a historická paměť – kritická reflexe v kontextech dějepisné výuky. Sborník prací Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27, 2013, č. 1, s. 186–192.

71 Tamtéž, s. 141–144.
72 Tamtéž, s. 260–262.



Další analyzované tituly obsahují samostatné pasáže věnované studiu pramenů spíše
výjimečně. Kupříkladu v publikaci Menschen in Zeit und Raum 8 nalezneme dvoustranu Bild-
vergleich: Arm und Reich, na níž je na příkladu dvou fotografií měšťanské a rolnické rodiny
z konce 19. století demostrována odlišná životní úroveň dobře situovaných a chudých rodin.
Žáci mají za úkol vytvořit přehlednou tabulku, v níž by porovnali oba obrázky na základě
položených otázek (detailní popis, co fotografie znázorňuje, interpretace, vytvoření titulku). Na
další straně je pak otištěna tabulka s možnými odpověďmi (obr. 6), za níž následují další dvě
fotografie (švadleny v roce 1823 a textilní továrna kolem roku 1900). Úkolem žáků je sestavit
obdobnou tabulku již samostatně.73

125

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA – ZÁKLADNÍ PARADIGMA PRO TVORBU MODERNÍ UČEBNICE DĚJEPISU

73 Tamtéž, s. 114–115.

Obrázek č. 5: Schéma pro práci s metodou scénářů v učebnici
Schweitzer Geschichtsbuch 4, s. 60.

Obr. č. 6: Komparace dvou rodinných fotografií z konce 19. století v učebnici Unterwegs zur Moderne, s. 15.



Následující díl této učebnicové řady Menschen in Zeit und Raum 9, jehož spoluautorem je
Peter Gautschi, jeden z nejvýznamnějších představitelů švýcarské didaktiky dějepisu,74 přináší
dvoustranu k práci s historickou karikaturou. Na příkladu karikatury „závodů ve zbrojení“
období studené války („Hilfe, ich werde verfolgt!“) z roku 1981 je vysvětlen smysl karikatur
(chtějí nejen pobavit, ale také vzbudit přemýšlení) a jejich hlavní znaky (zveličení typických
rysů, užití symbolů národních, zvířecích či věcných – kladivo, váhy, koruna). Postup analýzy je
pak strukturován v pěti krocích s konkrétním komentářem k prezentované karikatuře (důkladný
popis, význam jednotlivých prvků, dešifrování symbolů, které další otázky karikatura vyvolává,
vyhledávání dalších informačních zdrojů k tématu).75

5. Shrnutí 

Kvalitativní analýza zahraničních učebnic dějepisu pro vyšší stupeň sekundárního
vzdělávání prokázala výrazné směřování historické edukace v daných zemích k badatelsky
orientovanému učení. Všechny tituly zařazené do zkoumaného souboru obsahují samostatné
kapitoly, nejčastěji nazvané Metoda, resp. Metody, které řídí interpretaci historických pramenů,
ať již písemných či vizuálních (fotografie, karikatury, plakáty). Objevují se zde také zásady
zpracování statistických údajů či „čtení“ kartografického materiálu. Důraz je přitom kladen
především na kritickou reflexi nositelů historických informací, multiperspektivní přístup a na
odhalování manipulativních či propagandistických prvků. Počet (nejčastěji) dvoustran se samo-
zřejmě v jednotlivých publikacích různí, od jedné kapitoly podávající přehled základních prin-
cipů práce s prameny (často v učebních textech pro odborné školy) po kapitoly zařazované
pravidelně v závěru každého tematického celku (obvykle gymnaziální učebnice). 

Je možno konstatovat, že metodické kapitoly jsou v učebnicích integrovány promyšleně
a systematicky, patrná je didaktická progrese. Příklady pramenů či metod zkoumání se vždy
vztahují k probíranému učivu – např. s metodou oral history jsou žáci seznamováni v souvislosti
s nejnovějšími a soudobými dějinami, analýza reprodukcí výtvarných děl se nachází spíše při
výkladu starších dějin.

Vedle badatelského přístupu ke studiu pramenů obsahují metodické kapitoly také další námě-
ty v souladu s konstruktivistickým pedagogickým přístupem (learning by doing) – jak správně
diskutovat, jak psát kompozici, jak realizovat anketu k určitému tématu, jak tvořit projekt.

Převažující typ badatelství do jisté míry souvisí s historickou kulturou v jednotlivých
zemích. V německy psaných textech se tudíž jedná nejčastěji o tzv. potvrzující a strukturované
bádání, v britských učebnicích se objevuje také nasměrované či otevřené bádání.

Pojetí metodických stránek v rakouských učebnicích dějepisu je do značné míry určován
koncepcí integrovaného předmětu (dějepis se vyučuje společně se základy společenských věd
a s politickým vzděláváním). Typická pro vzorek britských učebnic je značná variabilita. Rozdíl-
nost v pojetí jednotlivých sad učebnic zde můžeme dát do souvislosti s absencí jednotného
kurikula – na rozdíl např. od publikací rakouských, kde jsou osnovy mnohem více centrali-
zovány. Pro britské texty je příznačný důraz na rozvíjení kompetencí k učení, na sebepoznání
(učební styly) a sebereflexi. 
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74 GAUTSCHI, P.: Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für Jugendliche. Buchs 2012; GAUTSCHI, P.:
Guter Geschichtsunterricht: Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwalbach/Ts. 2011; GAUTSCHI, P.: Symbole –
Zur Einführung in das Schwerpunktthema. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften. Heft 1, 2013,
s. 7–11.

75 Tamtéž, s. 112.



V analyzovaných francouzských textech je velmi často uplatňován komparativní přistup,
který ovšem nalezneme také v učebnicích rakouských či švýcarských – často jsou srovnávány
společenské jevy v minulosti a dnes, což odpovídá současnému pojetí historického vědomí,
zahrnujícího kontinuitu minulost – současnost – budoucnost. 

Zatímco tedy české učebnice dějepisu pro střední školy setrvávají u tradičního modelu his-
torické narace (možná také vzhledem k tomu, že v současnosti jsou k dispozici pouze poměrně
starší tituly)76, odpovídají všechny analyzované zahraniční učebnice dějepisu tzv. neklasickému
(postmodernímu) modelu historické narace,77 pojímajícímu dějepis jako školní disciplínu rozví-
jející historické myšlení prostřednictvím badatelsky orientovaného didaktického přístupu.
Mohou se tak může stát pro české tvůrce nových, moderních středoškolských učebnic cennou
inspirací.
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76 Na středních školách nejčastěji používaná tzv. Čornejova řada byla vydána v letech 2001–2002.
77 JULKOWSKA, V.: c. d., s. 148–149.
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STUDENÁ VÁLKA V REFLEXI POŠTOVNÍ ZNÁMKY:

OD HISTORICKÉHO PRAMENE K MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ 

KAMIL ŠTĚPÁNEK

At first, the text presents the characteristics and specifics of postage stamps as a source of
information about the historical facts. Then the text examines the distinctive turbiny points of the
Cold War in selective reflection of postage stamp – frequency, relevance, methods of rendering
topics. Continuously text deals with the educational potential of suitable examples of philatelic
material in the development of interdisciplinary cooperation and didactic and methodological
aspects of their application within history teaching. 

Key words: history teaching; didactics of history; postage stamps; cold war; propaganda; me-
dial education.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

Nový druh bomby svržený na Hirošimu poznamenal neodmyslitelně podobu následujícího
konfliktu. Vše prostupující fenomén jaderných zbraní a jejich prostřednictvím permanentního
zastrašování, ale také varování explicitně reflektovaly v průběhu a po skončení studené války
i poštovní známky. Vybrané motivy připomínají rezoluce OSN (1964), test USA z r. 1946
(Marshallovy ostrovy 2006) a vývoj francouzské zbraně hromadného ničení v alžírské poušti
(Alžír 2010). 



Informace o historii moderního světa čerpáme do značné míry z masmédií  mezi něž, pro
mnohé překvapivě, patří i poštovní známka. Po jistém ohlasu na předchozí texty k podobnému
tématu1 se autor s novým zadáním rozhodl k nostalgickému průzkumu vlastní, kdysi laicky
budované sbírky známkových zemí. Stěžejním zdrojem ikonografického materiálu se však staly
filatelistické katalogy dostupné prostřednictvím internetu. Předložená studie není kompletní
sumou vhodných motivů a jejich interpretací, spíše úvodní odpovědí na didakticky orientovaný
zájem o podoby mediální reflexe tak zásadního tématu moderní historiografie, jakým je beze-
sporu studená válka.2
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1 ŠTĚPÁNEK, K.: Reflexe národních dějin na poštovních známkách: od historického pramene k mediální výchově.
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2, s. 196–211;
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt III. (Na frontách studené války optikou oborové didaktiky dějepisu a mediál-
ní výchovy). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 25/2011, č. 1,
s. 97–108.

2 Vlastní nosný pilíř filatelie zaměřený na nedokonalosti, výjimečnosti nebo nedostatky jako výsledku práce týmu tvůr-
ců a producentů známky je v tomto textu z logických důvodů prakticky zcela opominut. Rovněž se principiálně
neopírá o odbornou filatelistickou terminologii a rezignuje také na striktní typové označení použitého filatelistického
materiálu. Pozornost je omezena na náměty politického významu a jejich didaktické aspekty. 

Události spojené s vyhrocováním vztahů mezi oběma bloky se často odehrávaly na frontové
linii poválečného Německa. Krize tudíž reflektuje celá řada motivů převážně výročních
známek prokládaných propagandistickou symbolikou. Četné případy, kdy poštovní cenina
využívá výpovědní hodnoty historické fotografie, umožňují přímé srovnání s grafickým po-
jetím téhož jevu výtvarníkem (USA 1998, SRN 1959, NDR 1971 a SRN 1990).

K využití mezipředmětových vazeb a vnímání faktických i symbolických sdělení vybízí také
tento logický sled výročních známek. Ikonický text evokuje vojenské sjednocování Západu
pod vedením USA (ukázka USA 1959) a významnou změnu v poválečném uspořádání
Evropy. Vznik NATO a zapojení SRN do vojenských struktur ve svých důsledcích nicméně
vyvolalo efekt katalyzátoru vzrůstajícího napětí mezi oběma bloky (ukázky SRN 2005, 1985).



V českém prostředí se na klíčové problémy sledovaného období dlouhodobě specializoval
přední historik Vladimír Nálevka, o jehož texty3 je možné se, při výkladu známkového motivu
i ve výuce, opřít. Mezi samozřejmé přednosti jeho prací patří mj. hodnocení stále probíhajícího
diskursu a odkazy na další literaturu. Propojení režimní politiky a historie na filatelistickém
materiálu východního bloku se věnuje jeden z mála textů v českém jazyce, nicméně sepsaný pol-
ským autorem.4 Při promýšlení úkolů, které by anotované masmédium mohlo plnit v moderní
dějepisné výuce, představuje úvodní poučení jedna z kmenových prací moderní německé
mediální didaktiky z pera H. J. Pandela5, ale i do češtiny přeložený text britského historika
a didaktika Roberta Stradlinga s propagací principu multiperspektivního nazírání informačních
zdrojů i chápání jejich vztahu k současnosti.6 Z české autorské dílny je možné doporučit mediál-
ně zaměřenou oborově didaktickou syntézu autorského tandemu Labischová – Gracová s odkazy
na další zdroje.7 Jelikož podoby zbraní hromadného ničení obsahují pro propagandu velmocí
významný potenciál, obvykle se při analýze a vyhodnocení historického obrazového materiálu
nevyhneme nutnosti jejich identifikace. Pro základní orientaci však postačí uplatnění populari-
začních prací a encyklopedií z pera vojenských odborníků.8 Zdrojem zkoumání a výběru vhod-
ných poštovních cenin se stala, jak bylo již naznačeno výše, vlastní autorova sbírka a filateli-
stické katalogy dostupné prostřednictvím internetu.9

Ve prospěch užitečnosti deskripce a výukového uplatnění motivů studené války v obrazových
médiích hovoří více důvodů. Především masmediálně zprostředkovávají  oficiální ideologii a její
výklad. Analýza umožní žákům vhled do historie studené války, který při zkoumání oficiálních
obvykle textových dokumentů přichází zkrátka. Mohou zjišťovat, jaké obrazy nepřítele a stereotypy
měly masmediálně formovat postoje obyvatelstva. Postup bude účinnější, jestliže žáci předtím již
přišli do styku s jinými vizuálními médii a mohou tedy srovnávat. Výuku můžeme zahájit frontál-
ně motivujíc atraktivitou vyobrazení a poté pokračovat aktivněji skupinovou formou. Žáci mohou
také sami produkovat hypotézy či otázky k motivům, anebo je vlastním systémem dotazů navedeme
k rozpoznávání stereotypních znaků podoby nepřítele. Jak je nepřítel obvykle v obrazovém sdělení
definován, symboly a charakteristiky, které jej označují, rozlišování „my“ a „oni“ apod. 

Předmětem zkoumání známkové reflexe je tedy etapa světových dějin, která se uzavřela
teprve nedávno. Její nepřesné označení korektně vysvětluje pouze vztahy mezi supervelmoce-
mi, které se prostřednictvím narůstajících jaderných arzenálů včetně jejich odstrašujících účinků
zřekly přímé konfrontace. Zdaleka však neplatí pro země jako Korea, Vietnam nebo Angola. Pro
ně masové zapojení médií do boje, poštovní známky nevyjímaje, představovalo přirozený prvek
existenčního zápasu.10
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3 Srov. blíže: NÁLEVKA, V.: Studená válka, Praha 2003; Týž: Světová politika ve 20. století (II.). Praha 2000; Horké
krize studené války, Praha 2010; Karibská krize. Praha 2001 apod.

4 LIBIONKA, D.: Poselství poštovních známek. Dějiny a současnost, č. 1/2005. s. 21–24.
5 PANDEL, H.-J.: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach 2005.
6 STRADLING, R.: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha 2003.
7 LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008. 
8 Srov. blíže: CHANT, CH.: Encyklopedie ponorek. Praha 2009; DUŠEK, J. – PÍŠALA, J.: Jaderné  zbraně. Stručná

historie. Praha 2006; PEJČOCH, I. – NOVÁK, Z. – HÁJEK, T.: Válečné lodě 5 – Amerika, Austrálie, Asie od roku
1945. Praha 1994 apod.

9 Internet nabízí ať už z komerčních, reklamních, informačních nebo propagandistických důvodů snadno dostupnou,
prakticky kompletní, produkci známkových zemí celého světa. Pátrat lze nejen v katalozích renomovaných firem jako
britský Gibbon, německý Michel, Catawiki, ale i český Pofis s uživatelsky přátelskou filtrací podle ročníků či motivů.  

10 V této souvislosti překvapí nezasvěceného pozorovatele produkce „třetích“ zemí – námětová nelogičnost poštovních
známek nesouvisející s kulturou, tradicemi nebo politickou profilací země, typická zejména pro chudší nebo menší
státy (Niger, Grenada, Marshallovy ostrovy… – viz. úvodní obr. textu). V uvedených případech se jedná spíše
o komerční důvody než vyjádření ideologických či spojeneckých postojů. 



Zejména s ohledem na dílčí témata stanovená pro dějepisnou výuku i průřezové téma mediál-
ní výchova se pozornost soustředí na vizuální líčení „horkých okamžiků a období“ studené války
ikonickým textem poštovních cenin. Jelikož tato etapa moderní historie představuje složitě
strukturovaný celek, přednostně jsou vyhledávány (pro dobové protistrany) konfliktní a kon-
frontační reflexe, resp. takové, které byly jejím potenciálním nositelem. Osa vyprávění sleduje
tradiční schéma tohoto zápasu od počátků a předpokladů až po pád berlínské zdi a rozpad
bipolárního světa. Budeme tedy prostřednictvím známkových motivů sledovat známé mezníky
počínaje první berlínskou krizí a problematikou rozděleného Německa, války v Koreji, přes pro-
jevy odporu ve východním bloku i druhé berlínské k zřejmě nejzávažnější – karibské krizi v r.
1962. Reflexe vietnamského konfliktu i vměšování supervelmocí do záležitostí „třetího“ světa
včetně zhroucení SSSR a rozpadu sovětského bloku. Pokusíme se přes omezený rozsah
příspěvku s ohledem na specifikum filatelistického materiálu také prověřit, zda se na známkách
projevil pro studenou válku tak typický fenomén výstavby jaderných arzenálů a demonstrace
síly, respektive jejich prostřednictvím i technologické vyspělosti. Lze rovněž předpokládat, že
síla bude propagována též vojenskou jednotou a vnitřní solidaritou obou bloků či pozitivní pro-
pagandou. Tj. vyobrazením demonstrativního odmítání nebo zamlčování ve skutečnosti běžně
užívaných prostředků násilí. S ohledem na silně medializované téma špionáže bude i tomuto
tématu v rámci textu věnována přiměřená pozornost.

Není žádným tajemstvím, že hlubší rozpory uvnitř spojeneckého bloku se projevily již při
projednávání poválečného uspořádání. Zatímco západní spojenci předpokládali obnovení
demokratických vlád na osvobozených územích, SSSR počítal se zachováním vlivu všude tam,
kam pronikli jeho vojáci. První Stalinovy výhružky i Churchillův projev ve Fultonu urychlily
proměnu východní Evropy v monolitický blok, zatímco ekonomická pomoc připoutala západní
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Válku v Koreji (1950–53) reprezentují mj. dvě výroční známky (KLDR 2013, USA 2003). Sy-
rový námět opakovaně (také např. 1974) emitovaný severokorejským režimem staví do pro-
tikladu ikonografická pravidla a historickou realitu. Malý a slabý americký voják je ubíjen
velkým severokorejským bojovníkem. Motiv z provenience USA se inspiroval washington-
ským památníkem, aby připomněl zástupce všech bojových jednotek s evokací nejtěžších bo-
jů zimy 1950–1951. Žáci mohou komparovat v rámci multiperspektivní analýzy oba
připomínkové výjevy se skutečným průběhem (občanské války), úlohou OSN a reálnými
výsledky střetu. Srovnají použité symbolické a propagandistické prostředky.



Evropu blíže k USA. V r. 1949 vznikla na základě vyostřených vztahů Severoatlantická aliance
jako prostředek kolektivní obrany. Počátek 50. let přinesl po menších konfliktech (Řecko) první
vážnější měření sil v Koreji. Útok z komunistického severu země na oddělený jih se podařilo
v OSN odsoudit jako agresi. Jednotky mezinárodní organizace (nejvíce USA) sice pomohly vyt-
lačit severokorejské oddíly daleko na sever, poté se však do boje zapojili Číňané a přeměnili jej
tak ve vleklý krvavý konflikt. Ustálení fronty kolem proslulé 38. rovnoběžky pak vydrželo až do
uzavření příměří v r. 1953. Americké angažmá připomíná známka USA z r. 1985 a r. 2003 již
prostřednictvím washingtonského památníku veteránů.  Pro severokorejský režim oblíbené téma
„amerického vetřelce“ medializují např. jeho známky emitované v r. 1974 nebo 2013. Typická
je propagandistická úprava ve stylu staroegyptského malířství – předimenzované měřítko určené
pro vítězícího korejského bojovníka. Naopak bezmoc, slabost a zmenšené měřítko příznačně
charakterizuje figury s popisem US. 

Vedení východního bloku bylo konfrontováno nejen s možnostmi ozbrojeného vývozu
komunistické ideologie, ale i s  prvními vnitřními projevy občanské neposlušnosti. Demonstranti
se střetli se sovětskými tanky jak ve východním Německu (1953) a Polsku (1956), tak i oprav-
du nekompromisně téhož roku v Maďarsku. Aktuální dobové projevy solidarity vyjadřuje námět
„zahraniční“ známky Deutsche Post Berlin 1953 s roztrženými okovy. Postižené země na
události a jejich oběti zavzpomínaly výročními emisemi z pochopitelných důvodů až po rozpadu
sovětského bloku. Výmluvná symbolika těchto mediálních sdělení – okovy, národní zástava
s odstraněným emblémem komunistického režimu nebo pouliční vrhači kamenů proti
obrněncům představují vhodný materiál pro žákovskou analýzu při výuce soudobých dějin. 

Výměna čelných představitelů obou velmocí (Chruščov, Eisenhower) sice naznačovala
možnost uvolnění napjatých vztahů, nicméně vstup SRN s obnovenou armádou do Severo-
atlantické smlouvy vedl k další eskalaci, jejímž prvním krokem se stalo založení obdobné vojen-
ské organizace SSSR a jeho satelitů ve Varšavě (1955). Bohatá známková produkce členských
států na toto téma poté demonstrovala příslušnost k odpovídajícímu bloku při každé výroční
příležitosti. 

Podobně nemohla uspět ani účelová sovětská výzva k mírovému soupeření odstartovaná
vypuštěním první družice země, která jen podpořila další kolo závodů ve zbrojení. Událost
reflektovaly prakticky všechny známkové země, Sovětský svaz však motivům kosmonautiky
věnoval nebývale velký prostor, aby propagandisticky nárokoval nejen vůdčí postavení ve světě
technologií, ale i správnost komunistické ideologie. 
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Ve známkové produkci hlavních protagonistů kubánské krize 1962 přímou odezvu ne-
nalezneme. Zato je ale možné pro výuku využít téměř powerpointovou prezentaci dvou aršíků
karibského státečku Sv. Vincenc a Grenadiny (2007), které v ikonografické symbolice zachy-
tily některé klíčové okamžiky, místa a osobnosti.



K dalšímu střetnutí mělo dojít na půdě rozděleného Berlína, kde v průběhu tzv. 2. berlínské
krize (1961) vyrostla zeď oddělující západní část města od NDR. Východoněmecká pošta se
k události vrátila sérií dvou výročních známek (s popisem: 13. August 1961–1971) propagující
řešení krize jako výsledek legitimní součinnosti dělnictva a socialistické armády. Konfrontační
politika gradovala následujícího roku Karibskou krizí. Proslulý pokus Sovětského svazu vykom-
penzovat odhadovanou převahu USA v počtu balistických raket rozmístěním vlastních na Kubě
měl dosud nejvíce přiblížit svět jaderné válce. Oba protagonisté příběhu se známkovým
motivem k události sice nikdy nevyjádřili, nicméně ji lze připomenout prostřednictvím emise
třetí země – karibského ostrovního ministátečku sv. Vincenc a Grenadiny z r. 2007. Než se
v sovětském bloku ujal vedení Leonid Iljič Brežněv a celé uskupení začalo postupně ztrácet
dech, obrátila se světová pozornost k válce v Indočíně. 
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Z obou supervelmocí se zejména Sovětský svaz pečlivě stylizoval do mediální role dobře
vyzbrojeného „mírotvůrce“. Prostřednictvím jednoduchých obrazových a textových sdělení
typu: „Za odzbrojení a mezinárodní spolupráci (1958)“, „Pryč se zbraněmi hromadného
ničení! (1983)“, „Dohoda o likvidaci sovětských a amerických raket středního a krátkého do-
letu – první krok k bezjadernému světu – prosinec 1987“ sugeroval příjemci známkové in-
formace svoji zodpovědnější roli při ovlivňování mezinárodněpolitických vztahů.



Ho Či Minův severní Vietnam se nikdy netajil tím, že bude usilovat o znovusjednocení země.
Prakticky začal naplňovat tento cíl v roce 1960, kdy na jihu zahájil partyzánskou válku. Do kon-
fliktu byly vtaženy i sousední země, což postupně vedlo k širšímu angažmá USA v celé oblasti.
Od incidentu v Tonkinském zálivu (1964) sem začaly posílat pozemní jednotky a letectvo zaháji-
lo bombardování partyzánských území. Americká a jihovietnamská armáda dočasně získaly pře-
vahu, ale později se situace stabilizovala. Veřejnost USA nicméně nesla narůstající počty obětí
i samotný konflikt velmi těžce a v zemi značně zesílilo protiválečné hnutí. Americká adminis-
trativa se proto snažila z války vystoupit, což se podařilo Pařížskými dohodami z r. 1973. Sever-
ní Vietnam vzápětí příměří porušil a obsadil celé území ve svůj prospěch.
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Právě v Severním Vietnamu (ukázka 1967) a zemích východního bloku jako NDR: 1966,
1968, ukázka 1969, 1972, 2× 1973, 1979 – „Unbesiegbares Vietnam“ či „Solidarität mit Viet-
nam“, SSSR: (1966) „Народ Вьетнама победит!“,(1968) „Солидарность с борьбой
вьетнамского народа“ nebo právě Československu: (ukázka 1967) „Mír a svobodu Vietna-
mu“ bylo médium poštovní známky intenzivně využíváno s cílem získání podpory pro ko-
munistický režim severu a odmítnutí této války. Tradičnímu tématu se vietnamské známky
ostatně věnují dodnes. Ukázka – známková tvorba USA z r. 1962 – obávaná zbraň vzdušných
sil – bombardér B-52. 

Dramatické vojenské a politické události 70.–80. let nalezly odezvu rovněž ve známkových
emisích. Nepochybně zajímavá je v tomto ohledu výroční připomínka ukončení sovětského
afgánského dobrodružství běloruskou poštou (2009). Neméně překvapivě působí otevřená
demonstrace síly i prezentace jaderných arzenálů k odstrašení protivníka (SSSR 1970, USA
2001) na poštovních ceninách. V posledním období studené války sehrály významnou roli
právě ponorky s jadernými zbraněmi jako téměř neslyšné a nepolapitelné nástroje případné
odvety. Tuto roli zastávají ostatně i v současnosti.



Tato obzvláště krutě vedená válka byla právě kvůli bombardování napalmem vedena na
mnoha frontách. Dlouhou dobu jako gerilová válka a v závěru dokonce jako blesková válka
s kobercovým bombardováním se skrytými a neviditelnými frontami a s protivníky rozptýlený-
mi po celém Vietnamu. Ale také jako propagandistická válka světových rozměrů. Obrazy války
obešly brzy celý svět, a tak si byla veřejnost velmi brzy vědoma toho, jak krutá může být válka
a speciálně ta vietnamská. Široce založený odpor v USA a Evropě nakonec ovlivnil i její
výsledek. Právě v severním Vietnamu a v komunistických zemích jako NDR nebo právě
Československo bylo médium poštovní známky intenzivně využíváno s cílem získání podpory
pro komunistický Vietnam a odmítnutí „imperialistické agrese“. Tomuto tématu se vietnamské
známky ostatně věnují dodnes. Americká zkušenost, snad i pod vlivem kontroverzního
domácího přístupu k válce, našla svůj obraz na poštovní cenině až s jistým časovým odstupem.
Filatelistický materiál z r. 1979 připomíná vyznamenání veteránů, z. r. 1984 památník padlým
ve Washingtonu, stejně jako série z r. 2003, v níž je kromě pietního motivu užito v souvislosti
s vietnamským konfliktem poprvé vyobrazení bojové akce – vrtulníkový výsadek pěchoty.11

Dočasné uvolnění vztahů s koncem vietnamské války však nebylo jedinou proměnou.
V dosud jednoduchém bipolárně uspořádaném světě se stále více angažovala komunistická Čína
a také Francie se pokoušela o samostatnější rozhodování mimo vymezené mantinely. Původní
struktura dvou monolitických bloků tak dostala řadu trhlin. Stále náročnější závody ve zbrojení
vedly posléze k dalšímu vyhrocení vztahů provázených řadou protichůdných kroků. Supervel-
moci nadále podporovaly zejména v zemích třetího světa proti sobě válčící strany, státní převraty
i diktátorské režimy, riskovaly vojenské intervence („sovětský Vietnam“ v Afganistánu),
zároveň však vedly se skromným úspěchem řadu jednání o omezení jaderných zbraní.12
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11 Výtvarník vědomě využívá emočně působivé scény, která pro vietnamský konflikt nicméně nemusela být ani zdale-
ka typická. Fotografie helikoptér nasazených v džungli však svého času opanovaly světová média a staly se
vyžadovaným stereotypem. Vizuální klišé posléze posílil a zakonzervoval svým velkofilmem F. F. Coppola. Předlo-
ha a její zpracování v jednotlivých médiích představuje zajímavý námět pro mediální výchovu.

12 Viz. např. NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století. Praha 2000, s. 229–234.
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V podvědomí mladé generace i široké veřejnosti je špionážní rovina studené války přirozeně
spojena s  filmovými příběhy Jamese Bonda. Filatelistům však vyzvědačskou historii studené
války připomínají kromě fiktivního hrdiny skutečné příběhy špionážního letounu U2 (Mar-
shallovy ostrovy 2000) i tváře sovětských agentů. R. I. Abel je shodou okolností ten, který se
na odhalení mise majora Powerse významně podílel. Společně s Kimem Philbym pomohli
vynést atomová tajemství Západu. SSSR si své úspěšné rozvědčíky připomněl těsně před roz-
padem v r. 1990. 



Dobře známé finále existence rozděleného světa odstartoval Michail Gorbačov. Jeho strate-
gie politického uvolňování napětí posléze vedla nejen k rychlému pádu železné opony, ale
i celého východního bloku. Nepřehlédnutelná symbolika pádu berlínské zdi a konce studené
války byla pochopitelně mnohočetně medializována zejména známkovou produkcí sjedno-
ceného Německa.

Zajímavý obraz pro studium propagandy odstrašení poskytují známky, jejichž předlohou se
staly technologicky vyspělé zbraně. Příslušné instituce na obou stranách s oblibou využívaly
nejrůznějších příležitostí: oslav dne armády, bojových tradic a jejich výročí, aby do známkových
témat zakomponovaly stíhačky, bitevní lodě, křižníky nebo tanky (např. SSSR 1970: série věno-
vaná válečnému námořnictvu mj. s vyobrazením raketového křižníku). Prim v přehlídce „svalů“
však zjevně představují nukleární ponorky. Není divu. Podle vojenských odborníků prodělala
tato útočná technika doslova „raketový“ vývoj. Z původní poválečné generace podmořských
člunů vybavené nejprve jen atomovým pohonem metamorfovaly do podoby pohyblivých
odpalovacích ramp pro jaderné balistické střely, kdykoli schopné nečekané odvety.13 Obliba této
formy mediální demonstrace všezničující síly má své logické kořeny ve studené válce. Francie
představila světu své podmořské nukleární plavidlo Le Redoutable prostřednictvím známkového
motivu roku 1969. O rok později ji následovala atomová ponorka Leninský Komsomol ze série
SSSR: výzbroj válečného námořnictva. Jak je nicméně vidět z novějšího filatelistického mater-
iálu, zájem varovat a odstrašit přetrvává do bezprostřední současnosti. Hrozivě vyhlížející silue-
ty nukleárních podmořských člunů nalézáme na poštovních ceninách Ruska (2001 a 2006)
i USA (2001). Americká série informuje o plavidlech třídy Ohio, Los Angeles apod. a pozadu
nezůstává ani Velká Británie. V sérii z téhož roku předvádí obdobnou výzbroj uvedenou do služ-
by v již první polovině sedmdesátých let.   

Pomyslnou tečku za krátkým výběrem témat a mezníků studené války pro zkoumání
i výukové alternativy představují aktivity tajných služeb. Neúprosná logika poválečného vývo-
je, kterou tak výstižně pojmenoval Winston Churchill ve svém proslulém projevu, rovněž pod-
nítila nebývalý rozvoj zpravodajských služeb. Posuzováno obdobnou logikou, těžiště činností na
obou stranách nemohlo směřovat jinam než k jaderné špionáži. V historickém povědomí
běžného diváka se nejedná o neznámou skutečnost, neboť je neodmyslitelně spojena s filmový-
mi příběhy fiktivního agenta Jejího Veličenstva Jamese Bonda. Proto nás snad ani nepřekvapí,
že jej nalézáme pózujícího (např. S. Connery) právě na konžské poštovní známce z r. 2003
i dalších poštovních produktech afrických států (Čad 2014, Libérie 2014). Filatelisty však na
vyzvědačskou historii studené války upozorňují kromě popkulturního hrdiny reálné historické
příběhy. Ať už evokací špionážního letounu U2 (součást série Marshallových ostrovů z r. 2000:
letouny USAF) nebo tváří sovětských rozvědčíků. Se sledovaným obdobím časově korespondu-
jí především Rudolf I. Abel a Kim Philby. Rudolf Abel je shodou okolností ten, který se na
odhalení mise majora Powerse významně podílel.14 Vyobrazení úspěšných sovětských agentů
těsně před rozpadem SSSR v r. 1990 každopádně představuje jednu z nejoriginálnějších emisí
známkové tvorby studené války. 

Zběžný průzkum ikonografického materiálu záhy potvrdil bohatství známkové produkce
zainteresovaných států i obtížnost reprezentativního přiblížení prostřednictvím takto koncipo-
vaného subjektivního výběru. Zásadní známková tématika studené války: vlastnictví prostředků
jaderného odstrašení v gesci SSSR a USA představuje jen jakousi pomyslnou špičku námětové
pyramidy. Oba bloky však neméně často propagovaly význam a připravenost konvenčních
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13 CHANT, CH.: Encyklopedie ponorek. Praha 2009, s. 312–331.
14 Srov. blíže např: PACNER, K.: Atomoví vyzvědači. Praha 2009, s. 70–88.



ozbrojených sil. Využívaly k tomuto účelu dnů armády, bojových tradic získaných ve válkách
i samotné příslušnosti k vojenským blokům. Těsně za hranicemi pro text účelově vymezeného
rámce bipolárního světa nebylo možné prezentovat další, neobyčejně rozsáhlou známkovou pro-
dukci Číny nebo samostatně se profilující Francie. Samozřejmě i levicové či pravicové převraty
v zemích třetího světa podporované supervelmocemi nalezly záhy odraz ve známkové tvorbě
příslušných států (pro nominální představu alespoň zmiňme angolskou poštovní emisi z r. 1975
s emblematikou hnutí MPLA podporovaného Sovětským svazem). Ani politickým osobnostem,
stratégům a vojákům nebyl v příspěvku poskytnut dostatečný prostor. Snadná dostupnost a vý-
tvarné pojetí charakteristické pro filatelistický materiál však tento tematický okruh i bez komen-
tovaných ukázek předurčují k výukovému uplatnění. V podrobném seznamu světových katalogů
je možné vybírat od George Marshalla až po Michaila Gorbačova.  

Přes střízlivé hodnocení výsledku úvodního zkoumání lze přesto vyslovit optimistický závěr,
že i tento stručný výběr filatelistického materiálu alespoň upozornil na jeho výpovědní, moti-
vační i edukační potenciál. Analýza a interpretace (poštovních známek) v prostředí české škol-
ní dějepisné edukace dosud představují spíše neznámou. Jakákoli forma a míra praktického
uplatnění nad rámec pouhé ilustrace by ji tedy přiblížila žádoucím badatelským trendům his-
torického vzdělávání, tak jak se již dlouho rozvíjí na západ od naší hranice.
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ČESKOSLOVENSKO 1938–1989. 

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE PRO VÝUKU DĚJEPISU1

JAROSLAV PINKAS – TEREZA SELMBACHEROVÁ

This article presents two simulation modules which focus on the assassination of Heydrich and
post-war expulsion of German speaking citizens. We have evaluated these two modules in
autumn 2013 at 9 schools (9 teachers, 569 students’ questionnaires) and spring 2014 at 3
schools (3 teachers, 356 students’ questionnaires). The evaluation’s key results show that
students perceive the simulation to be attractive and self-report a greater interest in learning
contemporary history. For teachers, the simulation is a learning tool that fulfills its educational
goals and enables deeper understanding of the given topics. At the same time, the evaluation
shows that the fundamental limitation of innovative teaching use of the simulation is a gap
between its declared educational objectives and the broader context of practice of history
education. 

Key words: Czechoslovakia; 1938–1939; didactics of history.

Nástup moderních technologií je mantrou, kterou často opakujeme. Zaklínadlem, které se
zjevuje v zadávací dokumentaci různých grantových programů, často i v projevech politiků.
V praxi pak „nové technologie“ spočívají často v užití powerpointové prezentace, která většinou
konzervuje starší výkladový model výuky. Vzdělávací aplikace v nás vzbuzují nedůvěru, která
může mít různé příčiny: obáváme se technické náročnosti, která může být v podmínkách
konkrétní školy fatální, obáváme se neznámých a netradičních vzdělávacích cílů, které mohou
být v rozporu s naší dosavadní praxí. Myslíme však, že naše obavy jsou hlubší a přesahující
rámec každodenní praxe. Vzdělávací aplikace se mohou jevit jako nástup strojové výuky, v níž
lidská dimenze vzdělávání ztrácí svůj význam ve prospěch počítačového kódu, který celý pro-
ces řídí. A konečně mohou se také jevit jako narušení zažitého řádu výuky, ať už jejích forem
nebo sociálního kontextu, v němž se realizuje.

V tomto článku se pokusíme prozkoumat danou problematku a na konkrétním případě simu-
lace Československo 1938–1989 demonstrovat příležitosti i rizika digitálních vzdělávacích
aplikací. Dobré vzdělávací aplikace, především digitální hry a simulace, na které bude naše
pozornost soustředěna, zakládají svou účinnost na kreativně uvažujícím učiteli a jejich základ-
ním cílem je rozvoj autonomie žáků, ale i učitelů. Jak podotýká Jeremiah McCall, který se
zaváděním digitálních her do výuky zabývá: „Učitel se musí zapojit do hry. Musí riskovat, při-
pustit chaos, orientovat se v něm. Musí být ochoten dělat chyby, připustit je a poučit se z nich.“2

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Tento článek byl podpořen projektem NAKI, identifikační kód DF11P01OVV030, „Příběhy z dějin československého
státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století“ finan-
covaným Ministerstvem kultury ČR a řešeným na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v letech 2011–2014.

2 McCALL, J.: Simulation Games and the Study of the Past: Classroom Guidelines, přístupné na http://gamingthe-
past.net/theory-practice/my-work/simulation-games-and-the-study-of-the-past-classroom-guidelines/, ověřený přístup
4. 8. 2014.



Využívání digitálních aplikací3 ve výuce je založeno na zásadách pedagogického konstruk-
tivismu. Mnozí teoretici, kteří se využitím digitálních aplikací ve vzdělávání zabývají, vidí digi-
tální hry jako konstruktivistické vzdělávací prostředí svého druhu. Digitální hry podporují žáky
v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se
navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, pod-
porují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Teoretici i praktici
zdůrazňují u historických simulací „ponoření“ do historického kontextu, větší angažovanost při
vzdělávání, ale i kognitivní nejistotu, kterou prezentace různých perspektiv vyvolává, okamžité
poskytnutí zpětné vazby a orientaci na řešení problémů.4

Vzdělávací hry jako výzva 

Ačkoli řada prací poukazuje na nemalý vzdělávací potenciál komerčních digitálních her
(jako je např. série Civilizace), ať už se jedná o adventury nebo strategie, přece se v posledních
letech rozvíjí segment vzdělávacích digitálních her, tj. aplikací určených speciálně pro školní
prostředí.5 Taková aplikace má tu výhodu, že není druhotně didaktizována pro potřeby školy, ale
od samého začátku konstruována s ohledem na její specifické potřeby. Hry bývají vybaveny
doprovodným didaktickým aparátem: metodickými poznámkami pro učitele, pracovními listy
pro žáky a dalšími rozšiřujícími materiály. Herní moduly respektují limity školní výuky, přede-
vším ty časové a technologické.

Jako příklad bychom mohli uvést volně přístupnou aplikaci Mission US.6 Tři moduly (ame-
rická revoluce, otroctví před občanskou válkou a osudy domorodých Američanů) jsou na sobě
dějově nezávislé, spojené pouze herními a didaktickými principy. Každý modul je rozčleněn do
několika částí, které tvoří samostatné výukové jednotky. Zaměřme se na modul „Pro krále nebo
pro korunu“, který pojednává o prologu americké revoluce, proměně nálad v Bostonu před tzv.
Bostonský masakrem. Kolem něj se koncentruje příběh několika osob reprezentujících rozdílné
perspektivy nadcházející americké revoluce – loajalisty, rebely i nevyhraněné či neutrální oso-
by (např. otroky). Ústřední postavou je čtrnáctiletý Nathaniel Wheeler, „nováček ve městě“,
který se teprve postupně orientuje v spleti postojů bostonské populace. Při plnění úkolů, které
mu zadává jeho mistr, tiskař Edes se seznamuje nejen s politickými identitami Bostonu, ale také
s jeho sociálním a kulturním profilem. Herní princip vychází z klasické adventury – hráč je
aplikací stavěn do různých situací a musí vybrat jedno z řešení, které mu aplikace nabízí. Právě
tento prvek je považován z hlediska konstruktivistického přístupu za zásadní. 

139

ČESKOSLOVENSKO 1938–1989. VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE PRO VÝUKU DĚJEPISU

3 DGBL – Digital Game-Based Learning – Vzdělávání založené na digitálních hrách – Hrou rozumíme systém založený
na pravidlech, v němž hráči podávají měřitelné výkony. SALEN, K. – ZIMMERMAN, E.: Rules of Play – Game
Design Fundamentals, MIT 2004, s. 80. Pro účely tohoto textu používám výraz digitální aplikace – kromě hry v užším
slova smyslu zahrnuje i herní simulace, ale můžeme ho použít i na jiné typy digitálních produktů (např. vzdělávací
DVD).

4 WHITTON, N.: Learning with Digital Games. A Practical Guide to Engaging Students in Higher Education. New
York 2010, s. 44–53.

5 Je třeba si uvědomit, že rozvoj fenoménu DGBL, zvláště v americkém prostředí souvisí i se snahou reagovat na sociál-
ní a etnické konflikty ve společnosti, pedagogická kreativita je tak do jisté míry vynucena okolnostmi. Andrew
McMichael uvádí, že některé hry jsou využívány americkou armádou jako prostředek usnadňující nábor nových
rekrutů.

6 Mission US. Dostupné na http://www.mission-us.org/, ověřený přístup 3. 8. 2014.



Metodické poznámky pro učitele se vyznačují maximální podrobností a vysokou úrovní
reflexivity. Všechny herní situace jsou rozepsány, včetně otázek pro žáky a navržených postupů
(práce ve skupinách, individuální práce). V pěti hodinách žáci sledují, jak se mění názory oby-
vatel Bostonu v souvislosti s postupující politickou krizí od ledna do března 1770 a konkrétní
historické situace jsou jim východiskem pro vlastní práci. Aplikace netvoří pouhý doplněk
výuky, jakousi „třešničku na dortu“, když zbude čas, ale stává se základní pomůckou a nástro-
jem vzdělávání. Souvisí to nepochybně i s tradicí amerického školství, které je daleko méně než
ve střední Evropě fixováno na obsah učiva (extenzivní znalosti) a více na formy (rozvoj doved-
ností, schopností). 

Charakteristické pro celou aplikaci je široké pojetí vzdělávacích cílů. Zdaleka se nesoustředí
pouze na vlastní události, jak by bylo typické v ČR, jejich záběr přesahuje i rámec „historické
kultury“, jak by ji rozuměli naši kolegové z Německa, tedy soustředěnost nikoli pouze na
porozumění událostem, ale také na jejich zařazení do širšího rámce vzpomínkové kultury či
multiperspektivní vidění (loajalista, rebel, Brit, otrok) těchto událostí.7 Všechny tyto cíle jsou
zahrnuty, ale kromě nich se tam objevuje i celá řada dalších cílů – soustředěných na sebereflexi
žáka a jeho schopnosti reflektovat svou pozici ve vzdělávacím procesu a svou osobnost v inter-
akci s touto aplikací. Mezi učebními úkoly se například objevuje otázka po vlastní osobní his-
torie a vlastních hodnot a životních cílů. Tento úkol vychází z přesvědčení, že předpokladem
k poznání jednání lidí v minulosti je nejprve poznání sama sebe. Tento „osobnostní“ rozměr
dějepisu, zcela legitimní a vycházející ze současného paradigmatu společenských věd, je v kon-
textu naší vzdělávací tradice jen obtížně představitelný. Minulost v rámci aplikace přestává být
verifikovatelné „velké vyprávění“, soubor dat, příběhů a interpretací, které lze snadno zkoušet,
ale stává se spíše dynamickou veličinou, důsledně zasazovanou do sociálního kontextu.

A právě tento aspekt je dle našeho soudu v současné době nejvíce limitující v rozšíření digi-
tálních aplikací v českém prostředí. Kulturní tradice českého školství klade důraz spíše na exten-
zivní znalosti zdůvodňované vesměs mimo rámec vlastního vzdělávacího procesu a spíše for-
málně (známky, očekávání rodičů, přijímací zkoušky). Pevný institucionální rámec výuky
(tradice oborové didaktiky s jasně profilovanou představou co je to výuka dějepisu) a ještě více
„zvyklosti“ (kult praxe panující na pedagogických fakultách i mezi učiteli a především předsta-
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7 PANDEL, H. J.: Dimensionen des Geschitsbewustseins. Ein Versuch, seine Struktur fur Empirie und Pragmatik disku-
tierbar zu machen. Geschichtsdidaktik 12, 1987, s. 132.



va o sociální roli učitele jako nositele expertní znalosti) znesnadňují prolamování zásadních ino-
vací do škol.8

Digitální aplikace představují významnou inovaci ve vzdělávacím procesu především pro
svou strukturovanost a komplexnost, která neumožňuje jejich snadnou redukci či „rozředění“
a přizpůsobení tradičnějším formám. Federace amerických vědců vydala v roce 2006 dokonce
prohlášení, že rozvoj digitálních her a aplikací má potenciál zásadně změnit dosavadní podobu
celého vzdělávacího systému.9 Dobrá vzdělávací aplikace přináší nejen konkrétní metodický
postup, ale vytváří nové vzdělávací prostředí, které generuje další soubory cílů v dalších vzdělá-
vacích oblastech (například ve sféře osobnostní a sociální výchovy) přesahující a vykročující
z tradičně ukotveného dějepisu. Při vývoji simulace Československo 1938–1989 jsme se snažili
jednak potenciálu DGBL využívat, ale zároveň respektovat výše naznačené limity, které má tato
báze v našem kulturním prostředí.10

Československo 1938–1989 v kontextu českého dějepisu

Vzdělávací simulace Československo 38-89 vychází z výše naznačených úvah. Reflektuje různé
prostory (škola, prostory fikčního světa reflektující každodenní sociální realitu), časové roviny
(různé časové roviny vyprávění pamětníků, současnost) a sociální situace (v rámci fikčních světů),
přičemž důraz je kladen na prolínání těchto prostor a přenášení dovedností získaných v rámci
aplikace do reálného života.11 Aplikace není jen mechanickou interakcí mezi „počítačem“ a žákem.
Spíše je východiskem a částí tematického komplexu provazujícího herní prvky s dalšími aktivitami.

Simulace se skládá ze tří modulů, podobně jako v případě Mission US spojených jednotný-
mi herními principy a zastřešujícími didaktickými cíli. V současné době jsou plně funkční
a otestované první dva moduly, třetí se dokončuje. Základním herním konceptem je synteti-
zování příběhu na základě jednotlivých dílčích informací, které hráč dostává skrze pamětnická
vyprávění. V případě modulu o druhé světové válce je to tajemství hráčova dědečka. V případě
druhého modulu o poválečném uspořádání je to rozhodování o osudu budovy staré školy, která
byla svědkem mnoha událostí.

Každý modul se skládá jednak z rozhovorů s „pamětníky“, které se odehrávají v „reálném“
čase (tj. v naší přítomnosti) a jednak z interaktivního komiksu, který je situován do času „his-
torického“ (vzpomínek pamětníků). Tím se zdůrazňuje odlišnost mezi přítomností a minulostí
v rámci fikčního světa modulu. 

Pamětnická vyprávění jsou konstrukty. Nejedná se o autentické výpovědi, ale o syntézy
několika autentických příběhů. Také pamětnické identity jsou konstruované. Kromě ohledů na
ochranu soukromí skutečných pamětníků nás k tomu vedlo přesvědčení, že je třeba modelovat
poznávací situace a komprimovat pamětnická vyprávění tak, abychom na malém prostoru
dostali co nejvíce motivů, perspektiv, dějinných událostí. Koncept konstruování vzpomínek (při
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8 K tomu více STRAKOVÁ, J. – SPILKOVÁ, V. – FRIEDLAENDEROVÁ, H. – HANZÁK, T. – SIMONOVÁ, J.:
Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, roč. 64,
č. 1, 2014, s. 34–65.

9 WATSON, W. R. – MONG, Ch. J. – HARRIS, C. A.: A case study of the in-class use of a video game for teaching
high school history. Computers & Education, Volume 56, Issue 2, February 2011, s. 466.

10 V českém prostředí jsou digitální aplikace využívány jen výjimečně a sporadicky. Oproti tomu, z výzkumu využití
počítačových her ve škole, který byl proveden v roce 2009, vyplývá, že ve Velké Británii využívá počítačové hry 35 %
učitelů, jiný výzkum, zaměřený na USA konstatoval, že v roce 2008 zde využívalo hry 11 % učitelů, ovšem 65 %
z nich uvažovalo o jejich využití. WATSON, W. R. – MONG, Ch. J. – HARRIS, C. A., c. d., s. 467.

11 Více viz ŠISLER, V. a kol: Teaching contemporary history to high school students: the augmented learning environ-
ment of Czechoslovakia 38-89. Masaryk University Journal of Law and Technology 1/2014. 



historickém rámování těchto konstrukcí skutečnými pamětníky) jsme zvolili s ohledem na
didaktický cíl simulace. Tím nebylo zprostředkovat žákům konkrétní osudy, ale spíše modelové
pamětnické perspektivy (aktivistický novinář, reemigrant z Volyně, dcera sedláka atp.).

Při zvažování didaktické aplikovatelnosti této simulace jsme vycházeli jednak z výše uve-
dených kulturních dispozic českého školství, jednak z technických omezení. Ačkoli vybavenost
českých škol prostředky ITC v posledních letech velice stoupla a dataprojektor přestal být exklu-
zivní technikou, nelze předpokládat při výuce dějepisu vybavení na úrovni specializovaných
učeben informatiky, které by umožnilo individuální hru žáků v rámci výuky. Základním rámcem
využití aplikace se tak stala prezentace simulace prostřednictvím dataprojektoru ve třídě formou
hromadné (frontální) výuky. Učitel pouští simulaci na plátno a přitom ji má vždy pod kontrolou
– v každém okamžiku ji může zastavit. Základním prvkem interaktivity je volba reakce hráče na
promluvu pamětníka.12 Aplikace umožňuje hráči ovlivňovat hovor s pamětníkem výběrem, jak
reagovat na jeho repliky, na výběr jsou většinou tři možnosti. Právě tento prvek se stává nástro-
jem participace žáků na výuce. Sledování simulace se střídá s její analýzou a s dalšími aktivita-
mi.

Simulace zdaleka netematizuje pouze minulost ve smyslu „velkého vyprávění“, ale před-
stavuje zároveň její obraz v současnosti. Pamětníci nejsou jen zdrojem informací, informací
v tradičním faktografickém modu se vlastně hráč dozví velmi málo, ale médiem svého druhu,
přičemž analytická pozornost není zaměřena jen k tomu, co říkají, ale také jak to říkají, proč říka-
jí zrovna to a ne něco jiného, o čem mlčí a v čem se liší od jiných pamětníků. Historici si už dávno
všimli určitého „boomu paměti“, který se ve veřejném prostoru objevil před několika lety a který
pronikl i do škol.13 Školy jsou plné paměti: Příběhy bezpráví, Příběhy 20. století, My jsme to
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nevzdali, Zmizelí sousedé, to je jen výběr těch nejznámějších vzdělávacích projektů využívajících
v nějaké formě orální historie. Ve většině případů je ovšem svědectví pamětníka využíváno přede-
vším k emocionální mobilizaci. Pamětnická svědectví jsou tak především monumentem, který
potvrzuje dominatní narativ soudobých dějin a prezentuje pozitivní občanské postoje. Míra
reflexivity práce s pamětníkem je zpravidla nízká. Hlavním přínosem těchto projektů je přede-
vším rozvoj mezigeneračních vztahů – sociálních vztahů mezi pamětníkem a žáky.14

Jednou z ambicí simulace v didaktickém prostředí je snaha docílit vyšší reflexivity pamět-
nického vyprávění. Významnou roli v této snaze hraje médium. Zatímco živý pamětník
vyprávějící ve třídě svůj příběh se těší přirozené autoritě věku a charismatu vypravěče, jeho
autorita je navíc podpořena autoritou učitele a pamětnické vyprávění je většinou prezentováno
v modu festivity (vybočení z rámce běžné výuky doprovázené většinou změnou rozvrhu, pamět-
nické vyprávění je často spojené s nějakým výročím atp.), pamětnické vyprávění v rámci simu-
lace je digitální. Pamětník je „pouze“ dvourozměrný, lze jej snáze přerušit (zastavit simulaci),
jeho promluva se odehrává mimo rámec festivalových aktivit, v běžném pracovním modu. Tak-
to prezentovaný pamětník je do značné míry „desakralizován“, přestává být monumentem a jeho
výpovědi mohou být spíše podrobeny kritické analýze. Ostatně jeden z argumentů pro využívání
digitálních aplikací je právě tvorba prostředí, v němž žáci přirozeně (přirozeněji než v rámci
jiných aktivit) přijímají nové informace. Konečně „digitální“ podoba pamětnických vyprávění
umožňuje pamětnická vyprávění „dávkovat“ v souladu s didaktickými cíli. Nezanedbatelná není
ani časová úspora, která tento formát provází (možnost soustředit se na jedno téma, kontrolovat
čas pamětnického vyprávění). Můžeme tak ke každé konkrétní perspektivě připojit nějakou
další, která vytváří potřebné napětí a kognitivní nejistotu (proč mluví další pamětník o téže věci
jinak? Která z těch verzí je pravdivější?).

Abychom docílili snadnější implementace simulace do praxe, připravili jsme v rámci
každého modulu několik modelových hodin, které využívají části aplikace a kombinují je s dal-
šími materiály (filmovými ukázkami, prameny, karikaturami). Důvodů k takovému postupu bylo
více: o nutnosti zasadit herní prvky do širšího rámce vzdělávacích aktivit hovoří i Nicola Whit-
ton, na níž jsme se už několikrát odkazovali.15 Svou roli však hrála i pragmatická úvaha o nut-
nosti „domestikovat“ v českém prostředí nezvyklou aplikaci a skrze kombinaci s tradičnějšími
postupy ji přiblížit uživateli.

Reflexe pamětnického vyprávění

Herním principem prvního modulu je objevování tajemství hráčova dědečka. Hráč je zde
především vnukem, který se chce dozvědět některá „bílá místa“ z minulosti svého prarodiče,
který byl za války vězněn, není ovšem zcela zřejmé z jakého důvodu. Výchozím bodem pátrání
se stane rozhovor s babičkou a četba šifrovaného deníku, další informace musí hráč získat od
souseda Málka (za války aktivistického novináře), odbojáře Krejcara, Marie Červeňákové či
Jakuba Heina, kteří byli za války vězněni v koncentračních táborech. 

Ohniskem příběhu je atentát na Heydricha, resp. spíše heydrichiáda. Heydrichiáda funguje
jako výchozí bod modulu, od něhož se obracíme jak do (nedávné) minulosti (Mnichovská krize),
tak k následujícím událostem. Aplikace respektuje způsob pamětnického vzpomínání, minulost
je tak představena jako tříšť obrazů jen volně pospojovaných, pamětníci často přeskakují
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15 WHITTON, N.: c. d., s. 49.



z události na událost, pohybují se v čase nelineárně, mohou se i mýlit. Hráč tak musí neustále
zvažovat, nakolik jsou jejich vzpomínky relevantní, neustále je musí konfrontovat a srovnávat.

V rámci modulu jsme vytvořili pět modelových hodin. Při formulaci vzdělávacích cílů jsme
vždy vedle kognitivních cílů orientovaných na historické poznání (žák se seznámí s typy odbo-
jových aktivit, s formami kolaborace, případně s diskriminací židovské nebo romské populace)
formulovali i cíle afektivní zaměřené nejen na historickou sféru (porozumění prožitku hey-
drichiády, pochopení motivací odbojářů, atp.), ale i na sféru sociální a komunikativní vykroču-
jící z oblasti tradičního historického vzdělávání (porozumění nutnosti brát při hodnocení jednání
v potaz dobové kontexty, rozvoj sociálních kompetencí – empatie, komunikace, tolerance).

Orientaci na vzpomínkovou kulturu si můžeme demonstrovat na případu modelové hodiny
„Vzpomínání na holocaust“, ve které je reflektován modelový příběh židovského vězně v naci-
stickém koncentračním táboře. Modelovým pamětníkem je v tomto případě Jakub Hein, uzavřený
a nepřístupný starý muž. Hráči musí překonávat bariéru Heinovy neochoty komunikovat. Paměť,
zdánlivě snadno dostupná (skrze filmové dokumenty, webové portály, pamětníky přicházející do
škol) se v jeho podání jeví naopak jako cosi křehkého, nepřístupného. Špatně zvolená replika zna-
mená konec komunikace a nutnost začít celý rozhovor znovu. Tento princip používáme v rámci
aplikace i u jiných pamětníků. Tím se zasazuje paměť do adekvátního sociálního kontextu.

Hein nerecykluje „velký příběh“ koncentračních táborů, jeho vzpomínání je orientováno na
„drobné“ příběhy reflektující mnohovrstevnatost sociálních vztahů nejen mezi vězni a dozorci,
ale především mezi vězni samotnými. Důraz je přitom kladen na „nepolitické“ události ověřu-
jící platnost mravních norem v různém prostředí – například vzpomínka na to, jak se nerozdělil
o vodu s jedním ze spoluvězňů.

Neméně podstatným momentem Heinových promluv je holistický přístup ke vzpomínání.
Hein plynule provazuje časové roviny, na vyprávění o Osvětimi navazuje vyprávění o padesá-
tých letech a státním antisemitismu v souvislosti s procesem se Slánským, hovoří i o otázce viny
a zodpovědnosti za zločiny druhé světové války. Jeho úvahy jsou přitom torzovité a neúplné.
Tato torzovitost na jedné straně odkazuje k „autentickému“ vzpomínání, které zpravidla není
plně strukturované jako písemné úvahy konstruované s určitým odstupem, na straně druhé je
didaktickou příležitostí k reflexi a domýšlení těchto úvah ze strany žáků.

Faktografických informací v „tradičním“ modu (vznik koncentračního tábora, počet vězňů,
počty zemřelých, struktura tábora, atd.) jeho vzpomínání příliš nepřináší. Z hlediska osvojení
faktografie by byla přínosnější četba vhodného textu, nebo výklad učitele. Tato aktivita ostatně
může následovat a reflexe „faktů“ je pak úplnější, práce se simulací vytváří rámec pro jejich
smysluplnější vnímání. Faktografické minimum, nutné k zasazení pamětnických vyprávění do
relevantního historického kontextu, proto zajišťuje encyklopedie, která je integrální součástí
simulace (aplikace je tak do značné míry „samonosná“).

Digitální prostředí umožňuje variovat způsob prezentace minulosti. Umožňuje kritický pří-
stup k vyprávěním pamětníků. Tím, že je představujeme v neformálním prostředí, jejich výpově-
di mají „pracovní“ charakter. Stejně tak ale může vytvářet odstup od zobrazované události,
zdůrazňovat její konstruovanost. Základním prvkem tohoto „odcizení“ je interaktivní komiks,
ale užíváme jej i jinde. Jedním z míst, kde je tento „zcizovací“ prvek animace použit, je rozhovor
s Heinem. V určité fázi Hein přináší krabici s artefakty, které symbolizují minulost: židovská
hvězda, fotografie při osvobození, ale i průkaz člena KSČ či karikaturu ilustrující anti-
semitismus v padesátých letech. Všechny tyto artefakty jsou komiksové – tím se zdůrazňuje
konstruovanost celého fikčního světa – nejen těchto konkrétních artefaktů, ale i osob, které jimi
manipulují. Podoba prostředí tak nenásilně ilustruje jednu z  didaktických zásad našeho projek-
tu o závislosti obrazu minulosti na sociálním kontextu.
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Pracovní list: reflexe pamětníka Jakuba Heina

Multiperspektivita třikrát jinak

Třetí modul obrací naši pozornost k poválečnému uspořádání, opět s přesahy: k Mnichovu,
ke konci války a až k padesátým letům. Ve středu našeho zájmu stojí komplikované soužití mezi
Čechy a Němci, nicméně tematizujeme i sociální konflikty na „české“ straně, perspektivu
přeživších Židů, reemigrantů z Volyně, či vývoj politických identit v „Sudetech“ od poloviny
dvacátého století do současnosti. Hráč je tentokrát postaven do role památkáře, který má rozhod-
nout o osudu staré školy, která se stala svědkem mnohých dějinných konfliktů. Má rozhodnout,
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zda bude zbourána a uvolní tak místo novému provozu, který dává obživu místním, nebo bude
zachována jako muzeum. Aby získal dostatek informací, musí promluvit s řadou místních lidí,
kteří reprezentují odlišné pamětnické perspektivy. Místní podnikatel Alois Klepal je synem
komunisty, který byl za války v odboji a později se stal vlivným místním politikem. Starostka
obce, Jarmila Nováková, je dcerou místního sedláka Vachka, který byl v padesátých letech
kolektivizován, Jan Vlk je volyňský reemigrant, který do obce přišel se Svobodovou armádou,
učitel Josef Studnička reprezentuje občanský aktivismus, Rudolf Jánský a Anna Grötschel zase
perspektivy českých Němců. V poválečném příběhu vystupují i dva pamětníci z předchozího
modulu – Jakub Hein a Matyáš Krejcar, jejich role je nicméně spíše podružná.

Ústřední modelová hodina se věnovala problematice odsunu Němců. Vycházeli jsme přitom
z postřehu Aleny Wagnerové, která sbírala česká i německá svědectví o odsunu i o vzájemném
soužití obou etnických skupin v pohraničí, o rozdílu mezi českým a německým vzpomínáním na
minulost. „Jestliže pro Čechy je kardinálním zážitkem a traumatem konec česko-německého
spolužití, pro Němce se jim stal násilně vynucený odchod ze země, odsun. Jestliže se jim stýská,
tak po krajině jejich původního domova nebo po německých sousedech, nikdy ale po soužití
s Čechy, vyjádřeno moderním pojmem, po multikulturalitě pohraničí.“16 Vzpomínky jsou
v obou případech pouze částečné, neúplné, akcentující jen některá témata. Naším cílem bylo
učinit tuto parcialitu vzpomínání předmětem reflexe. Skrze tři fiktivní osudy: „vzorového“
odbojáře Krejcara, který vystupoval už v minulém modulu, „typické“ odsunuté Němky Anny
Grötschel a jejího „netypického“ bratra Rudolfa Jánského. Zatímco Krejcar vyjadřuje domi-
nantní český narativ o odsunu (zdůraznění opce českých Němců pro Henleina a pro Hitlera,
vidění odsunu v širším historickém kontextu, neproblémové přijetí principu kolektivní viny),
Grötschel vnímá odsun jako individuální tragédii své rodiny, představuje jej v důsledné mikro-
perspektivě individuálního osudu. Cílem konfrontace těchto perspektiv není nutně jejich syn-
téza, nějaké sjednocující velké vyprávění, které obě perspektivy pojímá. 

Hráči-žáci nejsou aktéry historického dění (jako Grötschel či Krejcar), jsou jeho diváky.
Vyrůstali v odlišné době a nemusí se utně s pamětnickým vyprávěním ztotožňovat. Měli by
reflektovat odlišnost obou verzí příběhu a chápat legitimitu obou pohledů. V ideálním případě
by také měli registrovat nedostatky, slabiny a „bílá místa“ obou perspektiv. V obou případech se
liší nejen vyprávění v současnosti, ale také obraz minulosti v komiksu. Pamětnická vyprávění
jsou pojímána jako prameny svého druhu, které by měly být podrobeny kritické analýze. K prob-
lematizaci obou „typických“ perspektiv slouží ještě příběh Rudolfa Jánského, bratra Anny
Grötschel, který nebyl odsunut, ale vyrůstal v českém prostředí. Ukazuje tak kulturní pod-
míněnost identity (narodil se jako Němec, ale cítí se jako Čech) a závislost individuální per-
spektivy na společenském kontextu. Rozdílné perspektivy mohou symbolizovat i zdánlivě mar-
ginální detaily, jako je třeba odlišné vnímání toho, co se stalo s fenkou Waldi. Hráč má
k dispozici dvě varianty jejího osudu, nemá ovšem jistotu, která je pravdivá, či zda jsou myslné
obě. Minulost se nabízí jako cosi nejistého, nejasného, spojeného s osobou vypravěče.

Obraz českého, německého a česko-německého pohledu na odsun se nabízí jako nejlépe pří-
stupný a pochopitelný multiperspektivní přístup, nejedná se ale o obraz jediný. Pokud jsme si
dosud popisovali odlišné pohledy na odsun, nyní se zaměříme na zasazení odsunu do kontextu
konce války. Další modelová hodina poválečného modulu se pokouší o rozšíření perspektivy
a vedle odsunu (či spíše před ním) vypráví o pochodu smrti, který obcí prošel na konci války.
Vzpomínku na pochod smrti, spojený s bezdůvodným zastřelením vězně jedním z dozorců,
najde hráč u Aloise Klepala, syna významného komunistického politika, který byl za války
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odsouzen k smrti a po válce se stal jedním z vládců celého okresu. Klepal zdůrazňuje utrpení
Čechů za války a především represivní povahu nacistického režimu. Jeho vzpomínání jde proti
duchu současné politické korektnosti, jde i proti současnému trendu individualizace, soustředění
na introspekci a osobní prožitek, který je typický pro naši západní společnost.17

Simulace se nesnaží preferovat jeden konkrétní pamětnický narativ na úkor druhého. Každá
vzpomínka je podávána stejnými formami, každá je korektní z hlediska současného poznání
minulosti. V rámci simulace jsou si tak všechny vzpomínky „rovnocenné“. Zároveň ale platí, že
tato simulace se nenachází v nějakém vakuu, ale v konkrétním veřejném prostoru, kde „rovno-
cennost“ vzpomínek neplatí, například média veřejné služby preferují určité typy paměti na úkor
jiných.18 Simulace se snaží i o prezentaci těch narativů, které tak nedominují v převažujícím
diskursu.

Klepalova vzpomínka na pochod smrti vytváří potřebný komplementární bod k vzpomínce
na odsun od Grötschel. Dvě výrazně profilované vzpomínky vytváří dva základní póly vztahu-
jící se ke konci války, vytvářející prostor, který je postupně doplňován i dalšími obrazy minu-
losti v podobě interaktivních dokumentů (především obecní kroniky) a komiksu. V nich se obje-
vují další perspektivy – v komiksu je vykreslen smutek a vztek sedláka Vachka, kterému
projíždějící německá jednotka zabila syna. Tento hněv se ovšem obrací proti místním Němcům,
kteří s touto smrtí neměli nic společného. Každá taková vzpomínka je však torzovitá, střípek
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v mozaice událostí. Hráč musí tyto izolované stopy minulosti (vzpomínky, artefakty, dokumen-
ty) třídit, organizovat do smysluplných celků, hledat mezi nimi kauzální souvislosti. 

Multiperspektivitu ovšem nepojímáme pouze jako princip situovaný někam do minulosti.
Není pouze principem, skrze nějž se hráči zprostředkují odlišné vzpomínky na minulost, ale
nástrojem, který ukazuje na souvislost mezi minulostí a přítomností, tedy na skutečnost, že náš
pohled na minulost je vždy ryze současný, formuje se v rámci naší přítomnosti a naše přítom-
nost se do něj a v něm odráží. Tento princip souvislosti mezi minulostí a přítomností je obsažen
už v herním rámci modulu – výzkum minulosti, který hráč (v roli památkáře) podniká, není
samoúčelnou intelektuální hrou, ale má praktické dopady na život jedné obce – jde o to, zda se
škola zbourá, či nikoli. Snažili jsme se zasadit minulost do konkrétního společenského rámce,
ukázat, že diskuse o minulosti může mít konkrétní dopady v ekonomice (zbourání školy uvolní
místo pro nový provoz, který dá práci lidem) i v politice (škola jako muzeum může posílit míst-
ní komunitu, případně konkrétní politickou skupinu).

Problémy a výzvy

Koncept modelových hodin, které tvoří úhelný kámen didaktického využití simulace,
demonstruje její potenciál i její limity. Simulace vytváří prostředí, ve kterém se žák pohybuje.
Všechny informace nutné k dosažení těchto cílů najde v jejím rámci. Nicméně vlastní činnostní
učení se podobá jiné konstruktivisticky orientované výuce – jen namísto izolovaných objektů
různého typu i formátu (videa z YouTube, nakopírované materiály – texty, fotografie, karikatu-
ry) máme sadu objektů integrálně spojených do jedné aplikace, která je uživatelsky vstřícnější
(odpadá tak nutnost „lovit“ v jednotlivých adresářích digitální materiály různého formátu, risko-
vat různou kvalitu videí, atd.). 

Velkou výhodu představuje komplexnost aplikace, neboť integruje řadu různých žánrů
(interaktivní komiks, interaktivní rozhovor, animované historické artefakty) a časových rovin
(čas vzpomínek, současnost). Vzdělávací prostředí simulace tak vytváří novou kvalitu, která
umožňuje žákům vnímat řadu podnětů a témat souběžně. Tato divergence motivů a témat
usnadňuje žákům jejich analýzu, odhalování významů, které se na ně váží a zvažování souvis-
lostí, které se mezi nimi mohou vyskytovat. Dosud nevyužíváme plný potenciál této komplexi-
ty, neboť to by znamenalo značný zásah do praxe výuky. Plně funkční simulace je sice v souladu
s platnými kurikulárními dokumenty, ale rozchází se s praxí většiny učitelů, jak dokládají socio-
logické výzkumy.19 S ohledem na tuto skutečnost jsme zvolili koncept modelových hodin, který
nepředstavuje výrazný rozchod s převažující praxí a lze tak předpokládat jeho přijetí většinou
učitelské veřejnosti. Aplikace stále zůstává doplňkem tradiční výuky, i koncept modelových
hodin tento předpoklad potvrzuje. Každá modelová hodina je solitérní výukovou jednotkou, Na
plné využití vzdělávacího potenciálu simulace, tedy dlouhodobé a systematické práci s originál-

148

JAROSLAV PINKAS – TEREZA SELMBACHEROVÁ

19 Při prezentaci dějin 20 století dává 68 % učitelů přednost chronologickému průřezu celým obdobím. Viz Stav výuky
soudobých dějin. Výzkumná zpráva. Pro Ústav pro studium totalitních režimů zpracoval Factum Invenio, s. 18, pří-
stupné na http://www.ustrcr.cz/data/vyzkum-vyuky/vyzkumna-zprava.pdf, ověřený přístup 30. 8. 2014. Nutnost
obsáhnout rozsáhlou látku nutně vede spíše k plošnému popisu dějin, nežli k podrobnější nalytické práci zacílené na
kratší časový úsek. K podobným závěrům dospěly při svých výzkumech i Blažena Gracová a Denisa Labischová. Viz
např. GRACOVÁ, B.: Poznatky z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách. In: His-
torie a škola VI. – VKC Telč: Člověk, společnost, dějiny. 
Seminář ke koncepci výuky dějepisu na základní a střední škole. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání
v dějepise, přístupné na file:///C:/Users/Pinkasovi/Downloads/NH_HistorieaskolaVI_program_prispevkyIII.pdf,
ověřený přístup 30. 8. 2014.



ním vzdělávacím prostředím, nerezignujeme, ale vzhledem k výše popsané praxi považujeme
takové využití spíše za doplňkové a určené především pro inovativní učitele. 

Další výzvou, které jsme si vědomi, je otázka evaluace a hodnocení učebních úkolů se simu-
lací spojených. Opět se tady dotýkáme širšího problému malé kompatibility vzdělávacích cílů
aplikací na bázi DGBL s praxí českého školství.20 Prosté přenesení amerických zkušeností není,
vzhledem k odlišnému kulturnímu kontextu, zcela žádoucí. Evaluace je přirozeně navázána na
vzdělávací cíle, které jsou formulovány šířeji. Paradoxně se dostáváme do situace, kdy simulace
naplňuje cíle vzdělávání, jak jsou definovány v rámcových vzdělávacích programech, zároveň
se ale míjí s praxí ve školách. 

Naše stávající návrhy na evaluaci aplikace, jsou tak do značné míry ovlivněny potřebou
vytvořit výstup, který by mohl sloužit jako podklad pro klasifikaci. Vzhledem k povaze aplikace
jsme volili především formativní podobu hodnocení, přičemž preferujeme formu ověřovacích
didaktických testů. Stáli jsme před otázkou, jaké „učivo“ do ověřovacích testů vlastně zařadit.
Co vlastně testovat? Přístupy mohou být různé. Například ve výše uvedeném příkladu adventu-
ry Mission US nepřináší metodika konkrétní návody co a jak evaluovat, pouze obecně instruuje
učitele, aby vedli žáky k tomu, aby byli schopni celý příběh shrnout a reflektovat pojmy, které
se  v jeho rámci objevily. Učební úkoly směřují spíše ke konkrétním situacím a dokumentům. 

Při formulování ověřovacích testů jsme vycházeli z bohatého portfolia pracovních listů, které
se váží k jednotlivým modelovým hodinám. Vzhledem k parciálnosti modelových hodin, jsme
se soustředili především na evaluaci těchto dílčích výukových jednotek, tak aby žáci byli hod-
noceni vždy jen z té části simulace, se kterou pracovali. Těm učitelům, kteří zařadí do výuky
více modelových hodin a tím přiblíží komplexní svět celé simulace, nabízíme shrnující evaluaci
přesahující rámec konkrétní pamětnické vzpomínky (co ví Ludmila Jelínková o odboji, jaké
formy odboje představil Matyáš Krejcar) či jejich konfrontace (jak se lišil pohled Ludmily
Jelínkové a Matyáše Krejcara na odboj). V takovém případě jsme se soustředili spíše na ověření
pojmů popisující vyšší úroveň sociální praxe (odboj, kolaborace, legalita, legitimita).

Snažili jsme se ověřovat, zda žáci porozuměli proměnlivosti těchto pojmů v konkrétním
sociálním rámci. Ptali jsme se na postoje jednotlivých sociálních skupin (například úředníků),
klasifikovali jednání aktérů z hlediska okupační moci i z hlediska jejich vlastní, vnitřní moti-
vace. Jsme si samozřejmě vědomi jistého rizika v tom, že formulujeme pozice sociálních skupin
a tím redukujeme konkrétní jedince. Předpokládáme ovšem pozitivní efekt v tom, že žáci dokáží
zobecnit zkušenost konkrétního příběhu. Toto zobecnění pokládáme za větší přínos, než riziko
případné schematizace.

Tak jako v samotném učení, i při evaluaci jsme se snažili orientovat na vyšší kognitivní
znalosti a náročnější intelektové operace. Snažili jsme se nabídnout relativně autonomní koncept
evaluace, který na jedné straně přinese učitelům i žákům informaci o míře porozumění historické
situaci v simulaci obsažené a na straně druhé umožní učitelům využít získané poznatky pro
sumativní hodnocení a klasifikaci.
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20 STRAKOVÁ, J.: Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. In: Váňová, R. – Krykorková, H.
(ed.): Učitel v současné škole, Praha: FF UK, 2010, s. 167–175; též STRAKOVÁ, J. – SPILKOVÁ, V. –
FRIEDLAENDEROVÁ, H. – HANZÁK, T. – SIMONOVÁ, J.: c. d.



Pohled na simulaci z praxe

Pět výše zmíněných modelových hodin jsme na podzim roku 2013 evaluovali na třech
vybraných školách. Tři učitelé odučili pomocí simulace Československo 38-89 dvacet jedna
modelových hodin. Celkem jsme od studentů obdrželi 356 dotazníků se zpětnou vazbou na si-
mulaci a její použití v hodině. Každý učitel vypracoval zprávu ke každé odučené hodině zvlášť
a celkovou závěrečnou zprávu, která byla zaměřena na srovnání výuky pomocí simulace
a „běžné“ výuky téhož učitele. Výše zmíněná evaluace nebyla první evaluací simulace ve škol-
ním prostředí. Výsledky předchozí evaluace, která proběhla na třinácti školách, potvrzují, že
simulace Československo 38-89 je plně akceptována učiteli i studenty jako výukový nástroj
v rámci formálního školního vzdělávání.21 Na tyto výsledky navazuje předkládaná studie, v níž
se zabýváme širšími souvislostmi použití výukové simulace ve školním prostředí. Zejména jsme
zkoumali jaké prvky simulace a aspekty práce se simulací považují učitelé a studenti za přínos-
né nebo problematické a jak hodnotí modelové hodiny se simulací ve srovnání s běžnou výukou.

Simulace pohledem žáků

Kvantitativní část

Hlavním zdrojem dat studentské evaluace byl dotazník, který učitelé rozdali studentům hned
po skončení každé modelové hodiny. Ti studenti, kteří prošli více modelovými hodinami,
vyplnili hodnotící dotazník ke každé modelové hodině zvlášť. Dotazník obsahoval 15 otázek,
týkajících se hodnocení simulace a sociodemografických údajů. Tabulka č. 1 shrnuje výsledky
uzavřených otázek (student zaznamenali svůj postoj na šesti-bodové škále, 1 = pozitivní
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21 ŠISLER, V. a kol, c. d.

Tabulka č. 1: Porovnání modelových hodin s hodinami s klasickou výukou, porovnání jednotlivých mode-
lových hodin mezi sebou.22



6 = negativní), kde studenti zaškrtli jim nejbližší postoj k simulaci. Z výsledků vyplývá, že větši-
nově se hodnocení studentů pohybuje na kladné části škály (1–3). Jednotlivé modelové hodiny
jsou navrženy vyrovnaně, hodnoty v Tabulce č. 1 se výrazně neliší u jednotlivých modelových
hodin. Z tohoto usuzujeme, že studenti hodnotí pozitivně celou simulaci, nikoliv jednu z jejích
částí. Modelová hodina MH1 je hodnocena trochu lépe než ostatní, což může být způsobeno tím,
že MH1 byla hodina, při které se studenti se simulací setkali poprvé. Důležitým znakem obec-
ného přijetí simulace Československo 38-89 je srovnatelné pozitivní hodnocení i dalších mode-
lových hodin, se kterými se studenti pracovali. (Z Tabulky č. 1 vyplývá, že studenti mají k simu-
laci relativně konstantní postoj).

Kvalitativní část

V předchozí části studenti svůj postoj zaznamenávali do námi předpřipraveného rámce
uvažování o simulaci. Na závěr dotazníku studenti odpovídali na dvě otevřené otázky (volný
text, bez připravených odpovědí či škál). První otázka byla zaměřena na klady simulace: „V čem
vidíte hlavní přínos simulace Československo 38-89? / Co se Vám na simulaci líbilo?“. Cílem
druhé otázky bylo zjistit, co studenti pokládají za slabé stránky simulace: „Jaké jsou podle Vás
slabé stránky simulace Československo 38-89? /Co se Vám na simulaci nelíbilo?“. Odpovědi
studentů jsme rozdělili do kategorií, které prezentujeme v Tabulce č. 2. Celkově jsme obdrželi
275 pozitivních hodnocení a 140 negativních hodnocení. Nejčastějším (71) výrokem byla lepší
představitelnost. Pro příklad uvádíme tři přímé citace studentů: S1: Lepší představa a pochopení
kdo, co a proč? S2: Dokážeme si to lépe představit. S3: Představitelnější. 

Dále studenti pozitivně hodnotili to, že je simulace založená na osobních výpovědích (24),
že obsahuje rozhovory (19) a že je zábavná (18). Evidujeme 92 pozitivních hodnocení, které stu-
denti uvedli v otázce, která se týkala slabých stránek simulace viz Tabulka č.2. Mezi nejčastější
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22 MH1: Odsun multiperspektivně (pohled na odsun ze strany odbojáře, odsunuté Němky, naturalizovaného Němce),
MH2: Migrace a transfery na sklonku války (srovnání rozdílů násilných migrací v roce 1945?: pochodů smrti a odsu-
nu Němců), MH3: Poválečný nástup komunistické moci (vzpomínky na růst politického vlivu KSČ od roku 1945 do
padesátých let 20. století), Modelová hodina MH4: Pamětnické perspektivy nebyla pilotována, MH5: kolektivizace
(vzpomínka na kolektivizaci z pohledu kolektivizátorů a kolektivizovaných), MH6: Neodsunutí Němci (osudy
německých antifašistů v ČSR), SD: směrodatná odchylka

Tabulka č. 2: Kategorizace studentského hodnocení výukové simulace Československo 38-89. Pět hlavních
přínosů a pět hlavních nedostatků.



nedostatky simulace studenti řadili problémy převážně „technického“ charakteru: Problém při
přehrávání komiksu obecného charakteru (20), problém se zvukem (18), dlouhé načítání simu-
lace (10). Jako „netechnické” nedostatky někteří studenti (10) uvedli, že jim simulace poskytu-
je málo informací, a že je příliš nebaví vyplňovat pracovní listy připravené speciálně k mode-
lové hodině (11). Pro účely tohoto článku uvádíme pět pozitivních a pět negativních kategorií.

Simulace pohledem učitelů

Hlavním zdrojem dat o názorech učitelů na simulaci nám byly závěrečné zprávy, které
učitelé vypracovali. Dále jsme provedli osm přímých náslechů ve třídách a s tím spojených
polostrukturovaných rozhovorů s učiteli. Klíčovým dokumentem byla „Celková závěrečná zprá-
va z evaluace“, kde se učitelé zamýšleli nad jednotlivými funkcemi simulace i nad celkovým
hodnocením práce se simulací napříč třídami a modelovými hodinami. Výsledky předkládáme
ve dvou částech (jako u studentského hodnocení). 

Kvantitativní část

Pro tuto část jsme vybraly otázky, kde učitelé opět na šesti-bodové škále hodnotili práci se
simulací. Učitelé, kteří byli zapojeni do testování, se plně shodují na tom, že simulace
Československo 38-89 je přínosná pro výuku dějepisu, simulace vede k oživení výuky a hodiny
pomocí této simulace je možné realizovat během standardní výuky dějepisu. Tabulka č. 3 přináší
i další poznatky, které jsou ovšem s ohledem na počet učitelů spíše orientační. Důležitým
zjištěním je, že učitelé relativně pozitivně hodnotí přínos simulace v její schopnosti přiblížit stu-
dentům multiperspektivní pohled na soudobé dějiny.

Kvalitativní část

Učitelé nám poskytli jednak strukturovanou zpětnou vazbu k jednotlivým modelovým hod-
inám, kde se vyjadřovali k průběhu hodiny, časové náročnosti jednotlivých fází modelové
hodiny, k rezonanci jejích jednotlivých částí, srovnávali výkon a zájem studentů ve srovnání
s běžnou výukou a také náročnost vlastní přípravy. Zajímalo nás také, jak hodnotí vzdělávací
cíle spojené s hodinou a také to, zda tyto vytčené cíle byly naplněny a technické obtíže, které
musely v souvislosti se simulací řešit. 

Učitelé vesměs souhlasili s vytyčenými cíli a deklarovali i jejich naplnění. Kriticky se
vyjadřovali především k množství aktivit v modelových hodinách, což nás vede k úvaze o nut-
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Tabulka č. 3: Učitelské hodnocení simulace Československo 38-89.



nosti jejich redukce. Zvláště na základních školách připomínali učitelé nutnost hlubšího vysvět-
lování kontextu.

Technické problémy nebyly zásadní, nicméně v nějaké podobě se vyskytly u každého pilo-
tujícího učitele. Většinou šly tyto problémy na vrub nastavení HW (například problémy se
zvukem). Nikoli nevýznamný fakt představovaly i běžné organizační změny ve výuce, které
vedly k přesunu do jiné učebny, než učitel předpokládal a s tím spojené ztráty času a nutnost řešit
nastavení simulace v nové učebně.

Rozdílným způsobem se učitelé vyjadřovali o interaktivitě simulace, tedy možnosti žáků
ovlivňovat výběrem reakce podobu rozhovoru. Zatímco učitel ze ZŠ k tomu uvedl že „žáky
vtáhne do děje“, a jeho kolegyně, taktéž ze ZŠ ocenila právě tento participující prvek („Při po-
kládání otázek postavám musí (žáci) přemýšlet, jakou otázku zvolit, aby postavu neurazili… Pro
žáky i pro mě byla naprosto nová metoda pokládání otázek. A možnost ovlivnit podobu
hodiny“). Jejich kolega z gymnázia si ale právě funkčností volby repliky nebyl jist, protože
„nesprávná“ volba způsobila časové zdržení a tedy nenaplnění vytyčeného didaktického cíle.
Domníváme se, že tento rozdíl vypovídá o rozdílných preferencích pilotujících učitelů a v širším
slova smyslu o diferencích v učitelské obci.

Závěr

Klíčová zjištění ukazují, že studenti na simulaci Československo 38-89 nejvíce oceňují její
schopnost prostřednictvím osobních svědectví prezentovat zvolené téma tak, že vede k lepší
představitelnosti dané historické situace. Toto zjištění je v souladu s hlavním přínosem simulace
v procesu výuky, tak jak jej definují učitelé. Učitelé jako nejdůležitější funkci této simulace vidí
její schopnost pomoci studentům porozumět hlubším souvislostem historických událostí. Aniž
bychom tento aspekt zpochybňovali, neradi bychom výhody digitálních aplikací redukovali
pouze na něj.

Ve srovnání s „běžnou“ výukou studenti obecně hodnotí simulaci jako atraktivnější,
zábavnější a chtějí jí využívat i v dalších hodinách dějepisu. Téma simulace je pro studenty rel-
ativně nové (zde je potřeba vzít v úvahu rozdílný věk studentů; v Tabulce č. 1 ot. 2 je vidět rela-
tivně velká hodnota SD v této otázce). Témata jednotlivých modelových hodin dle studentů patří
do výuky dějepisu. Obecně je pro studenty důležitý prvek autenticity simulace, který jsme blíže
popsali v jiné studii.23 Studenti velmi oceňují využití metody rozhovoru a možnosti „setkat“ se
s osobními výpověďmi aktérů historických událostí.

Učitelská perspektiva se soustřeďuje především na témata přínosu pro výuku a realizovatel-
nost modelových hodin ve vyučování. Učitelé se shodují na tom, že je možné simulaci ve škol-
ní třídě při vyučování využít, a že je její využití přínosem pro studenty i učitele. Problémem,
který jsme již zmínili v úvodní části, je technické vybavení škol, které může hodiny se simulací
značně ovlivnit v neprospěch této metody. Důležitým zjištěním které jsme při testování učinili
je, že učitelé hodnotí spolupráci na testování simulace Československo 38-89 přínosně pro jejich
vlastní praxi viz (Tabulka č. 3).

I z dílčích dat, které máme k dispozici, vyplývá specifická recepce digitální simulace český-
mi učiteli. Odlišný pohled na digitální aplikace v českém a americkém prostředí vysvitne napří-
klad z hodnocení digitálních aplikací od praktikujících učitelů. Z již citované studie Watsona
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23 SELMBACHEROVÁ T. et al: The Impact of Visual Realism on the Authenticity of Educational Simulation: A Com-
parative Study. Proceedings for the 8th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2014, Reading, UK,
2014 (v tisku).



a spol. testující používání vzdělávací hry Making History na jedné blíže nespecifikované
venkovské střední škole vyplývá, že tamní učitel se soustředil především na sledování toho, jak
se měnil způsob, kterým se jeho žáci učí, soustředil se především na proces (zda se naučí se lépe
učit), zatímco jeho čeští kolegové, kteří se účastnili našeho testování, se soustředili především
na obsah – co všechno se žáci dozvěděli z aplikace o historii.24 Na příkladu simulace
Československo 38-89 jsme se snažili ukázat potenciál digitálních vzdělávacích her a simulací.
Toto médium je dobře přijímané žáky i učiteli jako užitečná pomůcka při výuce soudobých
dějin. Jeho možné dopady při zavedení do výuky však pravděpodobně překročí přínosy meto-
dické inovace. V dlouhodobějším časovém horizontu by digitální aplikace mohly posunout
hranice výuky dějepisu směrem k vyšší reflexivitě historických událostí, zvýšit motivaci žáků
a posunout vnímání role učitele ve výuce.
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24 WATSON, V. a kol., c. d., archiv projektu – závěrečné zprávy učitelů.
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VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

FRANTIŠEK HANZLÍK

The study deals with the possibilities of the use of military history in the preparation of military
professionals of the army of the Czech Republic. It shows the factors that influenced and limited
the use of knowledge in the field of military history in the preparation of military personnel from
1918 to 1989. Part of the study is also thoughts about the problem of the use military history in
the preparation of military personnel after 1989.  

Key words: military history; military tradition; education; officer; army; military professional;
war;the Czechoslovak Legion; normalization; University of Defence.

Příprava vojenského profesionála, její obsah a rozsah, je i v současné době stále aktuálním
problémem. Jedná se bezesporu o velmi složitý, mnohostranný a dlouhodobý proces, do něhož
vstupuje řada různorodých faktorů. Dynamicky a neustále se měnící požadavky na jeho přípravu
si objektivně vynucují, aby se těmito otázkami vážně zabývaly subjekty, v jejichž kompetenci
stanovení obsahu, struktury a rozsahu jejich přípravy je.

Zkušenosti z nasazení příslušníků armád NATO v ozbrojených konfliktech poslední doby
i účast příslušníků AČR v zahraničních misích ukazují, že ani vysoká odborná a fyzická
připravenost není sama o sobě zárukou splnění stanovených úkolů, především v situacích, kdy
dochází k reálnému ohrožení života vojáků. V ozbrojených konfliktech se vojáci dostávají do
kritických situací, které kladou mezní nároky nejen na jejich odborné kvality a fyzickou
připravenost, ale i na jejich morálně volní vlastnosti. 

Specifika vedení bojové činnosti v zahraničních misích kladou stále větší nároky na jed-
notlivce. Dnes se již jednotlivec nemůže spolehnout na podporu a pomoc svých spolubojovníků,
jako tomu bylo v dobách první a druhé světové války, kdy byly do bojů nasazovány početné
útvary a jednotky a kde selhání jednotlivce nemělo fatální následky, jak je tomu v mnoha pří-
padech dnes. Také proto se v poslední době stále více diskutuje o nutnosti rozšíření jejich
přípravy v oblasti společenskovědní s cílem přispět k formování takových vlastností, které by
přispěly k celkové komplexní přípravě vojenského profesionála schopného plnit samostatně
složité úkoly. V této souvislosti se setkáváme také s kritickými názory na výuku vojenské histo-
rie na Univerzitě obrany a její využití v rámci celé AČR při přípravě vojenských profesionálů
a na podcenění využití vojenských tradic. 

Po roce 1989 jsme byli svědky snahy obnovit tradice předmnichovské armády založené přede-
vším na legionářské tradici z doby 1. světové války a ve vojenském školství na obnovení tradice
založené ve Vojenské akademii v Hranicích v období předmnichovské republiky. Výrazem těch-
to snah bylo mimo jiné rozhodnutí o vytvoření Vojenské akademie ve Vyškově. Hlavní iniciativu
vyvíjeli v tomto smyslu především veteráni – příslušníci československé zahraniční armády
z období 2. světové války. To se podařilo pouze částečně. Také v současné době není dosud
v AČR, na rozdíl od všech armád států NATO, propracovaná ucelená koncepce využití vojenské
historie a tradic při přípravě vojenských profesionálů přesto, že Ministerstvo obrany ČR a Vojen-
ský historický ústav v Praze věnují této problematice v posledních letech zvýšenou pozornost.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2



Částečnou odpověď na otázku proč tomu tak je, může přinést pohled do minulosti od vzniku
samostatného Československa v roce 1918 a především porovnání faktorů, které ovlivňovaly
podstatným způsobem možnosti využití vojenské historie a tradic při přípravě vojenských
gážistů.1 Stručný pohled do historie nám umožňuje uvědomit si a lépe pochopit úskalí využití
vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů v současnosti a tím i postupně najít efek-
tivní způsob jak dosáhnout v této oblasti pozitivních výsledků. 

Podmínky ovlivňující využití vojenské historie 

v přípravě důstojníků v předmnichovské republice

Po vzniku Československa v roce 1918 stál před tehdejší politickou reprezentací rozhodující
úkol – zajistit základní podmínky pro zachování státní celistvosti, suverenity a nezávislosti. Po
celou dobu existence předmnichovské republiky bylo Československo ohrožováno vnějším
nepřítelem. Tato skutečnost byla silně vnímána politickou a vojenskou reprezentací i většinou
obyvatelstva. Veškeré úsilí směřovalo k výchově občanů k pozitivnímu vztahu ke státu, ale
i k armádě, která byla považována za garanta státnosti. Veškeré tyto skutečnosti byly veřejně při
každé příležitosti prezentovány a zdůrazňovány.

Již v průběhu národně osvobozeneckého boje, který vedl ke vzniku samostatného státu,
docházelo k utváření systému uznávaných hodnot vycházejících mimo jiné z národní historie.
V československém zahraničním vojsku vznikala tradice založená na událostech a významných
osobnostech doby husitské, revolučního roku 1848, doby obrození a současně vznikaly tradice
nové, související s působením čs. zahraničního vojska.2 Ve vedení státu působily osobnosti
bezprostředně spjaté s těmito tradicemi v čele s T. G. Masarykem a E. Benešem. Svým pozi-
tivním a veřejně deklarovaným vztahem k armádě přispívaly ke zvyšování její autority ve
společnosti.3 Přitom ztělesněním všech pozitivních vlastností představovala sama osobnost
vrchního velitele armády a prezidenta republiky T. G. Masaryka. Také politické strany podílející
se na politické moci, respektovaly a uznávaly společností všeobecně uznávané hodnoty včetně
pozitivního vztahu k armádě a obraně státu a tyto ve své činnosti prosazovaly. Výjimkou byla
pouze komunistická strana, která považovala tehdejší armádu především za mocenský nástroj
buržoazního státu.

Před nástupem do armády prošla mladá generace výchovou v rodině, kde převažovala výcho-
va založená na křesťanských tradicích, ve škole a také v celé řadě různých tělovýchovných a bran-
ných organizací.4 K nim je možno zařadit především organizace jako Sokol, Skaut, Orel a další.
Nedílnou součástí výchovy se stala i branná výchova obyvatelstva. Lze konstatovat, že v celém
výchovném systému byly prosazovány stejné hodnoty a tradice. Tento fakt lze dokumentovat i na
řadě reprezentativních publikací, které v meziválečném období vycházely, a v nichž své názory
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1 Pojmem vojenský gážista byli v době předmnichovské republiky a v letech 1945–1948 označováni vojáci z povolání
všech hodností.  

2 Například pluky čs. legií, které vznikaly po bitvě u Zborova, nesly názvy osobností doby husitské – Jana Žižky z Troc-
nova, Jana Husa, Prokopa Holého atd. Zároveň vznikaly nové tradice spojené s bitvami u Zborova, Bachmače, u Doss
Alta, s ovládnutím transsibiřské magistrály a podobně. 

3 Jako symbol legionářské tradice tvořily Hradní stráž roty složené z příslušníků čs. legií v Rusku, v Itálii a ve Francii.
Veškeré oslavy a významné akce, kterých se zúčastnil prezident republiky, probíhaly i za účasti čestné jednotky a čel-
ných představitelů armády.

4 Významnou úlohu sehrávala i skutečnost, že v základním školství i ve většině středních škol byla povinná výuka
náboženství.



vyjadřovali čelní představitelé státu a armády.5 Navíc branci nastupovali do armády, případně do
Vojenské akademie v Hranicích, pokud se chtěli stát důstojníky z povolání ve věku 21 let. Proto
do armády a do vojenských škol nastupovali zájemci již obrazně řečeno „přesvědčení“. 

To vytvářelo příznivé podmínky pro další výchovné působení v armádě. Jedním z nejvý-
znamnějších faktorů, který byl v přípravě vojenských gážistů využíván, byly tradice a vojenská
historie. Ještě po roce 1989 jsme se mohli přesvědčit na příkladu válečných veteránů, většinou
příslušníků čs. zahraničních jednotek za druhé světové války, že v období předmnichovské
republiky vojenské školy připravovaly absolventy na úrovni požadavků své doby. Přes životní
peripetie, se kterými se setkali včetně poúnorových perzekucí a věznění, zůstali morálně
nezlomeni a věrni ideálům ke kterým byli vedeni ve škole a v armádě. Věrnými vlastenci zůstali
i všichni, kdo museli opustit Československo po únoru 1948. 

Morálně politická výchova a osvěta v režii komunistické strany v letech 1945–1948

Mnichov 1938 a vývoj v následně okupovaném zbytku republiky ovlivnil negativně i po-
válečný vývoj v Československu. Zápas o politickou moc v letech 1945–1948 se promítl i v celé
oblasti přípravy vojenských gážistů. V roce 1945 byla obnovena Vojenská akademie v Hranicích
na Moravě, Vysoká škola válečná v Praze a řada vojenských učilišť, které připravovaly velitel-
ský sbor obnovované československé branné moci, jak se tehdy armáda oficiálně nazývala.
Nedošlo však již k obnovení systému přípravy a výchovy vojáků z období předmnichovské
republiky. Významný podíl na politické moci v osvobozené republice získala Komunistická
strana Československa. Vojenská část Košického vládního programu obsahovala i pasáže o poli-
tických právech vojáků a o jejich morálně politické výchově. Komunistická strana ovládala
osvětovou službu v armádě i Hlavní správu výchovy a osvěty (HSVO), která výchovu v armádě
realizovala. Komunisté měli zcela jinou představu o výchově a přípravě velitelského sboru než
velení předmnichovské armády a než Edvard Beneš, který působil ve funkci prezidenta repub-
liky a vrchního velitele ozbrojených sil. Vojenská část Košického vládního programu zcela jas-
ně definovala budování armády podle vzoru armády sovětské. Ve vládním programu se uvádí:
„Aby byla umožněna co nejužší bojová spolupráce s Rudou armádou, nutná v zájmu vítězství
naší budoucnosti, budou organizace, výzbroj a výcvik nové čs. branné moci stejné jako organi-
zace, výzbroj a výcvik Rudé armády.“6 Pod rouškou odstranění tzv. nepolitičnosti armády usilo-
vali komunisté o prohloubení svého vlivu v ní. K tomu směřovalo i ustanovení vládního pro-
gramu o navrácení politických práv vojákům a o zřízení instituce osvětových důstojníků. Toto
ustanovení vycházelo ze zkušeností čs. vojenských jednotek v SSSR, kde osvětoví důstojníci
pracovali již od vzniku 1. čs. samostatného polního praporu. Téměř všichni osvětoví důstojníci
byli členy KSČ a jejich dosavadní činnost byla zaměřena na výchovu vojáků v duchu politiky
KSČ a v souladu s oficiální sovětskou propagandou.7

157

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VOJENSKÉ HISTORIE V PŘÍPRAVĚ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

5 Například publikace Armáda a národ. Praha 1938. Obsahuje i rozsáhlé pasáže nazvané Ideový vývoj československé
armády a Vojenská tradice. Další je publikace Dvacet let armády v osvobozeném státě. Praha 1938. V publikaci jsou
na začátku uvedeny příspěvky prezidenta E. Beneše a předsedy vlády Milana Hodži. 

6 Program prvé domácí vlády republiky, vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Praha 1945. s. 11.
7 Podrobnější údaje o těchto skutečnostech obsahuje publikace JANEČEK, O.: Se zbraní v ruce. Praha 1957,

s. 127–132. O obsahu práce osvětových důstojníků svědčí např. fakta o využívání tisku, uvedená na s. 127, kde se
uvádí, že v březnu roku 1944 obdržela čs. vojenská jednotka 1300 ks Československých listů (redakce Zdeněk
Nejedlý, Václav Kopecký, Marek Čulen, Jan Šverma, Bohuslav Vrbenský), dále 1000 ks brožur J. V. Stalina O velké
vlastenecké válce, 600 brožur Katyňský les, 500 brožur Ústava SSSR, 1000 ks Krátký životopis Stalina, atd.



V létě 1945 vláda schválila na návrh Vojenské rady při předsednictvu vlády Směrnice o poli-
tických právech vojáků a Směrnice pro morálně politickou výchovu a osvětu a informaci.8 Jejich
obsah naznačoval, jakým směrem se bude výchova v armádě ubírat. Stejně jako v předmni-
chovské republice se stalo základním atributem výchovy nebezpečí vnějšího ohrožení státu
a nezbytnost zajištění jeho státní suverenity a nezávislosti. Šlo o deklarované nebezpečí ze
strany Německa v budoucnosti. Tímto nebezpečím byla zdůvodňována i nutnost úzké spoluprá-
ce se Sovětským svazem a nutnost budování armády podle vzoru armády sovětské. 

Pokud se týká využití vojenské historie a tradic dochází k prvním pokusům o zpochybnění
tradic čs. legií z období 1. světové války. Důkazem této skutečnosti bylo i udělování historických
názvů nově vzniklým útvarům. Historické názvy vycházející z legionářské tradice byly využí-
vány velmi málo. Průběžně vydávala HSVO v rozkaze přehled významných dnů pro armádu
v každém měsíci. Vedle významných dnů týkajících se událostí a osobností naší národní historie
se v čím dále větším rozsahu objevují i témata z historie Sovětského svazu. Např. význam Velké
říjnové socialistické revoluce, Den Sovětské armády, výročí významných bitev druhé světové
války – porážka německých vojsk u Moskvy, bitva u Stalingradu, Kurska, narození V. I. Leni-
na, J. V. Stalina atd.9

Obsah morálně politické výchovy a osvěty v armádě se stal předmětem diskuze a sporů nejen
v armádě, ale i ve vládě a v parlamentu. Více než 60 % důstojnického sboru tvořili absolventi
vojenských škol meziválečné armády. Drtivá většina z nich odmítala obsah, metody a formy
provádění morálně politické výchovy a osvěty. Vysvětlování příčin Mnichova ze strany osvě-
tových důstojníků se dokonce stalo předmětem vojenské porady u prezidenta republiky v lednu
1946. Porada se konala na základě nařízení E. Beneše. Prezident striktně odmítl názor komunistů
prezentovaný v materiálech osvětové služby o tom, že hlavními příčinami Mnichova byla zrada
domácí buržoazie, našich spojenců – Francie a Anglie a také postoj velení předmnichovské
armády.10 Spory o osvětovou službu a tím i o obsah morálně politické výchovy a osvěty
pokračovaly až do února 1948, kdy komunistická strana uchopila moc ve státě. 

Vojenská historie nástrojem ideologického působení v armádě po únoru 1948

Únor 1948 znamenal mezník ve vývoji společnosti ve všech oblastech života společnosti,
armádu nevyjímaje. Zcela změněn je systém výchovy a především jeho obsah ve společnosti
i v armádě. Zásadní změna hodnocení vlastní historie je tvrdě prosazována v celé společnosti.
Dochází k přehodnocení pohledů na úlohu československých legií v době 1. světové války
i zahraničního a domácího odboje za 2. světové války. Vedení KSČ rozhodovalo o tom, co z naší
historie bude považováno za pokrokové a revoluční a co nikoliv. Působení československých
legií v Rusku bylo považováno za kontrarevoluční. Za pokrokové tradice bylo naopak označeno
působení československých rudoarmějců v řadách Rudé armády.11 Vzorem pro vojenské his-
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8 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha, f. Vojenská rada při předsednictvu vlády, č. j.: 6/taj. P –
1945.

9 Každý měsíc vydávalo Ministerstvo národní obrany Sbírku rozkazů Hlavní správy výchovy a osvěty (HSVO), který
obsahoval i přehled významných dnů v každém měsíci, k nimž se konala povinná dvacetiminutovka v rámci zaměst-
nání. 

10 K výročí Mnichovské dohody v roce 1946 zveřejnila HSVO závazné Pokyny k výročí Mnichova. Sbírka rozkazů
Hlavní správy výchovy a osvěty č. 6 ze dne 21. září 1946, článek 35.

11 Celkem bojovalo po boku Rudé armády asi 10 000 Čechoslováků. Do řad československých legií vstoupilo více jako
50 000 osob.



toriky se stala sovětská vojenská historiografie. Z hrdinů z období první světové války se stali
kontrarevolucionáři. Z mnohých hrdinů 2. světové války, kteří působili především na Západě, se
stávají dokonce zrádci a spolupracovníci imperialistických rozvědek. Nepohodlní se stávají 
vzhledem ke svým názorům i Hrdinové Sovětského svazu škpt. Josef Buršík a plk. Richard
Tesařík.12

Stejně jako všechny společenskovědní disciplíny se stala i vojenská historie nástrojem ideo-
logického zpracovávání příslušníků armády. Navíc docházelo k falšování historie týkající se pře-
devším období 1. světové války, meziválečného období a průběhu druhé světové války. Vzhle-
dem k politickému vývoji v poúnorovém Československu měla tato skutečnost pro mnoho
účastníků odboje a především odboje na Západě dokonce negativní dopady. Poúnorová očista
armády probíhala mimo jiných kritérií také podle toho, kde prověřovaný voják působil v období
druhé světové války a jaké jsou jeho názory na nedávnou i vzdálenější historii. K největším de-
formacím historie týkající se 1. a 2. světové války docházelo v první polovině 50. let v souvis-
losti s probíhající studenou válkou.13 V letech 1959–1963 postupně vyšly tři díly publikace Za
svobodu Československa věnované historii československého zahraničního odboje za druhé svě-
tové války. Až do období normalizace po roce 1968 představovalo toto dílo oficiální výklad his-
torie národně osvobozeneckého boje za druhé světové války. V roce 1968 se objevil první pokus
o objektivnější hodnocení úlohy československých legií v období první světové války.14

V období normalizace museli armádu opustit vojenští historikové, kteří se snažili v letech
1966–1968 přinést objektivnější pohled na historii národně osvobozeneckého boje v období
první i druhé světové války.15 V období normalizace se projevily snahy vypracovat nový ofi-
ciální výklad vojenské historie od doby bronzové až do současnosti. První díl publikace Vojen-
ské dějiny Československa vyšel v roce 1985. Pátý díl, týkající se období 1945–1955 vychází
v armádním nakladatelství Naše vojsko v roce 1989. Šestý díl, poslední z plánovaných, byl sice
zpracován, ale vzhledem k listopadovým událostem roku 1989 a následujícím změnám ve
společnosti již vydán nebyl. 

Úskalí využití vojenské historie při přípravě vojenských profesionálů po roce 1989

Po listopadu 1989 došlo v celé společnosti a také v armádě k zásadním změnám. Týkaly se
i oblasti přípravy velitelského sboru v armádě. Z ústavy byly odstraněny články o vedoucí úloze
KSČ a marxismu leninismu jako státní ideologii. Ve svém důsledku to znamenalo i přehodno-
cení pohledu na mnohé historické události od vzniku republiky a na úlohu jednotlivých osob-
ností. V armádě se setkáváme s rozporuplnou diskuzí týkající se její samotné historie a tradic.
Postupně jsou v rámci armády vydávány účelové publikace věnované především působení 
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12 Škpt. J. Buršík byl v roce 1949 zařazen do tábora nucených prací na Mírově. Při převozu do nemocnice se mu podaři-
lo uniknout a emigrovat do Anglie. Jeho fotografie se nesměla objevit v žádné publikaci od roku 1949 až do roku
1989. Richard Tesařík byl vzhledem ke svým názorům utajeně téměř rok internován v roce 1953. Od další perzekuce
jej zachránila skutečnost, že vláda SSSR odmítla odnětí titulu Hrdina SSSR.

13 V té době vychází například publikace FISHER, J. – EIS, Z: Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách
v roce 1945. Praha 1953; BARTOŠEK, K. – PICHLÍK, K.: Americká okupace západních Čech v roce 1945. Praha
1951; Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. Masaryka. Praha 1953 a další.

14 PICHLÍK, K.: Zahraniční odboj 1914–1918 bez legend. Praha 1968.
15 Z Vojenského historického ústavu museli odejít například Antonín Benčík, Jaromír Navrátil, Karel Pichlík a další.

Tehdejšímu prezidentovi republiky gen. Ludvíku Svobodovi dokonce zakázal ÚV KSČ vydat druhý díl pamětí nazva-
ných Cestami života, který zahrnoval období let 1939–1945.



československých legií v období první světové války a čs. zahraniční armády na Východě a na
Západě v období 2. světové války.16

V souvislosti s probíhajícími změnami v armádě a ve vojenském školství byla přehodnoce-
na i výuka společenských věd, včetně vojenské historie. Došlo nejen k zásadním změnám
obsahu, ale i k podstatnému snížení počtu vyučovaných hodin. V armádě byli rehabilitováni
vojáci neprávem postiženi po únoru 1948, ale také po roce 1969. Značnou část z nich tvořili
účastníci zahraničního odboje za druhé světové války. Právě oni se stali iniciátory návratu
k prosazování hodnot demokratické armády a tradic uznávaných v meziválečné československé
armádě. Velmi obtížně však chápali, že došlo k takovým změnám nejen uvnitř státu, ale i v me-
zinárodním měřítku, které přinesly zcela jiné podmínky pro definování postavení armády ve
společnosti i při využívání tradic. Základním východiskem pro definování postavení armády po
vzniku státu bylo jeho vnější ohrožení a z toho vyplývající nutnost budovat armádu určenou
k obraně proti vnějšímu nepříteli. V meziválečném období hlavní nebezpečí představovalo
nacistické Německo. V poválečném období to byla obava z obnovy okupovaného Německa
a jeho armády. Po únoru 1948 proklamované nebezpečí ze strany tzv. imperialistických států
a NATO. Tato skutečnost byla zdůrazněna začleněním Československé lidové armády do svazku
Varšavské smlouvy v roce 1955. Ukončením bipolárního rozdělení světa, zrušením Varšavské
smlouvy a pozitivním vývojem vztahů mezi státy NATO a bývalými státy Varšavské smlouvy se
nebezpečí vnějšího ohrožení postupně snižovalo a stalo se bezvýznamným v souvislosti se sjed-
nocením Evropy v rámci Evropské unie na přelomu tisíciletí.17

V předmnichovské republice v armádě existoval systém společností přijatých, uznávaných
a respektovaných hodnot, včetně oblasti vojenských tradic. Po únoru 1948 to byl systém
společnosti a armádě fakticky vnucených hodnot a tradic definovaný komunistickou stranou
jako vládnoucí politickou silou. V předmnichovské ČSR i v období po únoru 1948 bylo jasně
definováno postavení a úloha armády ve společnosti. 

Z obav před možným zneužitím armády po listopadu 1989 došlo k narušení její kontinuity
s armádou předcházející a také k destrukci systému ideologického působení na příslušníky armády.18

Tento stav byl dále komplikován rozdělením státu na Českou a Slovenskou republiku k 1. lednu
1993. Postupná snaha o vytvoření nového systému, založeného na principech fungování armády
demokratického státu a snaha o návrat k tradicím a hodnotám armády předmnichovské republiky
nebyla v devadesátých letech 20. století příliš úspěšná.19 Jedním z důvodů byl i vztah tehdejší poli-
tické reprezentace k armádě a její názory na definování jejího postavení a úlohy ve státě.20

V roce 1998 byla vytvořena pracovní skupina náčelníka Generálního štábu, složená ze zá-
stupců vojenské sekce Konfederace politických vězňů, pracovníků Vojenského historického
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16 RICHTER, K.: Československý odboj na Východě. Praha 1992; ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě, díl I.
Praha 1992; ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě, díl II. Praha 1992. 

17 Významnou úlohu mělo rozšiřování kontaktů a spolupráce armád bývalých států Varšavské smlouvy a NATO v letech
1990–1995 a vstup České republiky do NATO v roce 1999. Dne 1. července 1991 byla rozpuštěna Varšavská smlou-
va. Mezi zásadní událost patřilo vytvoření Severoatlantické rady pro spolupráci (NACC) s cílem koordinovat
spolupráci mezi 16 státy NATO a jejich novými partnery. Rada jim nabídla účast na společných jednáních a předávání
zkušeností z politické, vojenské, ekonomické a vědecké oblasti. Zahajovací zasedání NACC se konalo v prosinci 1991
na úrovni ministrů zahraničních věcí členských států Aliance a devíti evropských zemí, mezi nimi i bývalého
Československa.

18 Byla zrušena Hlavní politická správa a politický aparát, zakázáno členství vojáků v politických stranách atd. 
19 Součástí těchto snah bylo i zřízení Vojenské akademie ve Vyškově.
20 Vztah politické reprezentace i politických stran k armádě se postupně měnil od roku 1995 v souvislosti s úvahami

o vstupu ČR do NATO. Blíže viz studie zpracovaná v rámci projektu obranného výzkumu: HANZLÍK, F.: Armáda
a společnost, vstup do NATO – vývoj názorů české veřejnosti 1989–2000. Vyškov 2001.



ústavu a přizvaných odborníků – historiků.21 Jejím hlavním úkolem bylo definovat obsah tradic
AČR a možné způsoby využití tradic v životě armády. Pracovní skupina se setkávala v pravidel-
ných intervalech téměř rok. Vzhledem k rozdílným názorům na řadu otázek týkajících se obsahu
vojenských tradic a také na jejich využívání v armádě nedospěla k výsledku, který by byl
v armádě realizován. Hlavní problém spočíval v nepochopení současné situace ve společnosti
a v armádě ze strany zástupců vojenské sekce Konfederace politických vězňů. Ti požadovali,
aby vojenští historikové ve spolupráci s ostatními historiky zpracovali oficiální výklad událostí
a také hodnocení významných osobností, které budou zahrnuty do tradic AČR. Tyto materiály
měly být uznány jako oficiální stanovisko Ministerstva obrany ČR a vydány jako směrnice,
podle kterých by se v armádě při využití tradic postupovalo. Zároveň byla vedena i diskuze
o tom, jak zabránit, aby v literatuře, v denním tisku, v televizi a v jiných sdělovacích prostřed-
cích byly publikovány názory odporující tomuto oficiálnímu výkladu historie armády. Svoje
názory opírali představitelé vojenské sekce Konfederace politických vězňů o argumenty, že
v poslední době vyšlo nepřeberné množství většinou reprezentativních publikací, týkajících se
většinou období 2. světové války, které např. bagatelizují zločiny příslušníků SS, Luftwaffe
a dalších složek německé armády. Tyto skutečnosti považovali za urážku všech, kdo bojovali na
frontách 2. světové války proti fašismu. Další spory se týkaly udělování čestných názvů jed-
notlivým útvarům AČR.22 Činnost skupiny ukázala úskalí, se kterými bylo spojeno definování
a využívání tradic v rámci AČR v období po listopadu 1989, včetně diskuzí o uctění památky
vojáků popravených po roce 1948.23

Zcela nový fenomén přinesla účast příslušníků armád v zahraničních misích během konflik-
tu v Perském zálivu na počátku devadesátých let, v zemích bývalé Jugoslávie, v Iráku a později
i v Afgánistánu. Poprvé v historii se vojáci účastnili akcí, které nesměřovaly k vytvoření samo-
statného státu (čs. legie v období 1. světové války), k osvobození a k obnovení státní suverenity
(příslušníci čs. zahraničních armád na Východě a na Západě v období 2. světové války), ale
k obraně demokratických hodnot uznávaných v současnosti. Také tyto skutečnosti dokumentují,
že pojetí tradic armády vycházející z předcházejícího období neodpovídá zcela současným pod-
mínkám a požadavkům. 

Pozitivní změnu v této oblasti přinesla profesionalizace AČR a především skutečnost, že po-
litická reprezentace státu věnovala armádě v posledním desetiletí odpovídající pozornost a i na
základě zahraničních zkušeností si uvědomila význam tradic při výchově vojenského profe-
sionála v současnosti. Svědčí o tom i účast nejvyšších představitelů státu a armády na akcích,
které tradice armády připomínají. Připomínání si významných událostí z historie státu a armády
a uctění památky těch, kdo položili své životy při obraně státu nebo v boji za demokratické hod-
noty se v posledním desetiletí stalo každodenní součástí života armády. K nim je možno zařadit
tradice související s působením čs. legií za první světové války, události, které přispěly
k osvobození Československa v období let 1939–1945, ale i nově vzniklé tradice související
s odporem proti komunistickému režimu a působením příslušníků AČR v zahraničních misích. 

Přesto se i dnes setkáváme s kritikou současného stavu, dlužno říci, že mnohdy oprávněnou,
a se snahou o dosažení pozitivních změn. Odpověď na otázku jaké jsou možnosti zefektivnění
využití vojenských tradic a vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů není jedno-
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21 Autor článku byl členem pracovní skupiny a zúčastnil se všech jejích jednání. 
22 Členové vojenské sekce Konfederace politických vězňů většinou odmítali udělování čestných názvů útvarů, které

vycházely z období před první světovou válkou. 
23 Ke konfliktní situaci došlo např. při odhalení pamětní desky popraveným vojáků po únoru 1948 na budově Generál-

ního štábu. Byli mezi nimi i mjr. C. Šatana a mjr. J. Nechanský, kteří spolupracovali s komunistickým obranným
zpravodajstvím. 



značná ani jednoduchá. V kontextu výše uvedeného se pokusíme o alespoň částečnou odpověď
na tuto otázku. 

Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů v současnosti 

Odpovědět vyčerpávajícím způsobem na otázku jaké jsou možnosti využití tradic a vojenské
historie v přípravě vojenských profesionálů předpokládá mít k dispozici relevantní analýzu
současného stavu, a to nejen v armádě, která však k dispozici není. Dosud nebyla provedena.24

Proto následující zamyšlení vychází jen z obecných informací, které máme v současné době
k dispozici, a bude se týkat faktorů, které využití tradic a vojenské historie v přípravě vojen-
ských profesionálů ovlivňují a svým způsobem i limitují především v rámci Univerzity obrany. 

Výsledek přípravy vojenských profesionálů včetně přípravy ve vojenských školách
a zařízeních do určité míry závisí i na jejich vstupních kvalitách. V oblasti, která je předmětem
našeho zájmu jsou to například znalosti v oblasti, kterou zahrnujeme pod pojem vojenská histo-
rie a tradice, vztah uchazečů o studium k armádě a ke státu, jejich názor na postavení armády
a vojáka ve společnosti, názory na účast příslušníků AČR v zahraničních misích a podobně. 

V této souvislosti je nezbytné si uvědomit, že oproti minulosti (předmnichovské ČSR, ale
i období totality 1948–1989), působí ve společnosti zcela odlišným způsobem řada faktorů, které
se podílely na utváření „požadovaných vlastností“ zájemců o službu v armádě. V té době existo-
val oficiální výklad historie. V poúnorovém Československu bylo dokonce prezentování odlišného
názoru zcela nepřípustné. Od roku 1989 jsme svědky toho, že se v publikacích a v hromadných
sdělovacích prostředcích setkáváme se zcela rozdílným hodnocením téměř všech historických
událostí i osobností. Tuto skutečnost lze nejlépe dokumentovat na hodnocení dvou osobností, které
v naší historii sehrály významnou úlohu, a to E. Beneše a L. Svobody. Na jedné straně jsou hod-
noceni jako významné osobnosti naší historie a na straně druhé téměř jako zločinci.25

Určitým východiskem je definování základního obsahu tradic, které jsou v AČR považovány za
hlavní ze strany MO ČR a politické reprezentace státu. Za základ vojenských tradic je v současné
době považováno působení vojáků v odboji za první a druhé světové války společně s jejich účastí
v protikomunistickém (třetím) odboji doma i v zahraničí od února 1948 do listopadu 1989. Za
novodobé tradice AČR je považováno také působení vojáků v zahraničních misích po roce 1989.

Z dalších faktorů, které v předmnichovském období působily výrazně pozitivně, je to výcho-
va v rodině a ve škole. Po listopadu 1989 dochází k zásadním změnám, které ve svém důsledku
působily a působí rozporuplně. Podobně lze hodnotit i změny v působení všech masových sdělo-
vacích prostředků. Zcela nové možnosti skýtá např. internet, kde jsou prezentovány názory od
krajně levicových až po neonacistické, navíc doplněné řadou dalších „argumentů“ v podobě
dokumentů, filmových klipů atd.26 Do popředí se v mladé generaci, narozené po listopadu 1989,
dostává zcela jiný systém hodnot. Právě z této skupiny mladých lidí se dnes rekrutují zájemci
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24 Oddělení sociologických výzkumů, které realizovalo výzkum veřejného mínění ve vztahu k armádě, bylo koncem
90. let minulého století zrušeno. V roce 2006 katedra sociálních věd a práva Univerzity obrany připravila a předloži-
la do veřejné soutěže v rezortu MO projekt, jehož cílem bylo analyzovat stávající situaci ve využívání vojenské his-
torie a tradic v rámci AČR a srovnání se zkušenostmi zahraničních armád podobného typu. Na základě analýzy měly
být zpracovány návrhy na vytvoření uceleného systému využívání vojenské historie a tradic při přípravě vojenských
profesionálů v rámci AČR. Projekt nebyl přijat. 

25 E. Beneš např. v souvislosti s jeho úlohou při odsunu sudetských Němců a v únoru r. 1948. Ludvík Svoboda rovněž
v souvislosti s jeho úlohou v únoru 1948 a s působením ve funkci prezidenta v době normalizace. 

26 Bagatelizování zločinů nacistické armády a dokonce dokumenty vychvalující morálku příslušníků SS a jiných složek
nacistické armády páchajících válečné zločiny.



o službu v armádě a o studium ve vojenských školách. Tyto skutečnosti nelze při úvahách o zefek-
tivnění využití vojenské historie a tradic při přípravě vojenských profesionálů pominout. 

Dlouhodobě diskutovanou otázkou je také rozsah a způsob vyučování vojenské historie na
Univerzitě obrany, případně možné využití dalších metod a forem edukace směřujících k celko-
vému formování požadovaných vlastností absolventa. 

V posledních letech je ze strany MO ČR a Generálního štábu požadováno rozšíření a zefekti-
vnění společenskovědní přípravy včetně oblasti vojenské historie a tradic. Výuka na Univerzitě
probíhá podle platné akreditační dokumentace, která stanovuje počet hodin i obsah výuky jed-
notlivých předmětů. V akademickém roce 2014/2015 dochází k výrazným změnám. Univerzita
obrany přechází na nové souvislé pětileté magisterské studijní programy, ve kterých je podstat-
ně rozšířena výuka společenských věd, ale i předmětů z oblasti vojenské historie.27

Jako jeden z problémů v armádě se v této souvislosti jeví absence publikací věnovaných
základním tradicím AČR, které by bylo možno ve výuce výše uvedených předmětů využít.
Vojenský historický ústav v Praze avizoval vydání několikadílné Historie československé
armády. Do současné doby byly vydány čtyři díly – 2. díl zahrnující období let 1918–1932, 3. díl
zabývající se předmnichovským obdobím, 6. díl zahrnující období let 1945–1955 a 7. díl věno-
vaný období let 1955-1968. Jednotlivé díly zabývající se působením československých legií
v době 1. světové války a období 2. světové války dosud vydány nebyly. 

Další možnost využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů představuje nalezení
časového prostoru k návštěvě památných míst a muzeí s vazbou na vojenskou historii a tradice. Jde
například o Vojenský historický ústav v Praze a muzea v Praze, Památník 2. světové války v Hrabyni
a další.28 Fakticky jde o návrat k praxi, která byla uplatňována v minulosti a v devadesátých letech
zrušena. Jako optimální se jeví realizace návštěvy těchto zařízení studenty po jejich nástupu na
Univerzitu obrany. Dle našeho názoru lze využít těchto návštěv, spojených s odborným výkladem,
nejen jako výchovný, ale i motivační faktor vedoucí k zájmu o vojenskou historii. 

Součástí využití vojenských tradic je i řada akcí, které jsou průběžně v rámci Univerzity
obrany realizovány. K nim je možno zařadit výstavy k významným událostem a osobnostem
vojenské historie, besedy s pamětníky včetně veteránů – účastníků zahraničních misí, účast na
pietních akcích, prezentace výsledků vědecké práce v oblasti vojenské historie atd. Od roku
2012 jsou připomínány v rámci armády také Památné dny resortu Ministerstva obrany, které
vyhlásil svým rozkazem ze dne 24. května 2012 tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra.29

Využití vojenské historie a tradic AČR tvoří a i v budoucnu bude tvořit významnou součást
celkové přípravy vojenských profesionálů. Jako nezbytné se jeví provést analýzu možností
využití vojenské historie a tradic v rámci celé Armády České republiky a přijmout reálná opatření
k zefektivnění celého procesu. Tento úkol nelze realizovat bez účasti a koordinace ze strany Mi-
nisterstva obrany ČR, Generálního štábu a jejich složek. Na přípravě vojenských profesionálů se
podílí nejen vojenské školy – Univerzita obrany, Vojenská akademie ve Vyškově, Vojenská střed-
ní škola v Moravské Třebové, ale i další armádní instituce jako je Vojenský historický ústav,
Vojenský ústřední archiv a další. Úloha ministerstva obrany vyplývá ze skutečnosti, že většina
uvedených armádních institucí je mu přímo podřízena. I když mezi nimi existuje v současné době
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27 Na Fakultě vojenského leadershipu, která připravuje velitele všech druhů pozemního vojska jsou akreditovány před-
měty: historie a tradice AČR, vojenská historie, válečné studie, aktuální problémy ve vojenství, bezpečnostní a obran-
ná politika státu, vybrané kapitoly světových a českých dějin a politologie a mezinárodní vztahy. 

28 Součástí Vojenského historického ústavu AČR v Praze je i Armádní muzeum na Žižkově, Letecké muzeum Kbely
a Vojenské technické muzeum Lešany.  

29 Přehled památných dnů resortu MO je možno najít na adrese: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihov-
na/casopisy/a-report/areport_6_2012.pdf



vzájemná spolupráce na určité úrovni, nelze podle našeho názoru v budoucnu dosáhnout
výrazných pozitivních změn bez přesně stanoveného zadání a koordinace jejich společného úsilí. 

Konkrétním příkladem je i realizace projektu „Legie 100“, který je věnovaný stému výročí
vzniku československých legií v Rusku. Na realizaci projektu se podílí několik subjektů z rezor-
tu MO, Československá obec legionářská a řada dalších spolupracujících institucí a organizací
z celé ČR i ze zahraničí.30 Na jeho uskutečnění jsou vyčleněny i značné finanční prostředky.
V současné době jsou v rámci projektu realizovány v ČR i v zahraničí za účasti významných
představitelů armády a politických představitelů včetně vrchního velitele prezidenta republiky
akce připomínající vznik 1. světové války a československých legií. Pozitivní je, že se tyto akce
setkávají s velkým zájmem v rámci armády i veřejnosti. 

Do budoucna se jeví jako nezbytné, aby každá součást Armády ČR realizovala úkoly, které
vyplývají z požadavků na přípravu vojenských profesionálů v této oblasti, měla informace
o působení ostatních armádních složek podílejících se na edukaci vojenských profesionálů a toto
působení vzájemně koordinovala. V rámci Univerzity obrany, která je jedinou vysokou vojen-
skou školou a podílí se rozhodujícím způsobem na přípravě důstojníků všech druhů vojsk AČR,
je problému využití vojenské historie při jejich přípravě věnována patřičná pozornost všemi
složkami univerzity, které do tohoto procesu vstupují. V rámci Fakulty vojenského leadershipu
je na katedře vojenského umění řešen projekt rozvoje organizace s názvem Možnosti využití
vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů na příkladech osobností druhého a třetího
odboje. Jedním z cílů projektu je i vytvoření efektivního systému využití vojenské historie
v přípravě vojenských profesionálů a zvláště studentů Univerzity obrany v průběhu jejich studia
včetně vytvoření elektronické databáze studijních opor využitelných nejen v rámci Univerzity
obrany. V tomto smyslu spolupracují řešitelé projektu například s odborem péče o válečné vete-
rány MO, s Vojenským historickým ústavem, s Československou obcí legionářskou, s institucí
Post Bellum a s dalšími subjekty. 

Poznatky získané v průběhu tří let řešení projektu potvrzují, že využití poznatků vojenské
historie má v současnosti a bude mít i v budoucnu své nezastupitelné místo v přípravě vojen-
ských profesionálů. Existence počítačové techniky a elektronických médií přitom dávají široký
prostor pro využití nových moderních metod nejen ve výuce, ale i v dalších formách přípravy
vojenských profesionálů. 
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VOJNY V TEÓRII A V PRAXI. 

ETICKÝ POHĽAD A HĽADANIE ZODPOVEDNÝCH RIEŠENÍ

HELENA HREHOVÁ

The present text reflects and explains the cause of the different types of wars in the context of
history and mediates search for human starting points with the help of moral-legal theories and
through special theory of “just war” to contemporary modern legal-diplomatic solutions of
conflict situations. 

Key words: Mankind; history; wars; moral conscience; responsibility; cultural Convivial.

Úvod

Cieľom predkladanej štúdie je senzibilizovať čitateľa k etickej reflexii o nezmyselnosti
vojnových riešení, ktoré vždy atakovali humanitas v jej najhlbšej podstate, to znamená v tých
aspektoch ľudskej morality, ktorá sa dotýka racionality, slobodných rozhodnutí a zodpovednos-
ti človeka za vlastné činy. Nezodpovedné konanie môže totiž mať a vzťahuje sa to aj na vojnové
konflikty, ďalekosiahly negatívny dopad na sociálno-ekonomický rozvoj národov a štátov. 

Na pozadí historických udalostí s pomocou fenomenologickej metódy (objasňujúcej pojmy
a javy), ako aj analyticko-syntetickej a interpretatívno-reflexívnej metódy (vzťahujúcej sa na
dejinné vojnové konflikty) sa pokúsime ponúknuť etický pohľad na realitu, ktorý môže prispieť
k edukácii a k následnej akcentácii významu  ľudského vedomia i svedomia. 

Slovo vojna je termínom neustále prítomným v ľudských dejinách. Výnimkou nie je ani naša
súčasnosť. Prečo je to tak? Odpoveď treba hľadať jednoznačne v nespravodlivých štruktúrach
vyvolávajúcich reálne konflikty, ktoré sú kvázi neprekonateľným zlom. Spomenuté konflikty
vyvstávajú z nerešpektovania mravných princípov, alebo sú spôsobené rapídnymi sociálno-pol-
itickými premenami, ktoré dokážu eskalovať nepredvídateľné problémové situácie. 

Vojna (latinsky bellum) etymologicky korešponduje so slovom vojsko (exercitus). V slovan-
ských jazykoch má toto slovo koreň v gramatickom pluráli voje, ktoré označujú zoradenie vojen-
ských šíkov. 

Vojny sa odvíjajú v ľudských dejinách od starovekých územných konfiškačno-uzurpá-
torských praktík. Ich korene siahajú k zlej ľudskej vôli, v ktorej sa odráža povýšenecká spup-
nosť, ľudská závisť, nenávisť i mocenské ambície. Pre pochopenie zlej vôle stačí načrieť do kni-
hy Genezis (porov. Gn 4, 1–16), Deuteronómium (Dt 2, 24–37; 3, 1–22), do 1Knihy Samuelovej
(kap. 17), alebo do dejepisných kníh židovského historika a učeného farizeja Jozefa Flávia
(37–100/101).1 Zlú vôľu dokumentujú aj antické dobyvačné vojny (grécko-peloponézske),
rímske výboje, stredoveké mocenské vojny, ktoré prispeli k zrodu tradičného učenia o spravo-

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

1 Josephus Flavius, vlastným menom Jozef ben Mattijahú, očitý svedok židovskej vojny, ktorú opísal v rovnomennom
diele Židovská vojna. Hodnoverne tak zdokumentoval celonárodné povstanie Židov proti Rímu v rokoch 66–74. Toto
povstanie bolo napokon potlačené rímskymi légiami pod vedením Vespasiana v roku 69, ktorý sa stal aj rímskym
cisárom. Konečné víťazstvo bolo napokon dovŕšené Vespasianovým synom Titom, a to dobytím pevnosti Masada na
východnom pobreží Mŕtveho mora v rokoch 73–74. 



dlivej vojne, ale aj viaceré náboženské vojny (križiacke výpravy s mohamedánskym polmesia-
com, boje Španielov a Portugalcov s Arabmi v 11. až 15. storočí, husitské boje), obranné vojny
v strednej Európe proti Turkom a islamizácii v 16. a v 17. storočí, prvý celoeurópsky vojnový
konflikt v tzv. tridsaťročnej vojne (1618–1648), ktorej cieľom bolo mocenské oslabenie Habs-
burgovcov v Európe a náboženská sloboda, 7-ročná vojna (1756–1763), ale aj obranná vojna
balkánskych národov proti tureckej okupácii od 15. až po 19. storočie, a napokon dve svetové
vojny v prvej polovici 20. storočia, ku ktorým možno prirátať početné genocídy, občianske
vojny, studenú vojnu, ktorej praktiky ožívajú aj v 21. storočí.

Všetky vojny v dejinách predstavujú zlo. Vojnové zlo deštruuje medziľudské vzťahy
a degradujúce ľudskú kultúru. Polarita medzi pokojným mierovým spolunažívaním a rinčaním
zbraní vždy znepokojovala a naháňala strach z možnosti, že narastajúce konflikty vyústia do
priameho vojnového stavu.   

V roku 2014 sme si pripomenuli 100. výročie od vypuknutia I. svetovej vojny (1914–1918)
a v roku 2015 uplynie 70 rokov od skončenia II. svetovej vojny (1939–1945), ktoré si vyžiadali
desiatky miliónov obetí. V priebehu 70-tich rokov sa už vymenili tri generácie, ktoré nepozna-
jú vojnové tragédie, hoci lokálne ohniská nepokojov a občianskych vojen neutíchajú. Stačí
pripomenúť nedávne boje v Zálive, na Balkáne, či aktuálne boje v oblasti východnej Ukrajiny.
Medzitým už roky pokračujú boje na Strednom východe, v Iraku, v Líbyi, v Sýrii, v Afganista-
ne, v pásme Gázy, alebo na africkom kontinente (Egypt, Nigéria, Súdán).  

O krehkej hranici mieru a vojny sa každodenne diskutuje všade na svete, ale nič nenasvedču-
je tomu, žeby sa ľudstvo úprimne usilovalo raz a navždy skončiť s vojnovým zlom, zabíjaním,
nenávisťou alebo sociálnou nespravodlivosťou. Mocní nerešpektujú ani výzvy autorít, ktorých
stále viac ubúda. Ján Pavol II. vo vianočnom posolstve (25. 12. 1990) na námestí sv. Petra
v súvislosti s krízou v Zálive pripomenul svetu, že: „Vojna je dobrodružstvom bez návratu.“2

Mentalita ľudí je však taká, že pokiaľ sú konflikty a občianske vojny relatívne ďaleko, neza-
mýšľajú sa hlbšie nad vojnovým zlom, hoci reálna obava existuje. Navyše všetci vieme, že
okrem svetových mocností sú aj krajiny, ktoré disponujú alebo vyvíjajú jadrové a chemické
zbrane. Demonštrujú to viaceré aktuálne občianske vojny, vojenské puče, krvavé prevraty, snahy
o anexiu území, zápasy o demokraciu, v ktorých umierajú tisícky ľudí. 

Z pohľadu etiky sú vojny definované ako zlo, oponujúce etickému dobru, ktoré je hodnotou
umožňujúcou prosperitu jednotlivcom i národom. Zlo je, naopak, anti-hodnotou a negatívnou
skúsenosťou, ktorá všetko devastuje a  nič nerieši. Aj preto sa často pýtame: Odkiaľ sa vzalo zlo
vojnových mašinérií? Aké sú štruktúry organizovaného zla? Kto je za zlo vojen zodpovedný?
Existuje len osobná morálna vina a osobná zodpovednosť, alebo aj spoločenská? 

Tieto otázky budú rezonovať aj v našom príspevku prostredníctvom filozoficko-etických
argumentácií a existujúcich teórií o tzv. spravodlivej vojne, ktorá významne prispela k štruktúre
ľudského uvažovania o obmedzení použitia vojenskej sily na základe univerzálne platných
zásad, ktoré preferujú hodnotu a kultúru života pred kultúrou smrti. 

1. Vojny v ranokresťanskom období a pokusy o etické riešenia vojnových konfliktov 

Existuje mnoho ľudí, ktorých škandalizuje a pohoršuje vojnové zlo, no namiesto hlbokých
reflexií o jeho príčinách a o etickosti vlastného konania, obviňujú za existenciu zla druhých
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2 GIOVANNI PAOLO II.: Per la pace nel Golfo. La crisi attraverso le pagine de l´Ossrvatore Romano. 25. 12. 1990.
In: Quaderni de L’Osservatore Romano, č. 16. (Collana diretta da Mario Agnes). Cittá del Vaticano 1991, s. 30. 



a dokonca aj Boha. Z povedaného vyplýva, že požiadavky morálnosti boli ľuďom vpísané do
štruktúry ich bytia. Svedčí o tom svedomie, ktoré si nikto z ľudí nedal sám, ale objavuje ho
v sebe. Jeho pričinením sa dozvedáme o vlastnom morálnom statuse. 

Svedomie (latinsky conscientia) indikuje celostnosť dynamizmu konkrétnej osoby a je vždy
osobné, to znamená, že ho nemôžeme mať za iných, aj keď osoba a spoločnosť fungujú ako spo-
jené nádoby. To znamená, že osoba ovplyvňuje spoločnosť a spoločnosť zasa jednotlivé osoby.
Z pohľadu morálnej filozofie dobrá vôľa produkuje morálne dobro, zlá vôľa morálne zlo. 

Dobro (bonum) je rozumné, ale realizuje sa ťažšie, keďže okrem dobrej vôle (bonus volun-
tas) vyžaduje aj vytrvalé úsilie (contentio) a cnosť (virtus). Dobro konštruuje človeka a prispie-
va k jeho pozitívnemu rastu. Kto koná dobro, stáva sa dobrým. Zlo je nerozumné, deštruujúce.
Kto koná zlo, stáva sa zlým. Je to konanie contra ratio a tým aj contra natura. Zlo sa realizuje
ľahko a šíri reťazovito. Na začiatku stačí, privoliť menšie zlo a zakrátko je človek schopný
väčších a napokon aj veľkých zločinov. Do zlých štruktúr vstupujú ľudia často nevedomky, ale
veľmi ťažko sa z nich vymaňujú. Zlo uprednostňuje tmu, netransparentné praktiky a chaos. Bojí
sa pravdy a svetla. Dobro, presne naopak, je priateľom svetla, transparentnosti a poriadku
(ordo), no nie je vystatovačné.

V etickom horizonte sú dobro a zlo kontrastné reality. Aj preto skúsenosť so zlom podnieti-
la premýšľajúcich ľudí ku skoncipovaniu etických teórií zaoberajúcich sa reguláciou ľudských
aktivít s cieľom čo najviac eliminovať zlo a zlé štruktúry z ľudskej spoločnosti. Na tomto
princípe sa vykryštalizovala filozofická etika, ktorej úlohou je vychovávať ľudí k hodnotám
a cnostiam. Ak sa však hodnoty nerešpektujú a cnosti podceňujú, vytvára sa priestor pre
pseudokultúru. V takejto situácii môžu byť nápomocné teórie usilujúce sa o isté pravidlá
obmedzujúce eskalujúce konflikty. Jednou z takýchto teórií je aj učenie o „spravodlivej vojne“,
ktoré sa opiera o komplex rozumných kritérií a princípov, na základe ktorých je možné: 
– stanoviť podmienky na zdôvodnenie vojny; 
– aplikovať obmedzenia a použitie vojenskej sily.  

Do tohto komplexu zapadá aj kompetencia autorít pri vyhlásení vojny, spravodlivá kauza
(oponujúca nespravodlivosti), správny úmysel s cieľom prinavrátiť pokoj, alebo aj propor-
cionality (probability) zvažujúcej, na ktorej strane je pravda. Podľa týchto kritérií a princípov sa
už od stredoveku rozlišovalo medzi spravodlivými alebo nespravodlivými vojnami. Vojna mala
byť až poslednou možnosťou, teda po vyčerpaní všetkých iných možností. 

Aj napriek objektívnym úsiliam o spravodlivosť mali teórie spravodlivej vojny v dejinách aj
svoje slabé miesta. Termín spravodlivej vojny sa v západnej kultúre objavil útržkovito už v Aris-
totelovom diele (Politeia) v súvislosti s bojmi Grékov proti barbarským národom, ktoré boli
podľa Aristotela (384–322 pred Kr.) akoby predurčené na to, aby boli ovládané. Filozof považo-
val takého vojny za prirodzene spravodlivé.3 Sú prostriedkom na dosiahnutie cieľa buď za: 
a) účelom sebaobrany;
b) rozšírenia vlády na prospech tých, ktorí budú ovládaní;
c) za účelom nadvlády nad tými, ktorí sú prirodzene otrokmi.4

Oproti Aristotelovi už rímsky právny systém vyžadoval aj formálne vyhlásenie vojny, to zna-
mená autorizáciu cisára, politickej moci, alebo kolégia kňazov (fetiales). Propagátor stoicizmu,
filozof, právnik a rečník Marcus Tullius Cicero (106–43 pred Kr.) rozpracoval tzv. kauzy vojny
(causa belli), kde obhajoval tézu, že niekedy je nevyhnutné viesť spravodlivú vojnu (bellum ius-
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tum), aby bolo možné žiť v mieri. Ak však ide o cieľ rozšíriť slávu ríše, v tomto prípade Cicero
radil postupovať menej tvrdo, ako v obranných vojnách. Pritom rozlišoval medzi:
a) vojnami zabezpečujúcimi prežitie nejakého politického spoločenstva;
b) vojnami vedenými za účelom rozšírenia vplyvu ríše.5

Cicero považoval obidve možnosti za spravodlivé. Svojím postojom tak umožnil ospravedl-
niť dobyvačné vojny Rimanov. Neskôr bol jeho názor narušený kresťanským evanjeliovým
učením, ktoré hlásalo nenásilie, pokoj, lásku, spravodlivosť (porov. Lk 2,14), Ježišova reč na
vrchu – blahoslavenstvá (Mt 5, 1–12; Lk 6, 20–26; Mt 26, 52), atď. Až do konca 3. storočia pre-
vládali medzi kresťanmi pacifistické antimilitárne postoje. Z tohto obdobia sú známe najmä idey
ranokresťanských spisovateľov Quinta Septimia Florensa Tertulliana (160–220), ktorý napísal,
že to, čo bolo dovolené v Starom zákone, má ustúpiť Novému zákonu,6 tiež Origena (185–254),
ktorý zastával mienku, že zbraňou kresťanov majú byť duchovné zbrane a predovšetkým mod-
litba. Pripúšťal však, že panovník môže mať aj spravodlivú kauzu, keď bráni ním spravované
územie, ale spravodlivá kauza neospravedlňuje účasť kresťanov vo vojne.7

Existujú ešte aj ďalšie úsilia prvotnej cirkvi, ktoré neodporúčali účasť kresťanov vo vojnách,
napr. Apoštolská tradícia, pripisovaná sv. Hyppolitovi Rímskemu (+235) z prvého desaťročia
3. storočia.8

Rovnako aj Cecilio Firmiano Lattanzius (+320), humanistami nazývaný aj „kresťanský
Cicero“ vo svojom hlavnom apologetickom diele v siedmych knihách Divinae institutiones,
napísaných niekedy medzi rokmi 304 – 313, odsúdil násilné hry, mučenie a krvavé vojny.
Dokonca sa usiloval o zákaz akéhokoľvek zabíjania ľudí, ale po Konštantínovom udelení
náboženskej slobody kresťanom (Milánsky edikt z roku 313) sa už vo svojom Epitome (objasňu-
júcom 5. Božie prikázanie „Nezabiješ!“) nedotýkal problému účasti kresťanov vo vojne, ale
oslavoval Konštantínovo víťazstvo nad Maxenciom na rímskom Ponte Milvio v roku 312. Od
tohto obdobia už bolo jasné, že v spravodlivej kauze nestačí iba modlitba a asketické praktiky.
Avšak tí, ktorí dvíhajú zbrane v čase pokoja, majú byť oddelení od kresťanskej komunity, ako
to bolo vyhlásené na synode v Arles v roku 314.9

Principiálne sa mali kresťania zdržiavať účasti na vojnách, ak však boli k tomu donútení
okolnosťami a preliali ľudskú krv, bola im zakázaná účasť na Eucharistii a doporučené pokánie.
Týmto spôsobom chcela Cirkev udržať evanjeliový ideál. Nicejský koncil z roku 325 potvrdil aj
nový dekrét, detailnejšie precizujúci dekrét spred jedenástich rokov v Arles. Tu sa doslova hovo-
rí: „Tí, ktorí v odpovedi na pozvanie milosti už vyjadrili svoju vieru, no nosia pritom vojenské
opasky, reagujú ako psi, ktorý sa vrátili k tomu, čo predtým vyvracali, keď poberajú peniaze
a dary, aby sa vrátili k vojenskej službe. Majú byť zaradení medzi poslucháčov na dobu troch
rokov a potom medzi kajúcnikov na dobu desiatich rokov.“10

Počiatky teórie o spravodlivej vojny sa začali rozvíjali už od raného stredoveku. Milánsky
biskup sv. Ambróz (340–397) zostavil poradie povinností, ktoré má kresťan. Na prvom mieste
voči Bohu, potom voči štátu a vlastnej rodine. Okrem toho rozlišoval medzi použitím sily
súkromnými osobami a osobami v službe štátu. Z jeho úvah vyplýva, že brániť bezpečnosť štá-
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tu alebo blížnych je spravodlivé. Inak koná rovnako zlo, ako ten, kto ho zapríčinil.11 Sv. Ambróz
syntetizoval kresťanské postoje s rímskymi, ale nepodarilo sa mu skoncipovať spravodlivú
vojnu na báze morálnych princípov Starého a Nového zákona. Toto sa viac podarilo jeho žiakovi
sv. Augustínovi (354–430), hoci sám sa nikdy nepokúsil vypracovať systematickú teóriu
spravodlivej vojny. Mnohí mu však túto zásluhu pripisujú. 

Augustín považoval vojnu vo svojom diele De Civitate Dei (porov. Boží štát, 7 kap.) za niečo
veľmi smutné a zlé, ale pripúšťal, že vojny môžu byť v niektorých prípadoch aj spravodlivé,
napr. vojny na Boží príkaz v Starom zákone (porov. Nm 31, 1–4; Kniha Jozue, kap. 6), pri po-
tlačení heréz, pri obrane vlasti, alebo ako sankcia s cieľom odškodniť poškodeného. Augustín
pochopil, že vojny sú ovocím hriechu, varovaním, ale aj odplatou (dignis retribuebat) voči tým,
ktorí si to zaslúžia.12 Toto morálne zlo je možnosťou podmienenou slobodnou vôľou (liberum
arbitrium) a dispozíciou srdca, ktoré sa navonok prejaví v zlej vôli.13 Kresťanská láska je
nezlučiteľná so zabitím, hoci vojaci majú povinnosť chrániť vlastných obyvateľov. Jediný
správny zámer, s ktorým možno viesť vojnu, je nastolenie mieru, ktorý on nazýval „usporia-
danou svornosťou“.14 V liste vojenskému miestodržiteľovi Bonifácovi napísal: „Mier má byť
tvojím zámerom, len nutnosť vyžaduje vojnu... mier sa nevyhľadáva za účelom vojny, ale vojna
je vedená za účelom mieru.“15 Sv. Augustín bol zástancom privátneho pacifizmu, a to aj v prí-
pade sebaobrany.16 Len osoba poverená zákonom (miles – vojak) môže zabiť nepriateľa, čo
nepovažoval za vraždu.17 Vojaci v spravodlivej vojne majú povinnosť poslúchať rozkazy svo-
jich nadriadených. Morálna zodpovednosť v tomto prípade padá na plecia legitímnej autority.18

Spravodlivá je len taká vojna, ktorá bola vyhlásená legitímnou mocou a je vedená s úmyslom
nastoliť mier a spravodlivosť. Augustín vo svojej teórii nadviazal na kresťanské morálne
princípy a rímsky právny systém, ktorý zapadal do politického kontextu doby, v ktorej žil. Do
popredia sa však stále viac dostávali etické ideály askézy, cnosti, pustovnícky život, mníšstvo
(ako fuga mundi) s cieľom vyzdvihnúť eschatologické aspekty. Sv. Augustín svojou teóriou pod-
nietil k aktivite viacerých kanonických právnikov ale predovšetkým talianskeho benediktínske-
ho mnícha a učiteľa na Bolonskej univerzite Gratiana († 1160), ktorý v 12. storočí vytvoril kom-
pendium Concordia Discordantium Canonum, používaný pod názvom Decretum Magistri
Gratiani alebo skrátene Decretum.

Prvý Lateránsky koncil (1139) sa už usiloval aj o obmedzenie určitých typov zbraní (kuše,
luky, niektoré mechanizmy obliehania), hoci v praxi neboli tieto obmedzenia rešpektované. 
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V prvej polovici 13. storočia dominikánsky mních sv. Rajmund z Peňafortu (1175–1275)
skompletizoval zbierku komentárov ku Gratianovým Decretum čím vznikla v roku 1234 nová
zbierka kanonických zákonov a predpisov pod názvom Decretales Gregorii IX. Tieto predpisy
sa stáli sa súčasťou kanonických zákonov Corpus Iuris Canonici. Jednotlivé komentáre pod
názvom De Treuga et Pax pojednávali predovšetkým o kritériách autority a príčinách vojen,
ktorých cieľom bolo obmedziť vedenie vojen v istých časových obdobiach, napr. počnúc od
nedeľnej vigílie, teda od sobotňajšieho večera,  alebo aj počas kresťanských sviatkov. Americký
morálny teológ J. T. Johnson vymenováva istú skupinu osôb, ktorých sa to týkalo: klerici, mnísi,
pútnici, kupci, roľníci, proti ktorým vedenie vojny nebolo dovolené.19

V období vrcholného stredoveku sa otázke spravodlivej vojny venoval aj Alexander z Hale
(1170/1180–1245) a dvaja dominikánski mnísi sv. Albert Veľký (1193–1280) a sv. Tomáš Akvin-
ský (1175–1274). V tomto období sa objavil aj nový termín tzv. svätej vojny, ktorá bola spájaná
najmä s križiackymi vojnami a vojenskými ťaženiami proti heretikom. Predstavovala boj za
ideály viery vyhlásené cirkevnou autoritou Jej cieľom bola obrana kresťanskej viery proti isla-
mu a bludným učeniam. Spravodlivá vojna, oproti tzv. svätej vojne, bola záležitosťou politickej
autority a bola vedená pre svetské ciele. Kým účasť kresťanov v spravodlivej vojne bola dovo-
lená, no obmedzovaná, účasť na svätej vojne bola povinnosťou. Participovali na nej laickí
veriaci, kňazi, mnísi aj kresťanskí panovníci. V skutočnosti bol však problém spravodlivej a aj
svätej vojny omnoho komplexnejší. 

2. Učenie Tomáša Akvinského o spravodlivej vojne cez prizmu vrcholného stredoveku

Jedným z najvplyvnejších učení o spravodlivej vojne v epoche vrcholného stredoveku bolo
učenie sv. Tomáša Akvinského. Otázkami vojny sa zaoberal v diele Teologická suma (porov.
Summa Theologiae. II.-II., q. 40), konkrétne v rozprave o hriechoch proti láske (caritas), ktoré
takmer vždy začínajú nenávisťou (porov. Summa Th. II.-II., q. 34). Po nich nasleduje lenivosť
(q. 35), závisť (q. 36), nesvornosť (q. 37), hádka (q. 38), schizma (q. 39) a napokon vojna (q. 40).
Problematiku o týchto hriešnych skutkoch otvoril otázkou: Je daný skutok hriechom? Následne
potom rozvíjal tému vojny a nazýval ju kontradiktívnou realitou namierenou proti pokoju. Voj-
na je podľa neho hriechom v zmysle absolútnom. Akvinský, odvolávajúc sa na sv. Augustína,
ktorý neodsudzoval vojenské povolanie, tiež pripúšťal spravodlivú vojnu, ak sú naplnené tri
veci: 
– Prvou podmienkou na vedenie vojny je podľa Tomáša Akvinského autorita panovníka (auc-

toritas principi), pretože len panovník má právo viesť vojnu (túto právomoc má z Božej
moci, ktorá mu bola zverená ako verejnej osobe).20 Matúšov text z evanjelia „Každý kto
vezme meč, mečom zahynie“ (porov. Mt 26, 52) sa podľa neho týka súkromných osôb, nie
panovníka. Vo svojich Questiones de Quolibet však Akvinský pripústil, že vyhlásiť vojnu
môže aj cirkevná autorita s čím v tom čase súhlasila väčšina kanonických právnikov a teoló-
gov. Vládnutie a donucovacia moc sú produktom prirodzeného rozumu na prospech ľudí
a neprotirečia božskému právu.21

V tomto bode treba povedať, že Tomáš Akvinský bol vo svojom názore ovplyvnený Aris-
totelom, ktorý zastával mienku, že dobro štátu neprotirečí ľudskému dobru. Podľa Akvinského
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je to však iba vtedy, ak sa tí, ktorí vládnu, usilujú o dokonalé spoločenstvo (communio perfec-
ta).22

Použitie sily autoritou objasňoval povinnosťou, ktorú má panovník voči občanom, lebo
dobro celku má prednosť pred dobrom časti. Kvôli ochrane spoločného dobra je teda možné
odporovať zlu a bojovať proti zlu.23 Vyhlásiť vojnu však môže iba legitímna autorita, skúmajú-
ca a zohľadňujúca špecifické príčiny, ku ktorým patrí ochrana slabých v štáte pred bezprávím,
alebo aj obrana právd viery, kresťanov, vlasti, či potrestanie bezprávia a neúcty voči Bohu
a pomoc Svätej zemi. 

Autorita má dbať, aby nikomu nebolo bránené vyznávať vieru v Krista. Na rozdiel od sv.
Augustína, už sv. Tomáš Akvinský súhlasil s tým, aby aj súkromné osoby mali právo brániť svoj
vlastný život. Obrana však má byť úmerná cieľu, to znamená, že sa nemá použiť viac násilia ako
je nevyhnutné.24

– Druhou podmienkou je spravodlivá kauza (causa iusta), ktorej predchádza  vina (culpa) ale-
bo nespravodlivosť (iniuria), hoci je otázne či si nepriateľ uvedomuje svoj čin. Osoba je však
zodpovedná za to, ak nevie, čo by mala vedieť, aj keď pripúšťal neprekonateľnú nevedo-
mosť; 

– Treťou podmienkou je správny úmysel (recta intentio), čo najskôr prinavrátiť stratený mier.
Tí, ktorí vedú vojnu, sa majú usilovať, aby zabránili tomuto zlu. Vojna, vyhlásená so zlým
úmyslom, sprevádzaným násilím, pomstychtivosťou, krutosťou, silnou túžbou po moci, je
nedovolená.25

Toto platí aj pre vojakov, lebo zabíjanie nevinných nie je prípustné za žiadnych okolností.
Dokonca aj vinní môžu byť usmrtení, len ak sú jasne odlíšení od nevinných. Nepriamo tak
možno vydedukovať, že sv. Tomáš Akvinský pripúšťal trest smrti za ťažké škandalózne skutky,
ktoré porušujú vonkajší poriadok. V spravodlivej vojne sú dovolené aj isté nástrahy. Podľa neho
sa vojna môže viesť už aj vo sviatočné dní, ale duchovným zakazoval participovať na nej.26

Zabitie je ale za normálnych okolností nedovolené. V spravodlivej vojne, v pozadí ktorej je
správny úmysel, je to dovolené. Skutočným dobrom je však mier. Pokojné časy sú vždy ovocím
sociálnej spravodlivosti a dielom lásky (caritas). Legitímne použitie sily v spravodlivej vojne
má mať na zreteli jediný cieľ: nastoliť mier.

3. Novoveký humanizmus, politické zmeny a snahy o spoločenskú zmluvu 

Udalosti, spojené s objavením Ameriky (Krištofom Kolumbom 12. októbra 1492), výrazne
ovplyvnili európsku civilizáciu v praxi vedenia vojen, ktoré sa prispôsobili novým politickým
zámerom. Objektívne možno povedať, že na konci 15. storočia bol naštartovaný rozpad societas
cristiana a jej hodnotového systému. Násilné kolonizácie sa stali príležitosťou získať nové
územia. V konečnom dôsledku to bol nástup praktickej sekularizácie spoločnosti. Reformačné
hnutie v Nemecku v 16. storočí už prispelo veľkou mierou aj k ideologickým vojnám, ktoré
umožnili vznik organizovaných armád s využitím žoldnierskeho vojska. Toto dalo podnet k zro-
du vojenskej profesie z povolania. Okrem toho nastala obrovská modernizácia výzbroje a najmä
strelných zbraní, ktoré zvyšovali účinky smrti. 
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Všetky spomenuté udalosti prispeli k diskusiám o potrebe medzinárodného práva, o ktoré sa
pričinili najmä španielski novoscholastickí teológovia na Univerzite v Salamanke. Spomedzi
nich vynikol najmä španielsky dominikánky teológ Francisco de Vitoria (1483–1546) a dvaja
jezuitskí filozofi a teológovia Luis Molina (1535–1600) a Francisco Suarez (1548–1617) a tiež
dvaja protestantskí právnici Talian Alberico Gentili (1552–1608) a Holanďan Hugo Grotius
(1583–1645).  

Prvý z nich Francisco de Vitoria patril medzi zakladateľov školy medzinárodného práva. Bol
prvým, kto sa po sv. Tomášovi Akvinskom podujal aktívne nadviazať na tradíciu spravodlivej
vojny. Zastával mienku, že vojna môže byť za istých okolností morálne akceptovateľná. Do svo-
jej teórie vniesol aj nové prvky, napríklad odmietnutie náboženských rozporov na začatie vojny,
hoci pripúšťal isté výnimky, akou je nemožnosť vyvíjať misionársku aktivitu, ktorá bránila
ohlasovaniu evanjelia, alebo aj prenasledovanie kresťanov zo strany pohanov. 

Podľa Vitoriu je každé bezprávie postačujúce na začatie vojny, no nestačí na to iba názor
panovníka. Táto mienka má byť podporená aj verejným tlakom širšieho spoločenstva. Jedno-
značne však treba zvážiť, aký to bude mať dopad na spoločnosť? Vitoria sa tiež pýtal: Môže byť
vojna súčasne na oboch stranách spravodlivá? Podľa neho spravodlivá môže byť len na jednej
strane, hoci druhá strana ju z nevedomosti (ignorantia invincibilis) môže tiež za takú považovať.
Súčasný americký morálny teológ J. T. Johnson poznamenáva, že princíp neprekonateľnej neve-
domosti môže byť aj na obidvoch stranách, lebo ani jedna strana nemá absolútnu istotu, že vedie
spravodlivú vojnu. Aj preto v prípade pochybnosti o príčine nejakej vojny, by sa vojna nemala
začať.

Francisco de Vitoria vo svojich dvoch dielach De Indis recenter Inventis a De Iure Belli His-
panorum in Barbaros (1539) rozpracoval koncepciu spravodlivej vojny. Jeho zdôvodnenia sa
opierajú o dva piliere: o prirodzené práva jednotlivca a o práva národov.

Spoločenstvo národov je podľa neho prirodzené a nezávislé od vôle a dohody jednotlivých
štátov. Ono je základom spoločného dobra na celom svete (bonum commune totius orbis). Pre
Vitoriu je prirodzené právo z pohľadu etiky, nadradeným zdrojom práva národov.27 Každý národ
má právo na vlastný štát, ale moc by mala byť zverená panovníkovi.

Všetky štáty – ako perfecta communitas – považoval za oprávnené vyhlásiť a viesť vojnu.
Každý štát má právo na obranu vlastnej krajiny, ale aj brániť nevinných mimo svojho územia.28

Francisco de Vitoria po prvý raz v dejinách použil termín ofenzívna vojna (bellum offen-
sivum), ktorá trestá spáchané bezprávie s cieľom dosiahnuť odškodnenie. Tým odlíšil ofenzívnu
vojnu od obrannej vojny (bellum deffensivum). Právo viesť vojnu je možné iba na základe
spravodlivej príčiny, ktorej predchádza nejaké bezprávie (iniuria accepta). Odvolával sa pritom
na tradičné učenie sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského. 

Kým Augustín a Tomáš zdôrazňovali nadprirodzenú cnosť lásky (caritas), de Vitoria dával
do popredia etickú cnosť spravodlivosti, použitie mravných prostriedkov a obmedzený spôsob
vedenia vojny.29

Vo vojne je dovolené všetko, čo vyžaduje obrana spoločného dobra, ale cieľom štátu je mier
a bezpečnosť obyvateľov s pomocou všetkých nevyhnutných prostriedkov. 

Druhý z trojice salamanských profesorov Luis Molina SJ vo svojom diele Concordia liberi
arbitrii cum gratiae donis, divina scientia, praescientia, providentia, praedestinatione (1588)
analyzoval vzťahy medzi Božou milosťou (gratia) a ľudskou slobodou (libertas). V diele De

172

HELENA HREHOVÁ

27 Porov. DE VITORIA, F.: De Indis recenter Inventis. III., 1, s. 257. 
28 Porov. DE VITORIA, F.: De Iure Belli Hispanorum in Barbaros. 1. s. 274.  
29 Tamže, De iure belli. 15, s. 279. 



iustitia et iure (1593) ponúkol niekoľko konkrétnych argumentov, ktoré mali napomôcť
expandovať vieru na novoobjavenom americkom kontinente. Využil pritom aj učenie
o spravodlivej vojne. Odvolával sa jednak na Gratianove dekréty, ako aj na učenie sv. Tomáša
Akvinského a Francisca de Vitoriu, ako sa o tom zmienil kardinál Höffner.30 Svoje učenie Moli-
na syntetizoval do štyroch konklúzií:
1. Je zakázané nútiť neveriacich, aby prijali kresťanskú vieru, krst, a aj viesť vojnu s týmto

cieľom. Cirkev nemá právo nikoho nútiť k tomu, aby uveril, lebo viera je ovocím Božej
milosti a osobného rozhodnutia. Predpokladom krstu sú dve veci: viera a ľútosť nad hriech-
mi. Apoštolom odporúčal, aby ich misia bola sprevádzaná skutkami lásky, pokory a dobrého
správania. Právo súdiť tých, ktorí nepočúvajú Božie slovo, si Kristus vyhradil sebe;

2. Privádzať neveriacich k viere je dovolené len s láskou, teda s úsilím o ich dobro;
3. Kresťania majú právo ohlasovať Evanjelium po celom svete (porov. Mk 16, 15; Mt 28, 18).

Toto právo im udelil svojou autoritou samotný Kristus;
4. Ak neveriaci alebo aj iní bránia kresťanom ohlasovať Evanjelium natoľko, že iní neveriaci

ho nebudú môcť počuť a prijať, rúhajú sa proti Kristovi a jeho svätým. Ak sú kresťania pre-
nasledovaní a nie je im dovolené slobodne prijímať sviatosti, praktizuje sa voči nim veľká
nespravodlivosť a vtedy majú právo brániť sa. V tomto prípade sa jedná o spravodlivú vojnu,
ktorej cieľom je potlačiť nespravodlivosť s využitím nevyhnutných prostriedkov. Napriek
všetkému najvyššou regulou kresťanov nie je spravodlivosť, ale misionárske ohlasovanie
Evanjelia.31

Molina, v porovnaní s ostatnými profesormi v Salamanke, neponúkol originálne idey. Moli-
na sa však, podľa C. Baciera, líšil od nich „jasnosťou, usporiadanosťou a elegantnosťou vyja-
drení“.32 Originálna je len jeho indikácia misionárskych cností: jednoduchosť, pokora, chudo-
ba, dobročinnosť, materiálna pomoc chudobným a núdznym. Práve tieto cnosti formujú
kresťanskú autenticitu a otvárajú im cestu k dokonalosti. Zbrane možno použiť len pri obrane
života misionárov, ale aj tohto práva sa môže niekto dobrovoľne zriecť akceptáciou mučeníctva,
ktoré predstavuje vrchol kresťanskej dokonalosti. 

Tretím významným španielskym teológom salamanskej školy bol Francisco Suárez SJ.
Zaslúžil sa predovšetkým o rozvoj medzinárodného práva a je označovaný za „posledného
veľkého novoscholastika“. Nadviazal na Francisca de Vitoriu, ale na rozdiel od neho položil tak
ako Tomáš Akvinský hlavný akcent na božskú cnosť lásky (caritas). Za jeho dielo De bello
(1583) mu bol priradený atribút „teoretik práva“. 

Suárez zastával názor, že viesť vojnu je dovolené až po niekoľkých súdnych aktoch vlády.
Panovníkovi pripisoval najvyššiu reálnu súdnu právomoc (potestas superiore). V každej vojne –
z pohľadu etiky – ide o dvojaký spor medzi: spravodlivo a nespravodlivo bojujúcimi, medzi na-
rušiteľmi práva národov a autoritou splnomocnenou potláčať a trestať previnilcov. Tá strana,
ktorá je trestaná, sa má podrobiť rozsudku. Bránenie sa voči vykonaniu spravodlivosti považo-
val za previnenie, lebo vojna, ako trestajúci akt spravodlivosti, je niekedy nevyhnutná. Zároveň
ale pripúšťal, že môžu existovať aj dve protichodné práva. Podľa Suáreza neodporovanie násil-
iu, ako to odporúča evanjelium, sa nevzťahuje na autoritu, ktorá má konať v záujme spoločného
dobra. Vojnu môže vyhlásiť jedine legitímna autorita (legitima potestate) alebo panovník (supre-
mus princeps).33
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Konflikt medzi panovníkom a štátom nazýval vzburou (seditio). Konflikt medzi súkromný-
mi osobami navzájom nazýval hádkou (risa) alebo aj duelom (duellum). Panovník môže aj
stratiť nárok na moc, ak je napríklad tyranom. Vtedy je dovolené voči nemu viesť vojnu a aj
súkromné osoby majú právo ho zabiť. Suárez jasne rozlišoval medzi štátom a panovníkom. Štát
ma primát, predstavuje dokonalé spoločenstvo a môže ním byť aj nekresťanský štát. Príčiny
spravodlivej vojny sú poznateľné prirodzeným rozumom. Suárez analogicky ako de Vitoria
a Molina odmietal akceptovať náboženské rozdiely ako príčinu spravodlivej vojny.34

Okrem toho začal ako prvý používať termín „agresívna vojna“ (bellum aggressivum)
namiesto termínu ofenzívna. Obrana sa vzťahuje nielen na vlastných občanov, ale aj na nevin-
ných iného štátu. Pre začatie vojny je nevyhnutná prevládajúca mienka analyzujúca šance na
úspech, ale nie je to tak v prípade obrany. Absolútna istota na začatie vojny nie je nevyhnutná,
ale príčina má byť dôkladne prešetrená. Spravodlivá vojna môže mať aj pravdepodobnú príčinu
(probabilior), ale Suárez zdôrazňoval, že je potrebné zvážiť, aký dopad bude mať vojna na štát
a cirkev. Ak je pravdepodobnosť rovnaká, obidve strany majú upustiť od vojny, no uznával aj
dobrovoľný vstup do vojny bez spravodlivej príčiny.

Formálne vyhlásená vojna má však aj isté právne účinky, ktoré zahŕňajú autorizáciu zabiť
nepriateľských vojakov, brať vojakov do zajatia a zmocňovať sa vojnovej koristi. Podľa Suáreza
je de facto možné viesť vojnu, ak sú splnené požiadavky spravodlivosti legitímnej autority. Prob-
lémom ale je, že aj spravodlivá vojna môže vychádzať z nenávisti. Takýto postoj je previnením
proti láske, no nie proti spravodlivosti, a teda vojna môže byť považovaná za spravodlivú.35 Aj
strana, ktorá má spravodlivú príčinu, je povinná nahradiť spôsobené škody neúmerným použitím
vojenských prostriedkov. Vyčlenil tiež aj skupinu nevinných osôb, ktoré by nemali byť zabíjané
počas vojny. Pripúšťal však aj výnimky spôsobené vedľajším efektom pri útoku. Avšak len nut-
nosť zdôvodňuje oprávnenosť vystavenia nevinných riziku náhodného usmrtenia.36

Medzi významných novovekých právnikov patria aj dvaja protestantskí právnici, a to Talian
Alberico Gentili (1552–1608), ktorý prežil väčšinu svojho života v Anglicku, prednášajúc prá-
vo na Univerzite v Oxforde. Jeho hlavným dielom je De Iure Belli (1598) pozostávajúce z troch
kníh. V texte ponúkol inovatívny pohľad na problém spravodlivej vojny, ktorú chápal ako duel.
Slovo „bellum“ odvodil od „duellum“ – teda dve rovnocenné strany. Vojnu definoval ako spor
medzi verejnými ozbrojenými silami dvoch rovnocenných strán. Tento postoj mu umožnil skú-
mať bilaterálny vzťah dvoch subjektov. Gentili ale napísal, že aj napriek tomu, že obidve strany
tvrdia, že podporujú spravodlivú príčinu, v skutočnosti to tak nie je.37 Podľa neho môže byť
spravodlivá príčina len na jednej strane, ale obidve strany vo vojne majú byť považované za
rovnocenných rivalov. Vojnu definoval ako „verejný ozbrojený spravodlivý spor“.38

Gentili sa už pohrával s odstupňovanými adjektívami: spravodlivá a spravodlivejšia vojna.
Právo je ale v spore voči obom stranám nestranné. Až víťazstvo rozhodne o legitimite kauzy, aj
keď neexistuje istota, že víťazná strana reprezentuje spravodlivú príčinu. 

Gentili, ako sme videli, spochybnil jeden zo základných princípov doterajšieho prístupu, že
spravodlivú vojnu môže viesť iba jedna strana. On už nehovorí viac o „spravodlivej vojne“, ale
iba o „spravodlivej príčine“. Navyše začal používať termín „legálna vojna“, ktorá sa vedie
podľa istých pravidiel, vzťahujúcich sa na obe strany. Príčina vojny môže byť pôvodu:
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božského, prirodzeného a ľudského. Podľa toho rozlišoval aj právo na: ius divinum, ius natu-
ralis, ius humanum. Gentili rezolútne odmietal vedenie vojny z  náboženských dôvodov. Vo
vojnách ide skôr o historické územie.

Rovnako odmietal prirodzené odlišnosti medzi národmi ako kauzu oprávňujúcu začať vojnu.
V kontexte prirodzenej vojny uvádzal ako kauzu obranu štátu, obranu cti alebo aj vážnosti
(honestas). Obranná vojna je spravodlivá a nevyhnutná. Ako jeden z prvých sa pokúšal odôvod-
niť aj pre-emotívnu a preventívnu vojnu, ktorá sa vedie vtedy, keď sa očakáva napadnutie
z druhej strany, alebo aj z obáv pred agresiou a narastajúcou mocou druhého štátu.39

Podľa Gentileho sú vojny vždy vedené v dôsledku porušenia nejakého práva, buď národ-
ného, alebo medzinárodného. Ofenzívnu vojnu možno identifikovať aj ako obrannú. V súvislosti
s vojnou odmietal vyjadrovať sa k problematike dobrého úmyslu (intentio). Tento problém zve-
ril do kompetencie teológov. Súhlasil však so svojimi predchodcami, že vojna má byť vedená
umiernene a obidve strany majú použiť len také prostriedky, ktoré sú nevyhnutné k víťazstvu.
Gentili považoval pirátov, banditov a povstalcov za zločincov. Zostavil tiež aj zoznam osôb, voči
ktorým sa nemá viesť vojna. Patria tu ženy, deti, chlapci, starci, roľníci, kupci, cestujúci, mnísi
a klerici.40 Pokúšal sa tiež o obmedzenie a zákaz niektorých druhov zbraní. Gentili videl prob-
lémy svojej doby veľmi realisticky. 

Ďalším z protestantských teoretikov spravodlivej vojny bol holandský právnik, humanista
a diplomat Hugo Grotius (1583–1645). Vo svojom diele De Iure Belli ac Pacis Libri Tres (1625)
sa venoval otázkam vojny z pohľadu medzinárodnému práva. Tvrdil, že sú potrebné všeobecné
zákony, ktoré by regulovali a obmedzovali vojny a zároveň zdôrazňoval  umiernenosť (temper-
antia) v konaní. Akceptáciu všeobecných zákonov chcel docieliť s pomocou filozofických
princípov. To znamená, na základe rozlíšenia, čo je ideálne a čo reálne, aby sa tak predchádzalo
extrémom. 

Jeho argumentácie však neboli veľmi konzistentné a ani dostatočne spoľahlivé. Autor sa
domnieval, že mierové spolužitie je ľuďom prirodzené, aj keď si uvedomoval, že existujú okol-
nosti, za ktorých je dovolené použiť násilie. Vojna, podľa neho, nie je nezlučiteľná s právom.
Naopak, je prípustná na základe prirodzeného práva (ius naturalis), práva národov (ius gentium),
božského práva (ius divinum) a práva evanjeliového (ius evangelicum). Pre Huga Grotia bolo
veľmi dôležité vyriešiť otázku: Čo je základom morálky v medzištátnych vzťahoch? To zna-
mená brať do úvahy situáciu, v ktorej sa nejaký štát pokladá za suverénny a nezávislý od ostat-
ných. 

Tvrdil, že morálne hodnotenia a nariadenia prirodzeného zákona by mali mať platnosť i keby
išlo o čisto hypotetické zákony. Chcel ich tak oslobodiť od vplyvu náboženstva v súlade
s pokročilým renesančným myslením. Odvolával sa pritom na čistú ľudskú prirodzenosť a na
racionálnu stránku, keďže človek vie, čo je dovolené a čo nie. K nariadeniam prirodzeného prá-
va patrí aj nariadenie dodržiavať dohody, alebo trestať tých, ktorí si to zaslúžia. Navyše rozlišo-
val aj medzi: prirodzeným právom (ius naturalis) a vôľovým právom (ius voluntarium), ktoré
má pôvod vo vôli zákonodarcu. Súčasťou ľudského práva je aj občianske právo (ius civilis)
a právo národov (ius gentium). Právo národov pochádza z prirodzených i zvykových pravidiel,
ktoré regulujú ľudské konanie. Toto právo má záväznú moc, keďže sa vzťahuje k vôli národov,
no prirodzenému právu môže niekedy protirečiť. Pre Grotia bol prirodzený zákon príkazom
morálnej dokonalosti, analogicky ako pre kresťanskú tradíciu. Občianske práva, keďže sú
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rozdielne ponímané v jednotlivých národoch, môžu niekedy prerásť aj do vojny. Grotius možno
aj preto definoval vojnu veľmi zoširoka. Jeho koncepcia zahŕňa všetky druhy vojen – od
súkromných a občianskych až po národné a verejné vojny medzi štátmi a národmi. Na základe
prirodzeného práva má každý právo na obranu i potrestanie, ak niekto spáchal zlo. V tomto
ohľade sa Grotius výrazne odlíšil od predchádzajúcich autorov, ktorí prisudzovali „právo
trestať“ len legitímnej autorite. Spravodlivá vojna má mať rovnakú funkciu a štruktúru ako súd-
ny proces. Všetci, ktorí vedú vojny, majú nejakú spravodlivú príčinu (causa iusta), napr. obranu
štátu, náhradu majetku, trest za nejakú vinu, atď.41

Grotius uznával, že nikto nemôže konať spravodlivo, ak nevie, čo znamená nespravodlivosť.
Vojna sa podľa neho stáva oficiálnou alebo legálnou, ak je náležite vyhlásená autoritou, ktorá
má suverénnu moc. Vojna vyhlásená spôsobom (bellum solemnis) môže byť vnímaná ako
spravodlivú na oboch stranách. Týmto obidve strany nadobúdajú právny účinok odvolávajúci sa
na práva národov (právo zabiť, zraniť, odniesť si vojnovú korisť). To však podľa Grotia ešte ne-
znamená, že takáto vojna je aj morálne spravodlivá.42

Úmysel vojen je pre neho (rovnako ako pre Gentiliho) irelevantný pre posúdenie
spravodlivej vojny. Vo svojej tretej knihe preto stanovil tri všeobecné pravidlá: 
1. Všetky prostriedky a konanie, nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa vojny, sú dovolené;
2. Právo viesť vojnu môže vyplynúť aj z príčin, ktoré sa objavia počas trvania vojny;
3. Niektoré konanie, ak nekorešponduje s prvým pravidlom nevyhnutným na dosiahnutie cieľa

vojny, nemusí byť bezprávím, ak k nemu došlo náhodne a neúmyselne.43

Ústredným motívom grotiovskej koncepcie je umiernenosť (temperantia) v konaní, ktorá
vedie k správnej miere, čo do rozsahu použitých prostriedkov. Istota, či spravodlivú vojnu vedie
len jedna strana, je v reálnom svete prakticky nemožná. Tento jeho prístup zredukoval zdôvod-
nenie neobmedzeného konania vo vojne. Tým Grotius prispel k ďalšiemu oslabeniu kritéria
spravodlivej príčiny. 

Na učenie H. Grotia o spravodlivej vojne nadviazal v 18. storočí švajčiarsky filozof, diplo-
mat a zakladateľ moderného medzinárodného práva Emmerich de Vattel (1714–1767), ktorý je
považovaný za posledného klasického autora tradície spravodlivej vojny. Treba však povedať,
že v tomto období postupne došlo k výraznému odklonu od prirodzených právnych teórií
smerom k právnemu pozitivizmu. 

Podmienky na vedenie vojen sa zmenili. Stali sa súčasťou práva národov. Vojna začala byť
vnímaná ako právny prostriedok na vymáhanie práva zo strany jednotlivých štátov (raison d’etat).
Teoretici práva tak prebrali kompetencie aj v otázkach riešenia spravodlivej vojny. Termín
spravodlivá vojna sa používal aj naďalej pokiaľ išlo o legálnu vojnu, ktorá bola v zhode s medz-
inárodným právom a pozitívnym právom národov. 

Vattelova teória o spravodlivej vojne, ktorú predstavil v diele Le Droit des gens, ou Principes
de la Loi Naturelle (1758), pretrvala fakticky až do I. svetovej vojny, teda jeden a pol storočia. Vat-
tel sa usiloval pragmaticky vyšpecifikovať perspektívy medzinárodného práva a otvoril tak disku-
siu o práve národov na neutralitu. Tieto diskusie pokračovali v Európe aj v 19. a v 20. storočí.

Národy a štáty tvoria podľa Vattela jednotný celok zložený zo slobodných a nezávislých
ľudí. Štát predstavuje politické zoskupenie pozostávajúce zo spoločenstva ľudí, ktorí sa zjed-
notili za účelom väčšieho prospechu, vzájomnej pomoci a tiež z dôvodov väčšej bezpečnosti.
Toto spoločné dobro ich priviedlo ku spoločenskej zmluve, ktorou sa jednotlivci podrobujú
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autorite, čím sa vzdávajú kvôli spoločnému dobru časti svojich práv. Podobné dohody sú možné
aj medzi jednotlivými štátmi. Z tohto dôvodu Vattelova teória spravodlivej vojny rozlišuje
medzi: nutným právom národov a dobrovoľným právom národov.44

Úlohou práva je regulovať vzájomné vzťahy medzi štátmi, prípadne riešiť problémy spojené
s vedením vojny medzi štátmi. Vattel považoval takéto právo za pozitívne medzinárodné právo.
Na základe rozlíšenia medzi nutným právom národov a dobrovoľným právom národov dospel
k dvom podobám spravodlivej vojny: prvá je diktovaná nutným prirodzeným právom národov,
druhá je riadená princípmi medzinárodného práva na základe ich dobrovoľnej akceptácie. Podľa
nutného prirodzeného práva má každý štát právo použiť silu a viesť vojnu z dôvodov vlastnej
obrany a ochrany obyvateľstva, alebo vymáhania práv.45 Z tohto pohľadu je vojna stavom,
v ktorom sú práva vymáhané silou.46 Vojenský útok na suverénny národ a porušenie práv
nejakého suverénneho štátu je bezprávím (iniury). Tomuto bezpráviu možno predísť, ak je
expanzia zjavná, ale tu nie je Vattel veľmi jasný. 

Podľa neho existujú tri ciele spravodlivej vojny: 
a) znovu získať to, čo predtým patrilo štátu;
b) postarať sa o budúcu bezpečnosť štátu potrestaním vinníka;
c) obrana štátu v prípade nespravodlivého napadnutia.47

Vojnu (s ohľadom na jej cieľ) možno považovať buď za: ofenzívnu (znovuzískanie toho, čo
bolo vzaté, alebo potrestanie vinníka s preukázateľným zdôvodnením oprávnených nárokov, ale-
bo aj z dôvodu, že toto právo sa nedá uplatniť inak ako vojnou), alebo defenzívnu (obrannú),
ktorá je považovaná za spravodlivú v prípade agresie protivníka. Právo viesť vojnu má byť pod-
porené aj správnym motívom. Takým môže byť napríklad prospešnosť pre štát a jeho
bezpečnosť, alebo pre spoločné dobro všetkých občanov. Vojne má predchádzať formálne vyh-
lásenie vojny, ktoré je posledným prostriedkom ako urovnať nejaký konflikt.

Vattel tiež vymenováva práva, ktoré majú byť aj počas vedenia vojny rešpektované, napr.
právo na vojnu, na obranu, na zachovanie osobných práv, na použitie nevyhnutných prostried-
kov k dosiahnutiu spravodlivého cieľa. V stave vojny každý občan, ktorý je spôsobilý vykoná-
vať vojenskú službu, má povinnosť podieľať sa na obrane štátu.48

Vo vojne sa stávajú z dvoch alebo aj viacerých štátov reálni nepriatelia. Tým sa otvára
priestor na zabíjanie a zajatie vojakov. Avšak dôvodom na zabitie zajatých vojakov môže byť len
veľmi závažný zločin, ktorého sa v priebehu vojny dopustili.49

Vattel trval na tom, že vojna by nemala byť vedená nehumánne. Túto požiadavku v praxi
pravdepodobne nemožno aplikovať, lebo v žiadnej vojne sa nehľadí na humánnosť. Ak by tak
bolo, vojna by sa nemohla ani len začať, a to z racionálnych dôvodov. To isté sa vzťahuje aj na
použitie zákerných zbraní. Ako vidíme, celá vattelovská koncepcia spravodlivej vojny chcela
byť logickým prínosom na uplatnenie istých princípov, odvodených z prirodzeného alebo nut-
ného práva národov. Tým sa usiloval vplývať na svedomie vedúcich predstaviteľov štátov.
V situácii, kedy každý štát tvrdí, že spravodlivosť vo vojne je na jeho strane, je to ale prakticky
nemožné.
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Ak sa však nerešpektujú žiadne práva vo vojne, vedie to k chaosu. Z dejín vieme, že takmer
každá vojna je v konečnom dôsledku chaotická. Z tohto dôvodu Vattel argumentoval, že je
dôležité v čase vojny dodržiavať minimálne tri pravidlá: 
1. V riadne vyhlásenej vojne je spravodlivosť na oboch stranách;
2. Všetko, čo je v stave vojny dovolené na jednej strane, je dovolené aj na druhej;
3. Dobrovoľné právo sa neudeľuje tomu, koho kauza je spravodlivá. Neexistuje žiadne sku-

točné právo, ktoré by ospravedlnilo neľudské konanie, alebo ho zbavilo viny vo svedomí.50

Vattelovo dobrovoľné právo v skutočnosti upravuje povinnosti a práva tej strany, ktorá je bez
spravodlivej kauzy. Takýto štát koná vtedy proti prirodzenému právu a vedie nespravodlivú
vojnu. Z pohľadu dobrovoľného práva národov je takáto vojna síce legálna, ale zároveň aj
nespravodlivá. Porušuje medzinárodné právo. Vattel tak vystavil štátom na konci 18. storočia
tzv. bianco kartu v otázkach vojny, ako tvrdí J. T. Johnson.51 Tým vlastne odstránil princípy
spravodlivej vojny z medzinárodného práva. Od čias Vattela sa už rozlišuje len medzi: vojnou
morálne spravodlivou (vzhľadom na spravodlivú kauzu) a právne spravodlivou vojnou.

4. Nacionálne ambície a egoistické riešenia v 19. a v 20. storočí

prostredníctvom vojnových konfliktov

Rasová diskriminácia (nadraďovanie jednej rasy nad druhú), dožívajúce absolutistické vlády,
koloniálne vykorisťovanie, sociálna nespravodlivosť, nezamestnanosť ako súčasť industriálne-
ho rozvoja, nerovnosť v oblasti ľudských práv medzi mužmi a ženami, to všetko spôsobilo, že
v druhej polovici 19. storočia vzrástla nespokojnosť medzi ľuďmi a národmi. V teórii medz-
inárodných vzťahov už boli teórie spravodlivej vojny považované za irelevantné. 

Práva a povinnosti medzi štátmi v oblasti medzinárodného práva zostali závislé od „dobrej
vôle“ jednotlivých štátov. Medzinárodné právo, napriek snahám odstrániť napätie medzi nor-
mami prirodzeného práva a normami štátnej suverenity, považovalo prirodzené právo len za
akýsi dodatok. V medzinárodnom práve sa tak vytvoril priestor pre akceptáciu idey, že norma
nie je normou, ak nie je z vôle jednotlivých štátov. Štát preto koná rozumne, ak berie do úvahy
len tie normy, ktoré slúžia záujmom štátu, a to aj napriek tomu, že vojna bola naďalej považo-
vaná za „ultima ratio“. Takéto pochopenia spôsobili, že odpoveď na to, kedy možno začať
vojnu, zostala v rukách jednotlivých štátov a závislá od ich záujmov. 

Právny pozitivizmus, ako sme to mohli vidieť v právnych teóriách Vattela, ovládol
prirodzené právne uvažovanie v oblasti medzinárodného práva. Modernizmus vytisol teórie
o spravodlivých vojnách a spravodlivých kauzách na perifériu právneho povedomia. Tým sa
vojny stáli fakticky neobmedzenými. A výsledky? Nenechali na seba dlho čakať. Odrazili sa
v mocenských úsiliach o nadvládu nad Nemeckom v prusko-rakúskej vojne (1866) či prusko-
francúzskej vojne (1870–1871). 

Neskôr vyústili národnostné konflikty do I. svetovej vojny 1914–1918, ktorú spočiatku (až
do vypuknutia II. svetovej vojny) nazývali veľkou, vzhľadom na počet zmobilizovaných
vojakov (115 miliónov vojakov) z 38 krajín sveta všetkých kontinentov. Atentát na následníka
rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofiu
Chotkovú (28. júna 1914 v Sarajeve), uskutočnený rukou študenta Gavrila Principa, člena srb-
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skej anarchistickej organizácie „Čierna ruka“, podnietil rakúskeho cisára Františka Jozefa I.,
podporovaného Nemeckom, aby vyhlásil Srbsku 48-hodinové ultimátum s neprijateľnými pod-
mienkami. Presne o mesiac 28. júla 1914 podpísal rakúsky cisár Manifest mojim národom,
ktorým ohlásil vyhlásenie vojny Srbsku. Nevídaný bojový ošiaľ ovládol celý svet. Použili sa
nové zbrane (tanky, bombardovacie lietadlá, ponorky, plameňomety, chemické bojové látky
i zákopové bojiská). Bilancia 17 miliónov mŕtvych (medzi ktorými zahynulo aj 7 miliónov
civilistov), a tiež 20 miliónov zmrzačených ľudí alebo s trvalými psychickými poruchami, bolo
žatvou neetického správania a svojvôle. 

Prvá svetová vojna zmenila osudovým spôsobom politickú mapu sveta. Umožnila vznik
nových štátov (medzi nimi aj Československa). Nová situácia podnietila rozvoj moderného
ústavného modelu a liberálnejších názorov vo veciach svedomia. Mravné požiadavky síce
naďalej vychádzali zo všeobecne prijatých právnych princípov, ale ľudstvo ako celok sa
nepoučilo v otázkach morálnej zodpovednosti za vlastné činy. Niektorí právnici sa usilovali
oživiť tradičnú teóriu spravodlivej vojny s pomocou nových kritických vydaní viacerých
známych klasických diel. Jedným z nich bol aj švajčiarsky právnik a teoretik medzinárodného
práva Alfred Vanderpol (1854–1915), podľa ktorého jedinou spravodlivou vojnou môže byť iba
vojna obranná. 

Povojnové rozdelenie a podpísaný mier v železničnom vagóne v Compiégnskom lese (11. no-
vembra 1918) však neukončil hnev porazených mocností. Po 20-tich rokoch došlo k rozpútaniu
II. svetovej vojny (1939–1945), ktorá bola podstatne desivejšia a vyžiadala si 50 miliónov obetí
(z toho až 28 miliónov obetí tvorili Slovania), ako to uvádza Gerhard L. Weinberg.52

Do histórie poslednej svetovej vojny zapadajú najkrutejšie beštiality, akých je len ľudský
mozog schopný. Pričinili sa o to nacistické vyhladzovacie tábory s konečným riešením i soviet-
ske gulagy, v ktorých bola eliminovaná ľudská dôstojnosť. 

Morálne svedomie, no predovšetkým prirodzené práva, sa zoči-voči menlivým pozitívnym
zákonom (nadradeným nad prirodzený zákon) ocitli v nevídanej kríze. Otázky, kto je za tento tri-
umf zla, smrti a beznádeje morálne zodpovedný, sa tesne po II. svetovej vojne stáli na niekoľko
rokov veľmi aktuálnymi najmä zo strany filozofov a teológov. Medzi nimi treba spomenúť najmä
M. Bubera (1878–1965), K. Jaspersa (1883–1969), J. Maritaina (1882–1973), G. Marcela
(1889–1973), H. Arendtovu  (1906–1975), B. Häringa (1912–1998), Josepha Fuchsa (1912–2005).
Filozof G. Marcel nazval tieto desivé modality „cestou po hrebeni medzi priepasťami“.53

Ako je možné, že došlo až k takejto deformácii, odmietnutiu, a následne zlyhaniu morálnych
noriem a pravidiel? Z pohľadu filozofie možno takéto počínanie označiť za dôsledok odmietnu-
tia myslieť, racionálne uvažovať a eticky konať. V druhej polovici 20. storočia začal byť navyše
vzťah morálky a práva jednoznačne dávaný do súvislosti už len s kulturálnym kontextom. Ten-
to posun umožnil rýchly nárast hodnotového vákua a spolu s ním sa otvoril aj priestor pre rela-
tivizáciu pravdy a dobra. Tým vznikol chaos v posudzovaní toho, čo je morálne a čo nemorálne,
kde sú hranice slobody a tolerancie, prečo je život hodnotou a smrť antihodnotou?

Práve tu v tomto hodnotovom posune je vlastne odpoveď na to, prečo majú právne štáty
povinnosť zachovať a bedlivo strážiť isté univerzálne morálne zásady. Je jasné, že akceptácia
teórií o tzv. spravodlivej vojne bola nápomocná len v istom dobovom kontexte. Dnes zostala iba
akýmsi modelovým vzorom na posudzovanie konfliktných situácií. Z tohto dôvodu je opodstat-
nená aj otázka, či má nejaký význam udržiavať učenie o spravodlivej vojne? História, ako mag-
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istra vitae, svojím svedectvom dokumentuje, že pri riešení konfliktných situácií často nestačia
sily rozumu ani skúsenosti, ale každá násilná odpoveď je vždy vážnou hrozbou. 

5. Znovu oživenie konceptu studenej vojny v 21. storočí a morálna zodpovednosť

Je pravda, že od roku 1945 sa ľuďom darí zachovať celosvetový mier, ale tzv. studená voj-
na, ktorá extrémne ochladzuje vzťahy medzi svetovými mocnosťami, sa sporadicky opakuje.
Rovnako aj nezmyselné občianske vojny, ktoré slúžia smrti a takmer vždy majú pôvod v sociál-
nych nespravodlivostiach, alebo vo svojvôli politikov usilujúcich sa kumulovať moc vo vlast-
ných rukách, no niekedy môžu mať aj psychologické podhubie. 

Prvé príznaky studenej vojny sa prejavili krátko po Jaltskej konferencii, na ktorej participo-
vali svetové mocnosti (4.–11. februára 1945), a to kvôli hranici medzi Poľskom a Sovietskym
zväzom a tiež kvôli povojnovému usporiadaniu Nemecka, ktorého časť bola okupovaná Soviet-
skym zväzom (Nemecká demokratická republika) a časť zostala pod správou víťazných západ-
ných mocnosti (Spolková republika Německo). Odpoveďou na to bol vznik vojenského paktu
NATO (1949) združujúceho krajiny západného bloku a vznik Varšavskej zmluvy (1955), ktorá
združovala krajiny východného bloku. Od júna 1987, kedy sa začala v Sovietskom zväze tzv.
perestrojka (prestavba) a následná glasnosť ohlásila politickú otvorenosť, začali sa napäté poli-
tické vzťahy medzi Východom a Západom evidentne uvoľňovať. Pádom berlínskeho múru a
mierovým zánikom Sovietskeho zväzu extrémne napätie medzi veľmocami zaniklo, ale nie túž-
ba svetových mocností po ovládaní sveta. 

Studená vojna je vlastne vojnou bez vojenského stretu. Má však obrovský dopad na ekonom-
icko-hospodársky rozvoj dotknutých štátov a na sociálny život obyvateľov, nakoľko tento typ
vojny sprevádza ideologický zápas (Východ–Západ, liberálno-demokratické štáty – totalitné štá-
ty). Podpornou kulisou týchto scenárov boli vždy aj regionálne ozbrojené konflikty, z ktorých
spomenieme aspoň tie závažnejšie: kórejská vojna (1950–1953), karibská kríza (v októbri 1962)
z dôvodu budovania základne na odpaľovanie rakiet na Kube, vietnamská kríza a vojna
(1957–1975), invázia USA do Iraku, aktuálne občianska vojna vo východnej časti Ukrajiny, atď. 

Zdá sa, že studená vojna je opäť reálne oživená a nad ľudstvom znova visí hrozba a strach
z toho, že sa rozpúta nová svetová vojna, ktorej dôsledky si ani nechceme predstaviť. Aj v 21.
storočí sa ľudstvo znova nachádza medzi strachom a nádejami. 

Morálna zodpovednosť, ako sme to videli na stránkach nášho textu, je vždy osobná. Istú
váhu zodpovednosti ale nesie aj spoločnosť, ktorá dovoľuje legálne zvoleným politikom zahrá-
vať sa s osudmi miliónov ľudí a dnes už naozaj aj v zmysle globálnom. Práve tu má miesto
etická racionálnosť, etická skúsenosť (reflexia o tom, ktoré normy garantujú pokojné spolunaží-
vanie) a zároveň aj etická vnímavosť jednotlivých situácií. Josef Römelt (nar. 1957) hovorí, že
v etickej racionálnosti ide o „(...) hľadanie koreňov hlbokej morálnej senzibility a konfrontáciu
neprekonateľných ťažkostí v oblasti ľudskej slobody a politickými dejinami, medzi individuálnou
biografiou a každodenným životom.“54

Nepopierateľnou pravdou ostáva, že niesť zodpovednosť za seba a za tých, ktorí sú nám
nejakým spôsobom zverení, či už v rodine, v zamestnaní, v štáte, vyžaduje synergiu rozumu aj
srdca, lebo tam, kde je všetko studené, niet života, rozvoja, ani nádeje.

Život postuluje svetlo a tento zdroj svetla nachádza každý človek vo svojom svedomí. Z interio-
rity svedomia potom expanduje – cez sociálno-spoločenský dialóg – do vonkajších vzťahov, do kaž-
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dodennej aplikácie etickosti a kultúrnosti. Požiadavka „nezabiť“ je jednoznačne základnou eticko-
normatívnou perspektívou, bez ktorej (ak by prestala platiť v globálnom meradle), niet ani budúc-
nosti. Naša doba má potrebu porozumieť etickému zmyslu konania prostredníctvom morálnej filo-
zofie, ktorá objasňuje kontext života, dejín, ale aj konsekvencií, ktoré môže spôsobiť morálna
nezodpovednosť. Francúzsky mysliteľ J. Maritain aj preto nástojil na požiadavke „porozumieť
etickému zmyslu konania“, lebo „(...) neexistuje osobnosť bez kompletnej jednoty bytia a života.“55

Záver

Cieľom štúdie bolo poukázať na nezmyselnosť riešenia sociálno-politických konfliktov
vojnovými ťaženiami. Pokoj predpokladá, ale aj počíta s morálnymi osobnosťami a autoritami, so
štátnickou múdrosťou, s citlivým občianskym prístupom v správaní voči druhým, s akceptáciou
agapickej služby bez hraníc, ktorá má v sebe potenciál osloviť aj eticky nezaangažovaných ľudí. 

Ľudia 21. storočia, no predovšetkým svetoví lídri, vzhľadom na ich veľkú zodpovednosť za
moc, ktorá im bola delegovaná, by si mali uvedomiť, že každá vojna sa protiví zdravému rozu-
mu aj prirodzenému zákonu, nevynímajúc ani vojnu studenú, ktorá prináša nežiaduci regres pre
obidve strany, či to chceme priznať, alebo nie.  

V súčasnosti je veľmi dôležité, aby sa situácia ochladenia vzťahov na medzinárodnej úrovni
neustále objektívne prehodnocovala. K tomu majú napomôcť spravodlivé sociálne štruktúry
i aktívne angažovanie sa zodpovedných, no nielen ich, ale aj všetkých ľudí, za celosvetové dia-
nie a pokoj, ktorý je vždy darom lásky, úcty a rešpektu. 

Pochopiť štýl tohto daru a naučiť sa ho žiť v prítomnosti je v aktuálnom horizonte neod-
volateľnou úlohou.    
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ŠIMON PETR V LUKÁŠOVĚ EVANGELIU

PETR MAREČEK

This study presents an analysis and an interpretation of the texts of the Lukan Gospel which
make a mention of Simon Peter. The aim of the paper “Simon Peter in the Gospel of Luke” is to
present the main characteristics of the portrait of Simon Peter and its significance in the Gospel
of Luke. 

Key words: Biblical exegesis; The Gospel of Luke; Jesus Christ; Simon Peter; Disciples of Jesus.

Šimon Petr nepochybně náleží k nejvýznamnějším postavám Nového zákona a prvotní
církve. O Petrovi se dovídáme v Novém zákoně mnohem více než o kterémkoliv jiném apoštolu,
vyjma Pavla. Informace o jeho osobě poskytují jak hesla v biblických slovnících,1 tak vědecké
monografie2 a odborné články.3 Cílem naší studie je představit hlavní rysy osoby Šimona Petra
dle svědectví Lukášova evangelia a poukázat na jeho důležitost v rámci tohoto evangelia.4

Evangelista Lukáš použil při líčení Petra látku Markova evangelia a materiál vlastní tradice
„L“. Šimon Petr vystupuje v Lukášově evangeliu ve 14 scénách (Lk 4,38–39; 5,1–11; 6,12–16;
8,43–48; 8,40–42.49–56; 9,18–22; 9,28–36; 12,41–48; 18,18–30; 22,7–13; 22,31–34; 22,54–62;
24,12; 24,34).5 Evangelista Lukáš pro něj používá 11krát jméno Šimon (Lk 4,38[dvakrát];
5,3.4.5.10[dvakrát]; 6,14; 22,31[dvakrát]; 24,34), 18krát se o něm zmiňuje pomocí přízviska
Petr (Lk 6,14; 8,45.51; 9,20.28.32.33; 12,41; 18,28; 22,8.34.54.55.58.60.61[dvakrát]; 24,12)
a jednou jej uvádí dvojím jménem Šimon Petr (Lk 5,8).

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
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1 CULLMANN, O.: Petros, Kefas. In: Kittel, G. (ed.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Bd. VI.
Stuttgart 1959, s. 99–112; PESCH, R.: Kefas. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum
Neuen Testament, Bd. II. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1981, sl. 721–723; PESCH, R.: Petros, Simon. In: Balz,
H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. III. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz
1983, sl. 193–201; DONFRIED, K. P., Peter. In: Freedman, D. N. (ed.): Anchor Bible Dictionary, V, New York 1992,
s. 251–263; WEHR, L.: Petrus, Apostel, I. Neues Testament. In: Kasper, W. et al. (edd.): Lexikon für Theologie und
Kirche. Bd. VIII, Freiburg – Basel – Wien 1999, sl. 90–94.

2 Viz např. DIETRICH, W.: Das Petrusbild der lukanischen Schriften. Stuttgart 1972; BROWN, R. E. – DONFRIED, K. P. –
REUMANN, J.: Peter in the New Testament: A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars. New
York 1973; DSCHULNIGG, P.: Petrus im Neuen Testament. Stuttgart 1996; WIARDA. T.: Peter in the Gospels: Pattern,
Personality and Relationship. Tübingen 2000; GNILKA, J.: Petrus und Rom: Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhun-
derten. Freiburg – Basel – Wien 2002; SCHULTHEISS, T.: Das Petrusbild im Johannesevangelium. Tübingen 2012. 

3 Viz např. PESCH, R.: Die Stellung und Bedeutung Petri in der Kirche des Neuen Testaments: Zur Situation der
Forschung. Concilium 7, 1971, s. 240–245; HOFFMANN, P.: Der Petrus-Primat im Matthäusevangelium. In: Gnil-
ka, J. (ed.): Neues Testament und Kirche. Freiburg 1974, s. 94–114; MEIER, J. P.: Petrine Ministry in the New Tes-
tament and in the Early Patristic Traditions. In: Puglisi (ed.): How Can the Petrine Ministry Be a Service to the Uni-
ty of the Universal Church? Grand Rapids – Cambridge 2010, s. 13–33.

4 Při výkladu jednotlivých perikop, kde se Šimon/Petr objevuje, se budeme opírat o standardní text NESTLE – ALAND,
Novum Testamentum Graece. Aland, B. et al. (edd.), Stuttgart 2001, který již obsahuje výsledky textové kritiky. 

5 Rovněž v ostatních dvou synoptických evangeliích se objevuje tento první učedník v podobném množství scén. Evan-
gelista Marek uvádí takovýchto scén 15 (Mk 1,16–20; 1,29–31; 1,35–39; 3,13–19; 5,35–43; 8,27–30; 8,31–33; 9,2–8;
10,28–31; 11,20–25; 13,3–37; 14,26–31; 14,32–42; 14,54.66–72; 16,1–8) a Matouš jich má 14 (Mt 4,18–22; 8,14–15;
Mt 10,2–4; 14,28–31; 15,15; 16,16–19; 16,21–23; 17,1–8[13]; 17,24–27; 18,21–22; 19,27–28; 26,30–35; 26,36–46;
26,57–58.69–75). Scén ve Skutcích apoštolů, kde vystupuje Šimon Petr, je celkem 16 (1,12–14; 1,15–26; 2,14–41;
3,1–10; 3,11–26; 4,1–22; 5,1–11; 5,12–16; 5,17–42; 8,14–25; 9,32–35; 9,36–43; 10,1–48; 11,1–18; 12,1–19;



1. Uzdravení Šimonovy tchýně (Lk 4,38–39)

První scénou v Lukášově evangeliu, ve které se Šimon/Petr objevuje, je událost uzdravení
Šimonovy tchýně v Lk 4,38–39. Lukáš převzal tuto epizodu z Mk 1,29–31. Paralelní text se
nachází rovněž v Mt 8,14–15. Jelikož u Lukáše nepředchází tuto událost povolání prvních čtyř
učedníků, jak je tomu v Mk 1,16–20, nejsou tito učedníci nyní uvedeni. V Lk 4,38 se Lukáš
zmiňuje ve shodě se svou předlohou Mk 1,29 o „Šimonově domě“, což se může jevit v rozporu
s údajem v Janově evangeliu, které představuje Betsaidu jako město Ondřeje a Petra (Jan 1,44).
Lze se domnívat, že Jan má na mysli rodiště Petra a Ondřeje, zatímco Marek, jehož svědectví
přebírá Lukáš, hovoří o místě, kde Šimon Petr později bydlel. Při líčení uzdravení Šimonovy
tchýně evangelista Lukáš na rozdíl od své předlohy jednak uvádí, že uzdravení nastalo pouhým
Ježíšovým slovem (Lk 4,38c; odlišně v Mk 1,31), a jednak pomocí připojeného příslovce „hned“
(Lk 4,39) poukazuje na okamžitou povahu uzdravení. Dvojí zmínění jména Šimona v Lk 4,38
slouží k vyzdvižení jeho osoby v této epizodě. Tato událost uzdravení, při které byl Šimon
očitým svědkem moci Ježíšova slova, připravuje jeho povolání.6

2. Povolání Šimona a jeho druhů (Lk 5,1–11)

Epizoda povolání Šimona a jeho druhů v Lk 5,1–11, která se značně liší od Mk 1,16–20, náleží
k vlastní látce Lukášova evangelia a má paralelu v závěrečné redakční kapitole Janova evangelia
(Jan 21,1–14).7 Při srovnání Lk 5,1–11 s odpovídajícím textem v Markově evangeliu (Mk
1,16–20), kde při události Ježíšova povolání prvních učedníků zaujímá Šimon Petr rovnocennou
roli s ostatními, si lze všimnout, že v Lk 5,1–11 je vůči ostatním vyzdvižen. Vyprávění v Lk 5,1–11
se zejména vyznačuje dvojím rozhovorem mezi Ježíšem a Šimonem (Lk 5,4–5.8–10). 

První rozhovor zahajuje Ježíš, jenž se obrací na Šimona příkazem: „Zajeď na hlubinu a spusťte
sítě k lovení!“ (Lk 5,4). Přechod ve výzvě od singuláru (Lk 5,4b) k plurálu (Lk 5,4c), který
prozrazuje znalost práce rybářů jako týmovou činnost,8 je zřejmě dán tím, že jednou je míněn
Šimon Petr jako zodpovědný a jednou je míněna celá posádka.9 Plurál se vztahuje k Šimonovým
společníkům, ke kterým patří Jakub a Jan (srov. Lk 5,7.10). Lze se domnívat, že Šimonovi
společníci nejsou záměrně výslovně zmíněni, aby tak byla zdůrazněna Šimonova priorita (srov. též
Lk 9,32 na rozdíl od Mk). Šimon na Ježíšův příkaz reaguje slovy: „Mistře,10 celou noc jsme se
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15,1–21). Janovo evangelium uvádí 11 scén, ve kterých se nachází Šimon Petr (Jan 1,40.41–42; 6,66–69[71];
13,1–11; 13,21–26[30]; 13,36–38; 18,10–11; 18,15–18.25–27; 20,1–10; 21,1–14; 21,15–19; 21,20–23).

6 WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 110; SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas,
Kapitel 1–10. Gütersloh – Würzburg 1992, s. 115. 

7 Navzdory četným odlišnostem lukášovské a janovské verze se můžeme domnívat, že jde o vyprávění stejného
zázraku. Jedná se o úryvek tradice, který nezávisle na sobě zaznamenali dva evangelisté. Lukáš ho začlenil do příběhu
povolání Šimona, zatímco Jan jej spojil s příběhem o zjevení vzkříšeného Ježíše. Viz dále MAREČEK, P.: Šimon Petr
v Lk 5,1–11. Studia theologica 14/4 [50], 2012, s. 1–18.

8 Rybář měl sice k dispozici vrhací síť, se kterou mohl pracovat jeden člověk, avšak práce s vlečnou sítí vyžadovala
kolem 14–16 osob a rovněž zátahová síť byla obsluhována více lidmi. Srov. dále NUN, M.: Cast Your Net Upon the
Waters. Fish and Fishermen in Jesus’ Time. Biblical Archaeology Review 19/6 (1993), s. 46–56. 

9 HAENCHEN, E.: Historie und Verkündigung bei Markus und Lukas. In: Die Bibel und wir. Gesammelte Aufsätze, II,
Tübingen 1968, s. 173–174.

10 Oslovení Ježíše titulem epistata „mistře“, které zahrnuje uznání autority, se objevuje pouze v Lukášově evangeliu, a to vždy
ve vokativu, především v souvislosti s příběhy zázraků, používají (kromě Lk 17,13) pouze Ježíšovi učedníci (Petr ještě v Lk
8,45 a 9,33; Jan v Lk 9,49; učedníci v Lk 8,24). Srov. dále GLOMBITZA, O.: Die Titel didaskalos und epistates für Jesus
bei Lukas. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 49, 1958, s. 275–278. 



lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5). Šimon jako znalý a zkušený
rybář ve své odpovědi Ježíšovi sděluje, že nelze očekávat úlovek ryb během dne, jestliže bylo
marné úsilí v noci.11 Jediný důvod, který Šimona vede k provedení Ježíšova požadavku, je
skutečnost, že je to jeho přání. Moc Ježíšova slova již zakusil (Lk 4,39). Svým přitakáním k tomu-
to Ježíšovu příkazu uznává, že jeho slovo je mocně působivé a že je schopné toho, co je
neproveditelné lidskými silami. Jedná se o první skutečný postoj víry člověka vůči Ježíšovi během
jeho veřejného působení. Projevená víra Šimona Petra v moc Ježíšova slova nepřináší zklamání. 

Druhý rozhovor je zahájen reakcí Šimona Petra na zázračný rybolov, která je jak neverbální,
tak verbální. Neverbální reakce je dána postojem klanění. Šimon padá k Ježíšovým nohám.
Nejedná se zde o výslovný projev bohopocty, jelikož ta je v Lukášovu evangeliu vyhrazena
Bohu (Lk 4,8) a vzkříšenému Ježíši (Lk 24,52),12 nýbrž jde o bezprostřední výraz úcty, úžasu
a ohromení (srov. Lk 5,9).13 Verbální reakce zahrnuje slova: „Pane, odejdi ode mě, neboť jsem
člověk hříšný!“ Pomocí titulu kyrie „pane“ (Lk 5,8),14 který je možné ve srovnání s oslovením
epistata „mistře“ v Lk 5,5 považovat za výraz zvýšené úcty,15 dává Petr najevo, že si uvědomuje
Ježíšovu sounáležitost s Bohem. Tato skutečnost je znatelná rovněž z jeho dalších slov, ve
kterých Ježíše prosí, aby opustil jeho blízkost. Jako odůvodnění pro tuto svou prosbu uvádí:
„jsem člověk hříšný“. Tato slova doznání nevypovídají ani tak o jeho morální stránce, jako jsou
spíš výrazem jeho uvědomění, že Ježíš náleží do sféry, do které on nepatří. Svými slovy vyje-
vuje, že dospěl k úsudku, že v Ježíšově osobě se setkává se samotným Bohem, se kterým není
hoden se setkat.16 Na slova Šimona Petra odpovídá Ježíš: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit
lidi“ (Lk 5,10). Slova povzbuzení „Neboj se!“ (Lk 5,10) ozřejmují, že Šimon Petr zakusil
zjevení moci Boží.17 Slova pověření „Od nynějška budeš lovit lidi“ nejsou příkazem, nýbrž lze
na ně pohlížet jako na ohlášení proroctví, které se týká budoucí apoštolské činnosti Šimona
Petra.18 Skutečnost, že Šimonova slova vyznání o vědomí vlastní hříšnosti a nehodnosti (Lk 5,8)
předchází Ježíšova slova pověření k apoštolské činnosti (Lk 5,10), ozřejmuje, že Šimonovo
poslání nespočívá na jeho osobních kvalitách a že úspěch jeho působení není dán jeho lidskými
schopnostmi, nýbrž má základ v Ježíšově působivém slově, jehož moc vyjevil zázračný rybolov.

Nakonec si v této perikopě zaslouží pozornost bezprostřední spojení „Šimon Petr“ (Lk 5,8),
které se v Lukášově evangeliu objevuje pouze zde,19 jinak u synoptiků již jen v Mt 16,16, napro-
ti tomu se však opětovně vyskytuje v Janově evangeliu (Jan 6,68; 13,9.24.36; 18,15.25; 20,6;
21,2.3.11).20 Použití rozšířeného jména „Šimon Petr“ v Lk 5,8 může poukazovat na skutečnost,
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11 Noc, zejména období po západu slunce a před jeho východem, je totiž nejpříhodnějším časem pro lov ryb (srov.
ARISTOTELES: Historia animalium, 8,19.602–605; PLINIUS STARŠÍ: Naturalis historia, 9,23.56).

12 MAREČEK, P.: Ježíšovo vzkříšení v evangeliích: Výklad závěrečných kapitol kanonických evangelií. Olomouc 2011,
s. 222.

13 Srov. též DILLMANN, R. – PAZ, C. M.: Das Lukas-Evangelium: Ein Kommentar für die Praxis. Stuttgart 2000, s. 94.
14 Výraz ku,rioj je nejčastěji používaný titul pro Ježíše v Lukášově dvojdíle. Srov. dále FITZMYER, J. A.: The Gospel

According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 200–204.
15 KLOSTERMANN, E.: Das Lukasevangelium. Tübingen 1975, s. 70–71.
16 ECKEY, W.: Das Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband I: 1,1–10,42. Neukirchen –

Vluyn 2004, s. 245 k Petrovým slovům v Lk 5,8 dodává: „Das Bekenntnis ist die Anerkenntnis existentieller Gottes-
ferne angesichts offenbarer Gottesnähe.“

17 Ve Starém zákoně se s tímto povzbuzením setkáváme vždy tam, kde člověk zakouší přítomností Boží nebo jeho posla
(Ex 20,20; Sdc 6,23; Iz 41,10; Dan 10,12.19).

18 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium, Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 271.
19 Autor Lk/Sk se o něm zmiňuje jako o Petrovi, popř. používá vyjádření „Šimon, kterému dal jméno Petr“ (Lk 6,14)

a „Šimon, který se nazývá Petr“ (Sk 10,5.18.32; 11,13).
20 PESCH, R.: Petros, Simon. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd.

III. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1983, sl. 194 uvádí, že přízvisko „Petr“ se stalo brzy vlastním jménem, ana-



že povolání Šimona a jeho pojmenování Ježíšem spolu souvisí,21 nebo smí upozorňovat na
totožnost Šimona s Petrem, který zastával vůdčí roli v okruhu dvanácti učedníků,22 nebo může
zastávat funkci zdůraznění důležitosti jeho osoby.23

3. Šimon – pojmenovaný Petr – v čele vyvolených dvanácti apoštolů (Lk 6,12–16)

Zpráva o vyvolení Dvanácti v Lk 6,12–16, kterou přebírá Lukáš z Mk 3,13–19, je další scé-
nou, kde vystupuje Šimon/Petr. Paralelní text se nachází též v Mt 10,1–4. Lukášovská verze této
epizody vykazuje řadu zvláštností. Připojený údaj o Ježíšově modlitbě, která náleží mezi pří-
značné rysy Lukášova evangelia, zdůrazňuje význam události.24 Lukáš na rozdíl od Marka
a Matouše nesděluje nic o vybavení učedníků, avšak více než oni zdůrazňuje jejich vyvolení
Ježíšem.25 Ve shodě s  Markovým evangeliem je rovněž u Lukáše Šimonovo jméno uvedeno
v čele skupiny dvanácti. Prvním jmenovaným v seznamu je ten, kdo byl povolán jako první (Lk
5,1–11). Zmínka o udělení přízviska „kterého pojmenoval Petr“ (Lk 6,14) je utvořena paralelně
k formulaci o dvanácti, „které nazval apoštoly“. Uvedení Šimonova přízviska slouží ke
zdůraznění jeho osoby mezi apoštoly. Pro Lukáše je Šimon do té míry důležitý, že je Petr.26

Takovéhoto zvýraznění dosahuje evangelista Lukáš i tím, že na rozdíl od Mk 3,17 se nezmiňu-
je o udělení přízviska synům Zebedeovým. Jelikož Lukáš neuvádí text podobný k Mt 16,16b–19,
nejsme obeznámeni o důvodu udělení tohoto jména a jaký význam toto jméno zahrnuje. Na kon-
ci „řeči na rovině“ (Lk 6,20–49) Ježíš přirovnává ty, kteří slyší jeho slovo a jednají podle něho,
k člověku, který stavěl dům a položil základy na skálu (Lk 6,48: ten petran). Přízvisko se stává
enigmatickou předpovědí pevné budoucnosti Petra nehledě na jeho selhání během pašijových
událostí.27

4. Petr v roli mluvčího učedníků při uzdravení ženy s krvotokem (Lk 8,43–48)

V lukášovské verzi zázraku uzdravení ženy s krvotokem v Lk 8,43–48, který pochází z Mk
5,25–34 a má paralelu v Mt 9,20–22, je Petr na rozdíl od markovské předlohy představen jako
mluvčí učedníků. Zatímco v Mk 5,31 se učedníci obrací společně na Ježíše a téměř vyčítavě mu
říkají, jak se při takovéto tlačenici může ptát, kdo se ho dotkl, v Lk 8,45 zdvořile promlouvá
k Ježíšovi sám Petr v roli mluvčího učedníků: „Mistře, plno lidí se na tebe tlačí a tísní tě!“.28 Petr
uctivým oslovením epistata „mistře“ uznává Ježíšovu autoritu a jeho majestát, které dokazují
jeho zázračné činy. Petr je zde poprvé v Lukášově evangeliu představen jako mluvčí učedníků.
V této roli, ve které se objevuje ještě vícekrát (srov. Lk 9,20; 12,41; 18,28), jej vyobrazují rovněž
ostatní evangelisté (srov. Mk 8,29 par. Mt 16,16; Mk 10,28 par. Mt 19,27; Jan 6,68–69). 
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logicky k vývoji mesiášského titulu „Kristus“, který se stal součástí vlastního jména, tj. vedl k vytvoření dvojitého
jména „Ježíš Kristus“.

21 GRUNDMANN, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1971, s. 128.
22 MARSHALL, I. H.: The Gospel of Luke. Exeter 1978, s. 204.
23 DIETRICH, W.: Das Petrusbild der lukanischen Schriften. Stuttgart 1972, s. 44–45.
24 Podle Lukášovy teologické perspektivy modlitba doprovází stěžejní okamžiky Ježíšova působení (Lk 3,21; 9,18.28;

22,17.19.41; 23,46).  
25 SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1–10. Gütersloh – Würzburg 1992, s. 145.
26 GNILKA, J.: Petrus und Rom: Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten. Freiburg – Basel – Wien 2002, s. 26.
27 GARLAND, D. E.: Luke. Grand Rapids 2011, s. 273.
28 BOVON, F.: Das Evangelium nach Lukas. Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 443.



5. Petr společně s Janem a Jakubem při vzkříšení Jairovy dcery (Lk 8,40–42.49–56)

V lukášovském vyprávění o vzkříšení Jairovy dcery (Lk 8,40–42.49–56), které tvoří rámec
epizody o uzdravení ženy s krvotokem (Lk 8,43–48), jsou ve shodě s markovskou předlohou
(Mk 5,21–24.35–43) očitými svědky této zázračné události, jež vyjevuje Ježíšovu vznešenost
a moc, kromě rodičů dívky tři upřednostnění učedníci. Ve shodě s Mk 5,37 je rovněž v Lk 8,51
jako první z těchto tří učedníků jmenován Petr. Po něm však není uveden Jakub, jak je to obvyk-
lé v seznamech těchto tří učedníků u Marka (Mk 9,2; 14,33; srov. též 13,3), nýbrž na druhém
místě je jmenován Jan. Tato změna pořadí již předem poukazuje na zvláštní postavení Jana vedle
Petra (srov. Lk 9,28 s Mk 9,2; Lk 22,8 s Mk 14,12), které bude zastávat v rané církvi v Jeruza-
lémě podle líčení Skutků apoštolů (Sk 1,13; 3,1.3.4.11; 4,13.19; 8,14). Z pohledu Sk jsou Petr
a Jan pro evangelistu Lukáše dvojicí učedníků, která náleží k sobě. 

6. Petr v roli mluvčího učedníků při vyznání Ježíše jako Božího Mesiáše (Lk 9,18–22)

V perikopě Lk 9,18–22, která obsahuje Petrovo vyznání a první předpověď utrpení, se Petr
znovu objevuje v roli mluvčího učedníků. Lukáš se zde opírá o text Mk 8,27–31, který však
značným způsobem redakčně upravuje v souladu se svými literárními a teologickými tendence-
mi. Zmínka o Ježíšově modlitbě, která je redakčním doplněním a která se v Lukášově evangeliu
obvykle vyskytuje v souvislosti s líčením významné události (srov. Lk 3,21; 6,12; 9,29),
poukazuje předem na význačnost scény Petrova vyznání.29 Zatímco na první otázku, která se
týká mínění lidí o Ježíšovi (Lk 9,18), odpovídají učedníci dohromady (Lk 9,19), na jeho druhou
otázku ohledně toho, za koho ho oni pokládají (Lk 9,20a), odpovídá Petr jako jejich mluvčí
(Lk 9,20b). K titulu „Mesiáš“ v Mk 8,29 evangelista Lukáš připojuje pro lepší pochopení svých
čtenářů genitivní vyjádření „Božího“ (Lk 9,20b).30 Ježíš je „Božím Mesiášem“, což zdůrazňuje
jeho zvláštní vztah k Bohu.31 Plynulým přechodem od Petrova vyznání k Ježíšově první před-
povědi utrpení v Lk 9,22 evangelista dává najevo, že Ježíš je trpícím Božím Mesiášem. Třebaže
v souvislosti s pozdějšími Ježíšovými předpověďmi o utrpení Syna člověka (Lk 9,43b–45;
18,31–34) jsou učedníci představeni jako nechápající, zde po první předpovědi Lukáš na rozdíl
od své markovské předlohy neuvádí reakci učedníků. Vynechání Petrovy námitky, která násle-
duje po Ježíšových slovech předpovědi utrpení, a rovněž následného Ježíšova pokárání Petra
(Mk 8,32–33; srov. též Mt 16,22–23) odpovídá Lukášově tendenci vyvarovat se pokud možno
všeho ve svém evangeliu, co by vrhalo špatné světlo na Petra. Stejnou snahu vyjevuje též Lukáš
v souvislosti s představením apoštolů. Takto jasněji vyniká vyznání Ježíše jako Božího Mesiáše
ze strany Petra, který je ušetřen Ježíšova pokárání. 

7. Událost Ježíšova proměnění za přítomnosti Petra, Jana a Jakuba (Lk 9,28–36)

Epizoda Ježíšova proměnění (Lk 9,28–36), jež má předlohu v Mk 9,2–8 a paralelní text v Mt
17,1–8, je další scénou, kde vystupuje Šimon/Petr. Určité styčné body mezi matoušovskou
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29 SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1–10. Gütersloh – Würzburg 1992, s. 208: „Wie andere
‘epochale’Ereignisse wird die Offenbarung des Leidenmüssens durch das Gebet Jesu vorbereitet“ (vgl. 3,21; 6,12; 9,28).

30 FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (I–IX). New York 1981, s. 774–775.
31 SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium, Teil I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 530; KREMER, J.: Lukasevan-

gelium. Würzburg 1992, s. 105; KLEIN, H.: Lukasevangelium. Göttingen 2006, s. 339.



a lukášovskou formou textu nejsou ještě dokladem existence další formy tradice.32 Pořadí jmen
učedníků „Petr, Jan, Jakub“ (v Mk 9,2: Petr, Jakub, Jan) v Lk 9,28 odpovídá sledu v Lk 8,51.
Odlišně od ostatních synoptiků Lukáš zdůrazňuje ve shodě se svou tendencí obraz modlícího se
Ježíše (Lk 9,29), který předchází důležitou událost (srov. Lk 3,21; 6,12). Kromě toho Lukáš uvá-
dí obsah rozhovoru mezi proměněným Ježíšem a Mojžíšem a Eliášem, který se týká Ježíšova
„odchodu“ (Lk 9,31: exodos), ke kterému má dojít v Jeruzalémě. Tento „odchod“ zahrnuje nejen
smrt (Lk 13,33), ale též vzkříšení a vyvýšení (Lk 9,51).33 Pro Lukáše není „Jeruzalém“ pouze
městem, které zabíjí proroky (Lk 13,34), avšak rovněž městem, kde má dojít naplnění Ježíšova
osudu a události předem stanovené v Božím plánu spásy, jejichž cílem je Ježíšovo vejití do slávy
(Lk 24,26).

Zmínka o tom, že Petr a jeho druhové byli obtíženi velkou ospalostí (Lk 9,32a), se nachází
pouze u Lukáše. Jelikož spí, zůstává jim skryt obsah rozhovoru. Poté co se probrali, spatřili
Ježíšovu slávu a ty dva muže (Lk 9,32b). Když se tyto dvě nebeské bytosti začaly od Ježíše
vzdalovat, ujímá se Petr slova. Znovu oslovuje Ježíše titulem epistata „mistr“ a navrhuje mu
postavit tři stany, jeden pro něj a dva pro jeho doprovod. Zatímco v Mk 9,6 je Petrův návrh
omluven jeho rozpačitostí a strachem, v Lk 9,33 je při tomto Petrově počínání zdůrazněna jeho
nevědomost. Petrův návrh dostává odpověď tím, že učedníky zahalil oblak (Lk 9,34), jenž je
podle biblického chápání spojen  manifestací Boží přítomnosti a jeho slávy (srov. např. Ex
16,10; 19,9; 24,15–18). Petr a jeho dva společníci jsou naplněni bázní a slyší z oblaku hlas: „To
je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ (Lk 9,35). Ježíš je takto provolán jako vyvolený Syn
Boží a představen jako ten, koho je třeba poslouchat. Tři upřednostnění učedníci v čele s Petrem
jsou svědky význačného dění. Oni předem spatřili slávu, kterou Kristus obdrží skrze svou smrt
a vzkříšení. 

2.8. Petr v roli mluvčího učedníků v souvislosti s Ježíšovým vyučováním o bdělosti 

(Lk 12,41–48)

Třetí evangelista představuje v Lk 12,41 Petra, jak vystupuje v roli mluvčího učedníků. Jed-
ná se o text, který nemá paralelu v synoptických evangeliích a který náleží k lukášovské
redakční činnosti. Petr se dotazuje Ježíše na rozsah platnosti právě řečeného. Ježíše oslovuje tit-
ulem „pán“ a zdůrazňuje tak jeho autoritu. Poněvadž napomenutí k bdělosti a věrnosti, jež bylo
vyjádřeno skrze podobenství o bdících služebnících (Lk 12,35–38) a obrazné vyjádření o zloději
(Lk 12,39–40), náleželo k vyučování adresovanému učedníkům (srov. Lk 12,22a), Petrova otáz-
ka dává najevo, že specifickým způsobem pověření apoštolové jsou vyzdviženi vůči všem ostat-
ním učedníkům. Prostřednictvím otázky Petra, který vystupuje v roli mluvčího učedníků a který
reprezentuje církevní autoritu, Lukáš upřesňuje adresáty následujícího Ježíšova vyučování.
Podobenství o věrném a moudrém služebníkovi (Lk 12,42–46), jež pochází z pramene „Q“
(paralelní text s malými odchylkami se nachází v Mt 24,45–51), se zvláštním způsobem obrací
na učedníky, kteří zastupují všechny věřící, především pak ty, kteří nesou zodpovědnost v Božím
lidu.34
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32 Viz dále např. BOVON, F.: Das Evangelium nach Lukas, Teil I. Lk 1,1–9,50. Zürich – Neukirchen 1989, s. 488–489;
SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1–10. Gütersloh – Würzburg 1992, s. 215.

33 WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 180; KREMER, J.: Lukasevangelium. Würzburg 1992, s. 108.
34 Tuto skutečnost potvrzuje Lukášova redakční činnost. Zatímco paralelní text v Matoušově evangeliu hovoří

o „služebníkovi“ (Mt 24,35), Lukáš se zmiňuje o „správci“ (Lk 12,42). Kromě toho vynechává výraz „spoluslužeb-
níci“ (Mt 24,49) vzhledem k tomu, že správce je nadřazen nad služebníky.



9. Petr v roli mluvčího učedníků v souvislosti s Ježíšovým vyučováním 

o majetku a následování (Lk 18,18–30)

V rámci Ježíšova poučného rozhovoru o majetku a následování (Lk 18,18–30), který Lukáš
převzal z Mk 10,17–31 (srov. Mt 19,16–30), je Petr opět představen v roli mluvčího učedníků.
V reakci na zdráhání se jednoho bohatého muže opustit svůj majetek při následování Ježíše a na
Ježíšova slova o bohatých (Lk 18,18–27) sděluje Petr jako zástupce učedníků Ježíšovi, že oni
opustili svůj majetek a jej následovali (Lk 18,28). Množné číslo „my“ není blíže specifikované,
avšak v Lukášově evangeliu se vztahuje přinejmenším k Petrovi, Janovi a Jakubovi, o kterých
se v Lk 5,11 říká, že opustili „všechno“. Pozoruhodné je, že Lukáš místo formulace „my jsme
opustili všechno (panta)“ v Mk 10,28 (takto též v Mt 19,27) uvádí „my jsme opustili naše vlast-
nictví (ta idia)“. K vyjádření ta idia se v Novém zákoně nachází jediný paralelní text v Sk 4,32,
který popisuje společenství majetku prvotní církve v Jeruzalémě. Redakčním použitím ta idia
v Lk 18,28 chce možná Lukáš upozornit, že nemá na mysli pouze otázku zřeknutí se všeho při
následování Ježíše, avšak též ochotu zřeknutí se vlastního majetku ve prospěch potřebných
v církevním společenství.35 Na příkladné jednání učedníků reaguje Ježíš slavnostním
prohlášením (uvozeným pomocí „amen, pravím vám“), ve kterém je všem, kteří se zříkají
majetku a rodinných pout pro Boží království, přislíbeno, že v tomto čase obdrží mnohokrát víc
a v přicházejícím věku život věčný (Lk 18,29–30). Skutečnost, že markovské odůvodnění
zřeknutí se majetku a rodinných pout (Mk 10,29: „pro mne a pro evangelium“) je v Lukášově
evangeliu nahrazeno vyjádřením „pro Boží království“ (Lk 18,29), dává najevo, že Lukáš zde
myslí na zvěstovatele Božího království, kteří opustili své rodiny (srov. Lk 9,58.60.62).36 V kon-
textu Lukášova evangelia ryzí učednictví spočívá právě v tom, že se člověk zřekne všeho, co má
(Lk 14,33). Petr a ostatní apoštolové splňují tuto podmínku být Ježíšovým učedníkem vzorným
způsobem.

10. Petr společně s Janem pověřeni přípravou velikonoční večeře (Lk 22,7–13)

Epizodu o přípravě velikonoční večeře (Lk 22,7–13) přebírá Lukáš z Mk 14,12–16. Paralel-
ní text se nalézá rovněž v Mt 26,17–19. Lukáš na rozdíl od ostatních synoptiků však uvádí, že
iniciativy se v souvislosti s touto přípravou ujímá sám Ježíš, který posílá Petra a Jana do města.
Významným úkolem, jímž je příprava velikonoční večeře, pověřuje Ježíš dva nejdůležitější
učedníky, kteří z Lukášova pohledu po roce 44 po Kr., kdy už nežil Jakub (Sk 12,2), zastávali
vůdčí roli v prvotní církvi (srov. Sk 3,1.3.4.11; 4,13.19; 8,14).37 Je to poprvé v Lukášově evan-
geliu, kdy jsou Petr a Jan představeni ve význačném postavení v okruhu apoštolů. Tito dva, kteří
později zastávají vůdčí postavení v církvi, jsou nyní Ježíšem vyzváni, aby prokázali službu tím,
že připraví velikonoční večeři.
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35 LÉGASSE, S.: L’appel du riche (Marc 10,17–31 et parallèles): Contribution à l’étude des fondements scripturaires
de l’état religieux. Paris 1966, s. 103–104.

36 WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 322; KREMER, J.: Lukasevangelium. Würzburg 1992,
s. 178.

37 Srov. SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11–24. Gütersloh – Würzburg 1984, s. 442; KREMER,
J.: Lukasevangelium. Würzburg 1992, s. 210–211.



11. Rozhovor Ježíše s Petrem (Lk 22,31–34)

Do líčení poslední večeře, kterou zachycují všechna tři synoptická evangelia (Mt 26,17–29;
Mk 14,12–25; Lk 22,7–38), Lukáš připojuje Ježíšova slova na rozloučenou (Lk 22,21–38), která
se týkají rozličných témat: označení zrádce (Lk 22,21–23), diskuse ohledně velikosti a výzva ke
službě (Lk 22,24–27), příslib království (Lk 22,28–30), ohlášení Petrova zapření a jeho obrácení
(Lk 22,31–34), pohled zpět do minulosti a výhled do budoucnosti (Lk 22,35–38).38 Verše Lk
22,31–34 obsahují výrok Ježíše o zkoušce, která přijde na apoštoly, a dialog mezi Ježíšem
a Petrem, ve kterém Ježíš předpovídá Petrovi zkoušku, kterou zakusí, a jak zapře, že zná Ježíše.
Text Lk 22,31–32 nemá protějšek v ostatních synoptických evangeliích a pochází z pramene
„L“. Na verše Lk 22,33–34 se často pohlíží jako na lukášovskou redakci textu Mk 14,29–31.39

Na druhou stranu však nelze zcela vyloučit, že je zde použita tradice, kterou znal rovněž evan-
gelista Jan a podle které se předpověď Petrova zapření odehrála v místnosti, kde se slavila
Poslední večeře a nikoli na cestě k Olivové hoře, jak uvádí Mk a Mt.40

Text v Lk 22,31–32 začíná nápadně s dvojím a tudíž naléhavým oslovením „Šimone,
Šimone“ (srov. Lk 10,41; Sk 9,4) a výrazem „hle“, který vybízí k pozornosti. Pak je řeč
o satanovi, jenž si vyžádal, aby směl apoštoly tříbit. Výpověď o požadavku satana připomíná
texty Job 1,6–12 a 2,1–7. Působení satana je představeno jako Bohem povolené a tudíž
ohraničené. Obrazné vyjádření o tříbení, které smí být narážkou na Am 9,9, odkazuje na otřesy
ve víře a vyzkoušení, které učedníci v následujících hodinách zakusí (srov. Mk 14,27). Vůči
žádosti satana, který se snaží Šimona skrze těžké pokušení přivést k pádu, se nachází Ježíšova
modlitba za něj, aby jeho víra nezanikla. Ježíšova modlitba se prokazuje jako silnější a Šimon
dostává skrze tuto podporu moc k posilování bratří, kterými jsou pozdější křesťané (Sk 1,15;
15,23.32).41 Ježíšova slova adresovaná Petrovi jsou přípravou na jeho misijní roli, kterou bude
zastávat dle následujícího svědectví Lukáše (Lk 24,34; Sk 1–15).

Na Ježíšova slova v Lk 22,31–32 reaguje Petr ujištěním své věrnosti, ve kterém vyjadřuje
svou připravenost jít s Ježíšem do vězení a na smrt.42 Zatímco v Mk 14,31 ubezpečuje Petr o své
připravenosti „zemřít spolu s“ Ježíšem, Lukáš staví před oči pomocí odkazu na vězení a smrt
situaci mučedníka (srov. Sk 21,13; 23,29).43 Ježíš mu však předpovídá, že ho zapře ještě dnes44

před zakokrháním kohouta ráno (Lk 22,34). Zatímco v Mk 14,30 se uvádí, že Petr zapře samot-
ného Ježíše (takto též v Mt 26,35), evangelista Lukáš vztahuje zapření k Petrově znalosti Ježíše
(Lk 22,34). Takto je snad trochu zmírněna vážnost Petrova selhání.45 Petr skrze zapření Ježíše
zcela neodpadne od víry, nýbrž bojácně zapře, že ho zná, a tak přeruší s ním pouto. Příslib o utvr-
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38 Lukášovo líčení poslední večeře, které zahrnuje Ježíšovu řeč na rozloučenou (Lk 22,21–38), lze z formálního hlediska
přiřadit k literárnímu druhu symposion, který je známý v řecké literatuře (srov. např. Platón, Plutarch, Epikuros; viz
dále GRASSO, S.: Luca. Roma 1999, s. 348, pozn. 49) a který je použit rovněž na několika dalších místech
v Lukášově evangeliu (Lk 5,27–39; 7,36–50; 11,37–54; 14,1–24).

39 Srov. např. SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11–24. Gütersloh – Würzburg 1984, s. 452.
40 FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke (X–XXIV). New York 1985, s. 1421.
41 KLEIN, H.: Lukasevangelium. Göttingen 2006, s. 675.
42 Apoštol Petr zemřel mučednickou smrtí (srov. Jan 21) v Římě mezi roky 64 a 68 za Neronova pronásledování. Kolem

roku 100 je dosvědčena mučednická smrt Petra v 1 Klem 5,4, avšak bez bližšího upřesnění. Tradice o Petrově
ukřižování se poprvé objevuje u křesťanského spisovatele Tertuliána († po roce 220) v Adversus Gnosticos Scorpiace
15 (PL 2,151). Údaj o tom, že Petr byl ukřižován hlavou dolů, je pozdějším rozvinutím (srov. EUSEBIUS: Historia
Ecclesiastica 3,1,2; PG 20,216; Skutky Petrovy 37; DUS, J. A. (ed.): Novozákonní apokryfy, sv. II. Příběhy apoštolů.
Praha 2004, s. 157.

43 ERNST, J.: Das Evangelium nach Lukas. Regensburg 1993, s. 458.
44 Den začíná podle židovského počítání již večer.
45 ROSSÉ, G.: Il vangelo di Luca: Commento esegetico e teologico. Roma 2001, s. 898–899. 



zování bratří ve víře, který se nachází v určitém nesouladu s ohlášením zapření, není Petrovým
výkonem, nýbrž má zcela základ v Ježíšově modlitbě. 

12. Událost Petrova zapření (Lk 22,54–62)

Na rozdíl od Mk 14,43–52 a Mt 26,47–56 se Lukáš nezmiňuje o útěku učedníků při Ježíšově
zatčení (Lk 22,47–53). Při odvedení Ježíše do domu velekněze Lukáš ve shodě s ostatními syn-
optiky líčí trojí Petrovo zapření. Zatímco Marek a Matouš uvádí sled událostí výslech (Mk
14,53–64; Mt 26,57–66), vysmívání (Mk 14,65; Mt 26,67–68), Petrovo zapření (Mk 14,66–72;
Mt 26,69–75), Lukáš naproti tomu líčí události v pořadí Petrovo zapření (Lk 22,54–62), vys-
mívání (Lk 22,63–65), výslech (Lk 22,66–71). Pokud jde o otázku tradice a redakce, lze se dom-
nívat, že tyto verše jsou především svébytnou lukášovskou formou Markova textu,46 i když exis-
tují též zastánci názoru, že Lukáš převzal tuto látku ze zvláštního zdroje.47

Petr zůstává Ježíšovi nablízku i po jeho zatčení (srov. Lk 22,61) a zapírá tak Ježíše v jeho
blízkosti. Petr zapírá, že Ježíše zná (Lk 22,57), že patří mezi jeho přívržence (Lk 22,58) a že byl
s Ježíšem (Lk 22,59–60). Petr zapírá nejen znalost Ježíše, ale též že je Ježíšovým učedníkem.
Petr je zde napaden nejen služkou, jejíž svědectví může být zpochybněno, avšak dokonce dvě-
ma služebníky, tj. dvěma mužskými svědky (viz Dt 19,15; srov. JOSEPHUS, Ant. 4,219).48 Takto
sám Petr v pašijovém vyprávění u Lukáše se stává odpadlík/dezertér Ježíše.

Lze pozorovat, že Lukáš (Lk 22,56–62) zmírňuje slova Petrova zapření vůči Markovi (Mk
14,66–72), jak je zejména patrné z Petrova třetího zapření, při kterém v Lk 22,60 není vylíčen,
jak se zaklíná a zapřísahá (srov. Mk 14,71). Lukáš nejen odstraňuje stupňující charakter trojího
Petrova zapření, ale též jako jediný z evangelistů se zmiňuje o tom, že po třetím zapření Ježíš
pohlédl na Petra (Lk 22,61). Tímto svým pohledem, jenž je výrazem zájmu, Ježíš nepřipomněl
Petrovi pouze svou předpověď jeho zapření (Lk 22,34), avšak také svou modlitbu za poslání,
které mu stanovil (Lk 22,32).

13. Petr v příběhu o objevení prázdného hrobu (Lk 24,12)

Příběh o prázdném hrobu v Lk 24,1–12 je redakčně přepracovanou verzí Mk 16,1–8 s ohle-
dem na celkové teologické zaměření Lukášova evangelia. Verš Lk 24,12, jenž vykazuje podob-
nosti s Jan 20,3–8, má zřejmě původ v samostatné ústní tradici, kterou použil rovněž evangelista
Jan.49

O zprávě žen učedníkům se zmiňuje též Mt 28,8 (jinak Mk 16,8), avšak pouze Lukáš zachy-
cuje reakci Ježíšových učedníků na zprávu žen. Učedníci považují slova žen za lh/roj „tlachání“
(Bible 21), „blouznění“ (Český ekumenický překlad), „plané řeči“ (Český liturgický překlad).50
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46 SCHNEIDER, G.: Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11–24. Gütersloh – Würzburg 1984, s. 464; FITZMYER,
J. A.: The Gospel According to Luke (X–XXIV). New York 1985, s. 1456–1457. 

47 MARSHALL, I. H.: The Gospel of Luke. Exeter 1978, s. 839–840; WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Ber-
lin 1988, s. 382.

48 SCHWEIZER, E.: Das Evangelium nach Lukas. Göttingen 1986, s. 231. 
49 Srov. např. FULLER, R. H.: The Formation of the Resurrection Narratives. New York 1971, s. 101–102; KLEIN, H.:

Lukasevangelium. Göttingen 2006, s. 719. WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 406: se do-
mnívá, že příběh s Petrem pochází z nemarkovské tradice, která se objevuje jen v Jan 20,3–9 ve značně rozšířené
a přepracované formě. 

50 Viz dále SPICQ, C.: Lexique théologique du Nouveau Testament. Fribourg 1991, s. 908–909.



Pro lidský rozum pohoršlivé poselství o vzkříšení se může setkat jen s nepochopením. Násled-
kem toho apoštolové nevěří ženám (srov. Lk 24,41) a nepokládají je za důvěryhodné osoby.

V Lk 24,12 je zmíněna zvláštní reakce Petra, který běží ke hrobu, aby si ověřil poselství žen.
Tento apoštol, jehož přední postavení Lukáš vícekrát ve svém evangeliu zdůraznil, nesdílí pos-
toj ostatních učedníků. Odebírá se k Ježíšovu hrobu s chvatem – „on běžel“. Běh je neobvyklým
chováním pro dospělou osobu (srov. Lk 15,20; 19,4; Mt 28,8) a vyjevuje zvláštní zájem
a angažovanost. Do hrobu nevstoupil. Pouze do něho nahlédl. To, co uviděl, byly jen pruhy plát-
na k ovázání mrtvého těla. Popsaný skutkový stav toho, co Petr spatřil, dává najevo, že Ježíšo-
vo tělo nebylo ukradeno (srov. Mt 28,13–15), neboť pokud by tomu tak bylo, tak by bylo snazší
je nést zavinuté do pláten.51 Petr je takto představen jako svědek prázdného hrobu. Prohlédnutí
prázdného hrobu jej ještě nevede k víře, opouští ho a jde domů. Prázdný hrob neumožňuje
dospět k přesvědčení, že Ježíš byl vzkříšen. Nevrací se od hrobu s radostí, avšak s údivem.
Prázdný hrob přivádí k uvažování, avšak ještě nevede k pevnému přesvědčení víry. Reakce
Petra, kterou je „údiv“, jej řadí k příbuzným Alžběty (Lk 1,63), k pastýřům (Lk 2,18),
k Ježíšovým rodičům (Lk 2,33), k obyvatelům Nazareta (Lk 4,22) a k postoji učedníků po
utišení bouře (Lk 8,25). Jedná se o ambivalentní stanovisko. Dění působí mocným způsobem na
Petra, avšak ještě má těžkosti s jeho plným pochopením. Údiv může být předstupněm víry (srov.
Lk 2,18.33; 7,9), avšak může se též změnit v nevěru (srov. Lk 4,22; 11,14; Sk 2,7).

Jako důvod údivu uvádí Lukáš „dění – co se stalo“: to zahrnuje jak prázdný hrob, tak rovněž
zprávu žen. Petr tedy nezaujímá postoj (nebo již ne) posměchu jako je předtím tvrzeno o apoš-
tolech, avšak také ještě není ho možné považovat za věřícího. Reakce Petra mohla Lk sloužit
k tomu, aby svým čtenářům objasnil, že vidění prázdného hrobu nepůsobí žádné výhody ve víře.
K víře Petr přichází teprve skrze setkání se Vzkříšeným (Lk 24,34).

14. Vyznání učedníků o Ježíšově vzkříšení a jeho zjevení Šimonovi (Lk 24,34)

Poslední zmínka o Šimonovi/Petrovi v Lukášově evangeliu je ve verši Lk 24,34, jenž tvoří
součást epizody o emauzských učednících (Lk 24,13–35), která je vlastní látkou Lukášova evan-
gelia. Verš Lk 24,34, jenž obsahuje starobylou tradici o zjevení vzkříšeného Ježíše Petrovi, se
kterou se setkáváme v 1 Kor 15,5 a Mk 16,7, Lukáš vložil do příběhu o emauzských učednících. 

Dva učedníci, kteří putovali do Emauz, se po svém setkání se vzkříšeným Ježíšem vydávají
okamžitě zpět do Jeruzaléma, kde nalézají Jedenáct a ostatní učedníky pohromadě (Lk 24,33),
kteří tvoří dohromady jádro rodící se církve. Před tím, než tito dva učedníci mohou podat
zprávu, skupina Jedenácti a jejich druhové sdělují: „Pán skutečně byl vzkříšen a zjevil se Šimo-
novi.“ (Lk 24,34). První oficiální zvěstování o Ježíšově vzkříšení tak zaznívá od okruhu jedenác-
ti učedníků a jejich druhů. Tato zvěst se opírá o staré prvky tradice (srov. 1 Kor 15,5 a Mk 16,7).
Skutečnost, že pro Petra je zde použito jména „Šimon“, není zapotřebí spatřovat jako náznak
starší tradice, neboť Lukáš jej takto nazývá i na jiných místech ve svém evangeliu (Lk
5,3–5.8.10; 6,14; 22,31). Výslovným jmenováním Šimona jako svědka, je poukázáno na spo-
lehlivost a hodnověrnost velikonočního poselství. Šimon Petr je představen jako první oficiální
svědek vzkříšení (srov. 1 Kor 15,4). Zjevení Vzkříšeného, kterého se mu dostalo, není blíže
vyprávěno, nýbrž pouze oznámeno. Je třeba se domnívat, že nastalo po Petrově návštěvě prázd-
ného hrobu (Lk 24,12). Není rovněž zmíněno, kde se tato událost odehrála. Z Lukášova evan-
gelia vychází najevo, že toto zjevení zřejmě nastalo v Jeruzalémě. Toto zjevení Petrovi je zákla-
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dem k jeho pověření „utvrzovat své bratry“ (Lk 22,32). Jedná se o zvláštní obdarování vzkříše-
ným Ježíšem osobě, která sehraje vůdčí roli v prvotní církvi, jak popisuje Lukáš ve své druhé
knize – ve Skutcích apoštolů. Postoj nevěry okruhu Jedenácti a jejich druhů vůči zprávě žen (Lk
24,11) je odstraněn skrze zjevení Vzkříšeného Šimonu Petrovi. On je prvním svědkem, který
sděluje komunitě zjevení vzkříšeného Ježíše. Je tedy zcela zřetelné, že apoštolská víra ve vzkří-
šeného Ježíše nespočívá na příběhu o prázdném hrobu nebo na poselství andělů, avšak se zaklá-
dá na skutečném setkání s ním. Teprve po oficiálním vyznání „těch v Jeruzalémě“ přichází ke
slovu oba dva emauzští učedníci. Jejich vyprávění zastává funkci zdůraznění a potvrzení zjevení
vzkříšeného Ježíše Petrovi. Šimon Petr je podle svědectví Lukášova evangelia jak prvním
povolaným Ježíšovým učedníkem (Lk 5,1–11), tak prvním svědkem vzkříšeného Ježíše.

Závěr 

Skutečnost, že se Šimon/Petr objevuje ve 14 scénách v Lukášově evangeliu, zřetelně
prozrazuje, že jeho autor mu vymezil značné postavení. Tyto scény Lukáš dovedným způsobem
začlenil do svého evangelia. V rámci počátečního Ježíšova vystoupení v Galileji (Lk 4,14–44)
se objevuje scéna o uzdravení Šimonovy tchýně (Lk 4,38–39). V souvislosti s popisem Ježíšo-
va veřejného působení v celé judské zemi (Lk 5,1–9,50) evangelista Lukáš uvádí šest scén, které
začínají líčením povoláním Šimona Petra (Lk 5,1–11) a které vrcholí Petrovým vyznáním Ježíše
jako Božího Mesiáše (Lk 9,18–22) a událostí proměnění (Lk 9,28–36). Dvě scény s Šimo-
nem/Petrem, ve kterých zastává roli mluvčího učedníků (Lk 12,41–48; 18,18–30), se nachází ve
spojitosti s Ježíšovým putováním do Jeruzaléma (Lk 9,51–19,27). V rámci líčení pašijových (Lk
22,1–23,56) a velikonočních (Lk 24,1–53) událostí se objevuje celkem pět scén s Šimo-
nem/Petrem (Lk 22,7–13; 22,31–34; 22,54–62; 24,1–12; 24,34). Na základě umístění scén s Ši-
monem/Petrem ve stavbě evangelia je patrné, že v Lukášově evangeliu Petr zřetelně zastává
důležitou roli na začátku a na konci Ježíšova působení. 

Polovinu scén s Šimonem/Petrem převzal Lukáš z markovské tradice (Lk 4,38–39; 6,12–16;
8,40–42.49–56; 9,18–22; 9,28–36; 18,18–30; 22,54–62) a redakčně je upravil ve shodě s literár-
ním a teologickým zaměřením svého evangelia. Čtyři scény čerpal evangelista Lukáš z vlastní
tradice „L“ (Lk 5,1–11; 22,31–34; 24,12; 24,34) a do tří scén redakčně vložil osobu Šimo-
na/Petra (Lk 8,43–48; 12,41–48; 22,7–13). Specifický portrét Šimona Petra v Lukášově evan-
geliu vychází najevo především ze scén, které evangelista čerpal z vlastní tradice, a z redakčních
úprav markovské tradice. 

V Lukášově evangeliu je neustále zdůrazňováno zvláštní postavení Petra. Při události Ježíšo-
va povolání prvních učedníků v Lk 5,1–11 je Šimon Petr vůči ostatním vyzdvižen (odlišně v Mk
1,16–20). V tomto příběhu je na osobě Šimona Petra ukázáno, že povolání k apoštolské službě
má základ v suverénní Ježíšově iniciativě a moci jeho slova a že toto povolání je spjato jednak
s aktivně projeveným postojem víry vůči Ježíšovi (Lk 5,5) a jednak s vyznáním jak vlastní lid-
ské hříšnosti, tak Ježíšovy důstojnosti (Lk 5,8). Ve shodě s markovskou předlohou je Šimon/Petr
u Lukáše uveden v čele jak dvanácti (Lk 6,14 // Mk 3,16), tak tří upřednostněných (Lk 8,51 //
Mk 5,37; Lk 9,28 // Mk 9,2) učedníků. Dále můžeme pozorovat, že evangelista Lukáš se snaží
odstranit negativní rysy Petra a představit jeho kladný obraz. V Lk 9,18–22 Petr v roli mluvčího
učedníků vyznává Ježíše jako „Božího Mesiáše“ (Lk 9,20), a v protikladu k Mk 8,32b–33
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52 Pozoruhodné je, že rovněž ve Skutcích apoštolů je Petr jak prvním ze Dvanácti, kdo je zmíněn jménem (Sk 1,13)
a kdo vystupuje v aktivní roli (Sk 1,15), tak také posledním ze Dvanácti, kdo je uveden jménem (Sk 15,7).



nereaguje odmítavě na Ježíšovu předpověď utrpení a není od Ježíše pokárán jako „satan“. V této
roli mluvčího vystupuje Šimon/Petr ještě vícekrát (srov. Lk 8,45; odlišně v Mk 5,31). Zvláštní
důležitost zastává scéna v Lk 12,41–48, kde prostřednictvím otázky Petra, který vystupuje v roli
mluvčího učedníků (odlišně v Mt 24,45–51) a který reprezentuje církevní autoritu, evangelista
Lukáš upřesňuje adresáty podobenství o věrném a moudrém služebníkovi (Lk 12,42–46), jež se
zvláštním způsobem obrací na učedníky, kteří zastupují všechny věřící, především pak ty, kteří
nesou zodpovědnost v Božím lidu. Podle Lk 22,7–13 (odlišně Mk 14,12–16) jsou „Petr a Jan“,
kteří později zastávají vůdčí roli v prvotní církvi (srov. Sk 1–8), pověřeni přípravou velikonoční
večeře. Při poslední večeři předchází Ježíšově předpovědi Petrova trojího zapření (Lk 22,34)
Ježíšova modlitba za něj (Lk 22,32). Tuto Ježíšovu předpověď o trojím zapření se Petr nesnaží
vyvrátit, jako je tomu v Mk 14,29–31, avšak bezprostředně před ní pronáší prohlášení o své
připravenosti k následování: „Pane, s tebou jsem ochoten jít od vězení i na smrt!“ (Lk 22,33).
Při líčení události Ježíšovy modlitby v Getsemanech v Lk 22,40–46 není Petr zmíněn a tudíž
není adresátem Ježíšových kárajících slov, jako je tomu v Mk 14,37. Petr zůstává Ježíšovi
nablízku i po jeho zatčení (srov. Lk 22,61). Petr tedy zapírá Ježíše v jeho blízkosti. Lze
pozorovat, že Lukáš (Lk 22,56–62) zmírňuje slova Petrova zapření vůči Markovi (Mk
14,66–72), jak je zejména patrné z Petrova třetího zapření, při kterém v Lk 22,60 není vylíčen,
jak se zaklíná a zapřísahá (srov. Mk 14,71). Lukáš nejen odstraňuje stupňující charakter trojího
Petrova zapření, ale též jako jediný z evangelistů se zmiňuje o tom, že po třetím zapření Ježíš
pohlédl na Petra (Lk 22,61). Tímto svým pohledem, jenž je výrazem zájmu, Ježíš nepřipomněl
Petrovi jen svou předpověď jeho zapření (Lk 22,34), avšak i svou modlitbu za poslání, jež mu
stanovil (Lk 22,32). Nakonec pak na přední postavení Petra evangelista Lukáš upozorňuje
zmínkou o jeho zvláštní reakci na poselství žen v Lk 24,12 a jeho představením jako prvního
svědka vzkříšeného Ježíše v Lk 24,34 (srov. též Sk 2,14–41). Význam Šimona Petra je konec
konců podtržen tím, že je jak prvním ze Dvanácti, kdo je uveden jménem v Lukášově evangeliu
(Lk 4,38) a kdo vystupuje v aktivní roli (Lk 5,5), tak rovněž posledním ze Dvanácti, kdo je
zmíněn jménem v Lukášově evangeliu (Lk 24,34).52
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DROBNOSTI

AMERIČTÍ ČEŠI A SLOVÁCI V PRŮBĚHU VELKÉ VÁLKY

A REEMIGRACE 1914–1923

JAROSLAV VACULÍK

The study deals with the fate of American Czech and Slovaks during the First World War and,
the post-war re-emigration into Czechoslovakia.

Key words: American Czech and Slovaks; First World War; re-emigration 1914–1923.

Na revoluci proti Rakousko-Uhersku se v Americe, ani mezi Čechy, ani mezi Slováky, nikdy
vážně nepomýšlelo. Teprve první světová válka tento stav změnila. Již v prosinci 1914 newyor-
ští Slováci, kteří byli zároveň členy Slovenské ligy, vytvořili Politické sdružení Slováků, které
vydalo apel ke všem slovenským organizacím, Slovenské lize a všem Slovákům v Americe,
v němž připomínal pokrevní a kulturní příbuzenství s Čechy a žádali politické sjednocení Slo-
váků a Čechů.1 V té době i američtí Češi zahájili akci za utvoření pevného kontaktu se Slováky.
V lednu 1915 měl Českoamerický výbor v New Yorku konferenci, na které pověřil Tomáše Čap-
ka, aby navázal styky se Slováky a vyvolal vzájemnou schůzi.

Předseda Slovenské ligy Albert Mamatey v prosinci 1914 podpořil snahu Čechů o nezávis-
lost: „Samo sebou sa rozumie, že my, ako najbližší bratia Čechov v slovianskej rodine, prajeme
si tak vo svojom, ako aj všeobecne slovanskom záujme, čím najúčinnejšie napomocť a podporo-
vať snahy české za úplnú samostatnosť politickú a za vybudovanie českého štátu a sme hotoví
v tomto smere zo všetkých našich síl podporovať bratov Čechov.“2

Pokud šlo o budoucí postavení Slovenska, vyjádřil požadavek: „samosprávu pre Slovensko,
nie ako osobitý, samostatný štát, ale ako zvláštný politicko-administrativny celok bez ohľadu na
to, ku jakému vätšiemu štátnemu útvaru, jako spolupatriaca časť pridelené bude diplomatmi.“3

Na počátku války slovenské zájmy zůstávaly zatím v Uhrách, a to nejen z historických a geo-
grafických důvodů, ale také s ohledem na velký počet Slováků na Dolní zemi.

Z porad mezi Českým národním sdružením a newyorskými Slováky počátkem ledna 1915
vzešla myšlenka svolat důvěrnou poradu českých a slovenských předáků, která by projednala,
v jakém poměru by bylo Slovensko k Čechám. Důkladně propracovaný projekt měl být předlo-
žen slovenské a české veřejnosti v Americe. Ti Slováci, kteří se obávali počeštění, měli být uspo-
kojeni a Češi měli přestat hledět na Slovensko jako na nějaký doplněk českých zemí. Po něko-
likaměsíčním vyjednávání a výměně názorů mezi centrálními českými a slovenskými
organizacemi v Americe konečně došlo k formální dohodě na základě společného pracovního
programu. Stalo se tak v říjnu 1915 na první společné konferenci Slovenské ligy a Českého
národního sdružení v Clevelandu. Řídil ji předseda Slovenské ligy Albert Mamatey, slovenským
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tajemníkem byl mladý advokát dr. Štefan Osuský. Prvním požadavkem Clevelandské dohody
byla úplná samostatnost ve vlastním státě. Druhý bod zahrnoval spojení českého a slovenského
národa ve federativním svazku států s úplnou autonomií Slovenska. V tomto smyslu byl také slo-
venský odboj proti Rakousko-Uhersku prezentován ve slovenskoamerickém tisku. Tak činil
pittsburský orgán Slovenské ligy Národné noviny či clevelandský Denný hlas. V dubnu 1916
psala redakce Slovenského Sokola, že „československá politická jednota stala se programem
další politické práce a … aby se Slovensko stalo skutkem, musí padnout Uhry.“4 Slovenské so-
kolstvo a slovenští evangelíci podporovali česko-slovenskou jednotu bez rezerv.

Pochybnosti o budoucí rovnoprávné spolupráci Čechů a Slováků ale zazněly ze strany před-
sedy Československé národní rady v Paříži T. G. Masaryka, který 13. června 1916 psal České-
mu národnímu sdružení: „Slováci … vidí, jak se musí pracovat a jak fantastické jsou plány slo-
venských vůdců. Zejména je fantastický plán, že poměr Slovenska a Čech bude dualistický.“5

Čeští katolíci, jejichž poměr k českým liberálům nebyl zvláště přátelský, utvořili svou vlast-
ní organizaci Národní svaz českých katolíků až v květnu 1917 a poté navázali součinnost se Slo-
venskou ligou a liberálně orientovaným Českým národním sdružením. Teprve 12. února 1918 se
všechny tři složky spojily na konferenci v Chicagu do Československé národní rady pro Ameri-
ku jako odbočky Československé národní rady v Paříži. Šlo o velmi volné sdružení bez jedno-
tné organizace. Její tři složky se dohadovaly o společném postupu, jakož i kvótách na společné
podniky, na konferencích svých zástupců. Na zasedání 17. října 1918 v Clevelandu byl předse-
dou zvolen prof. Bohumil Šimek z Českého národního sdružení a místopředsedou Albert Ma-
matey za Slovenskou ligu. Jméno odbočky bylo pozměněno na Československou americkou ra-
du (The American Czechoslovak Board). Rada se skládala ze dvou složek: české a slovenské.
Českou tvořilo České národní sdružení a Národní svaz českých katolíků, slovenskou Slovenská
liga. K důležitým společným akcím patřilo uvítání prof. Masaryka v Chicagu v roce 1918, které-
ho se zúčastnilo 150 tisíc osob, a vyslání delegace k československým legiím na Sibiř, ve které
byli zástupci všech tří složek.

Počátkem června 1917 přicestoval do Ameriky dr. M. R. Štefánik, aby jednal s vládou USA
i českými a slovenskými organizacemi a získal jejich podporu. Vláda USA svolila k náboru do
československých legií ve Francii. V říjnu 1917 vyhlásil Štefánik odvod dobrovolníků, kteří se
shromažďovali k předběžnému výcviku ve městě Stanford ve státě Connecticut, kde se připra-
vovali na odjezd do Francie. V letech 1917–1918 odjelo ve 21 výpravách celkem 2309 dobro-
volníků, z toho 1244 Čechů a 1056 Slováků.6 Kromě toho v americké armádě bojovalo 16 960
Čechů a 25 440 Slováků, kteří do ní vstoupili od dubna 1917.

Činnost a metody amerických Čechů a Slováků byly obdobné a snahy obou národních větví
se navzájem doplňovaly. Na podporu protihabsburského odboje bylo vydáno všemi revolučními
složkami do konce roku 1918 přes 1,5 mil. dolarů. O smýšlení amerických Slováků svědčí do-
pis rakousko-uherského konzula v Pittsburgu von Ludwiga z 11. srpna 1918, v němž si stěžoval,
že „slovenské duchovenstvo je nám skoro veskrze nepřátelské a není možno pomocí biskupů …
změnu ve smýšlení těchto kněží docíliti“.7

Další důležité jednání mezi americkými Čechy a Slováky proběhlo v červnu 1918 v Pitts-
burgu, kde byla podepsána dohoda, která schvalovala spojení Slováků a Čechů v samostatném
státě, v němž mělo mít Slovensko vlastní administrativu, soudy a sněm. Organizace spolupráce
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Čechů a Slováků v Americe měla být podle potřeby a měnící se situace prohloubena a uprave-
na. Masaryk ve své Světové revoluci snižuje její význam, když píše: „Tato dohoda stala se
k uspokojení malé slovenské frakce, která snila o bůhví jaké samostatnosti Slovenska… Pode-
psal jsem dohodu bez váhání, protože byla lokální smlouvou amerických Čechů a Slováků mezi
sebou; je podepsána občany americkými…V dohodě bylo ustanovení, že legální zástupcové slo-
venského lidu budou rozhodovat sami o podrobnostech slovenského politického problému…
Myslivější předáci Slováků chápali, že by autonomie teritoriální Slovákům dobrého moc nepři-
nesla a bylo jim jasné, že by samostatná osvobozenecká akce Slováků musela skončit fiaskem.“8

Československá národní rada v Americe 7. listopadu 1919 žádala, aby Pittsburská dohoda by-
la vzata do úvahy při tvoření ústavy. Čeští členové Československé národní rady v Americe pro-
hlásili 22. září 1922 v Clevelandu, že se připojují k prohlášení slovenských organizací na 14. kon-
gresu Slovenské ligy v Americe v červnu 1914 v zájmu vtělení Pittsburské dohody do ústavy.

Ignorování oprávněných požadavků Pittsburské dohody centralistickou většinou českoslo-
venského parlamentu nevytvářelo předpoklady pro další spolupráci amerických Čechů a Slo-
váků, která dosáhla svého kulminačního bodu právě za první světové války.

V letech 1919–1924 se vracelo z USA nejvíce emigrantů do Itálie, Polska, Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců (SHS), Řecka, Rumunska, Maďarska a ČSR. Většinou to byli muži do 44
let, ženatí, ze 70 % byli zaměstnáni v průmyslu jako nekvalifikovaní dělníci a bydleli ve městech
amerického Středovýchodu. V důsledku pádu válečné konjunktury a z toho vyplývající nezamě-
stnanosti dali přednost návratu do staré vlasti, i když v USA žili průměrně 5–9 let před válkou.9

Pokud šlo o Čechy a Slováky, vraceli se především Slováci, kteří odcházeli do USA jen do-
časně a měli v plánu po ušetření určitého množství peněz svrátit se do vlasti. V mnoha případech
jim to znemožnila válka a o to větší byla poválečná reemigrace. Naproti tomu Češi odcházeli ob-
vykle do USA natrvalo, a to s celou rodinou. Proto také počet českých navrátilců po válce byl
podstatně menší. V době od 1. července 1918 do 30. června 1928 se do ČSR vrátili 8484 Češi
a Moravané, z toho bylo 5435 mužů, počet vracejících se žen byl menší – 3049, dětí do 16 let
bylo 372. Největší procento navrátilců tvořily osoby od 16 do 44 let (5586), starších 45 let bylo
jen 2256. Polovina navrátilců žila v USA průměrně 5–10 let (4189). Téměř čtvrtina reemigran-
tů žila v USA 10–15 let (1918), do pěti let žilo v USA 1439 osob.

Reemigrace představovala spontánní proces, který nebyl podporován ani vládami ani krajan-
skými organizacemi. České národní sdružení v USA např. vyzývalo, aby krajané pracovali ve pro-
spěch národa v USA. Reemigranti svým návratem podstupovali určité riziko, neboť nově při-
jímané imigrační zákony v USA jim mohly zabránit v případném návratu do Ameriky. Reemigranti
do ČSR se vraceli hlavně do zemědělství, přikupovali půdu a opravovali domy. Spoléhali na to, že
budou profitovat z probíhající pozemkové reformy. Přiváželi peníze, které jim umožnily splatit
dluhy a nájmy či si otevřít obchod. Ekonomicky upevňovali nejen vesnici, ale celý stát. Ve srov-
nání s domácím prostředím byli reemigranti liberálnější, demokratičtější a radikálnější. Málokdy
byli předmětem následování, protože se od domácích odlišovali, byli kritizováni za svou odlišnost
a cítili se izolováni. Často se nemohli smířit s poměry ve staré vlasti – byrokracií a nepotismem,
necítili úctu a vážnost. Až po návratu si uvědomili, nakolik se amerikanizovali.

V roce 1919 se americký tisk obával exodu stovek tisíc lidí z USA. Komisař pro imigraci
B. C. Hawe očekával odjezd 1,5–2 mil. osob. Obavy však brzo ustoupily strachu před novou
imigrací.
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Reemigrace z USA proběhla především v letech 1919–1924, kdy do Evropy odjely 895 832
osoby, zatímco v dalších 15 letech jen 562 357. Na jaře a v létě 1919 se New York zaplnil sku-
pinami reemigrantů z celých USA, kteří navštěvovali konzuláty a lodní společnosti a čekali na
cestovní dokumenty a lodní jízdenky. To trvalo až do roku 1923, kdy „návratová horečka“ náh-
le skončila. Rozhodujícím činitelem návratu bylo zhoršení ekonomické situace v USA, které
způsobilo velkou nezaměstnanost.

(V rámci projektu GAČR P410/12/0142)
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NEZAPOMÍNAT! HROBY A POMNÍKY VOJÁKŮ A LEGIONÁŘŮ

PADLÝCH V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

FRANTIŠEK ČAPKA

In the First World War killed an estimated 300 000 inhabitans of the Czech lands. Some of them,
who died in military hospitále in the background, in the Czech lands, is buried in the military
cemetery in places where there were thiese hospitále, but many have found their last resting
place away from thein homeland, in places where fighting broke out. Many lie in unmarked
graves scattered, but many werw buried in the military cemetery, which arose during the war
wherewer it went through the queue.

Key words: burials; war gravis; memoriam; soldiers; legionaries; a sacred place; cemeteries.

Problematika pohřbívání vojáků padlých v ozbrojených konfliktech v minulosti má své sou-
vislosti s válkami vedenými organizovanými vojenskými útvary. Způsob pohřbívání vojáků se
řídil v minulosti časovými a regionálními zvyklostmi jednotlivých kultur, tedy odvíjel se od
běžných zvyklostí pohřbívání.1 Vojáci byli pohřbíváni na území, kde padli. Po zavedení stálého
vojska v habsburské monarchii v polovině 17. století (za tureckých válek) byli vojáci pohřbíváni
péčí vojenské správy prostřednictvím vojenské duchovní služby. 

Na toto zvykové právo pamatovaly i pozdější mírové smlouvy. Podrobně se tím zabývala po
první světové válce také mírová smlouva ze Saint-Germain-en-Laye2, která ve svých dvou člán-
cích (z 381 článků), stanovila: 

Oddíl II – Hroby
Článek 171
Vlády spojené a sdružené i vláda rakouská se postarají o to, aby hroby vojínů a námořníků

pohřbených na jejich území byly chovány v úctě a aby byly udržovány. Zavazují se, že uznají kaž-
dou komisi, jíž bude některou vládou uloženo zjistiti, sepsati, udržovati nebo zříditi přiměřené
pomníky na dotčených hrobech, a že budou nápomocny těmto komisím při plnění jejich úkolů.
Kromě toho jsou shodné v tom, že si navzájem poskytnou všechna ulehčení, jež by mohla přispě-
ti k tomu, aby bylo vyhověno žádostem o přenesení pozůstatků jejich vojínů a námořníků, s tou
výhradou, že se při tom vyhoví státnímu zákonodárství a že bude dbáno potřeb veřejného zdra-
votnictví. 

Článek 172 
Hroby válečných zajatců, civilních internovaných, kteří byli příslušníky jednotlivých váleč-

ných států a zemřeli v zajetí, budou náležitě udržovány podle ustanovení článku 171 této smlou-

1 O rozdílném přístupu k této problematice svědčí již záznam řeckého historika a filozofa Diogenése Laërtiose z 3. století
n. l., který v díle Život, názory a výroky proslulých filozofů (Praha 1986, s. 83–84) napsal: „Egypťané pohřbívají mrtvé
balzamujíce je, Římané je spalují a Paionové je házejí do rybníků. Z toho plyne, že je třeba se držet úsudků o pravdě.“   

2 Mírová smlouva ze Saint-Germain-en-Laye formálně ukončila válečný stav Rakousko-Uherska a právně zakotvila
rozpuštění rakouské  části bývalé monarchie, když stanovila podmínky vzniku nového rakouského státu. Smlouvu
podepsalo 10. září 1919 v zámku Saint-Germain-en-Laye poblíž Paříže Rakousko a 27 spojenců a zástupců
přidružených stran. 
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vy. Kromě toho se zavazují vlády spojené a sdružené s jedné strany a vláda rakouská s druhé
strany, že si navzájem vydají:

1. úplný seznam zesnulých se všemi údaji, jež mohou přispět ke zjištění totožnosti;
2. všechny údaje o počtu a umístění hrobů všech mrtvých, kteří byli pohřbeni bez zjištění to-

tožnosti.3
Ještě před podepsáním této smlouvy, krátce po převratu 28. října 1918, převzaly čs. úřady

tzv. inspekci válečných hrobů při bývalém rakouském velitelství v Praze a přemístily ji do praž-
ského Klementina. Určitou novou podobu získal úřad 24. ledna 1919 jmenováním setníka Da-
vida do funkce přednosty této inspekce a referenta válečných hrobů při ministerstvu národní
obrany (MNO). Věstníkem ministerstva národní obrany (část XX, bod 510) byl následně 1. dub-
na 1919 zřízen při tomto ministerstvu Ústřední inspektorát válečných hrobů a v každé zemi (Če-
chy, Morava, Slezsko, Slovensko) pak došlo ke zřízení Zemské inspekce válečných hrobů. Sou-
časně bylo nařízeno založit vlastní katastr válečných hrobů, a to tzv. katastr „A“ pro evidenci
válečných hrobů na čs. území, tedy těch vojáků, kteří zemřeli ve vojenských nemocnicích
v zázemí, a katastr „B“ pro evidenci válečných hrobů čs. vojáků na cizím území, kde probíhaly
frontové boje. Mnozí leželi v roztroušených neoznačených hrobech, jiní spočívali na vojenských
hřbitovech, které vznikaly všude tam, kde se bojovalo. Dnes se hřbitovy vojáků rakousko-uher-
ské armády nacházejí na území Ruské federace (35), Slovinska (22), Slovenska (12), Francie
(10), Rakouska (4), Polska (4), Ukrajiny (2), Itálie (2), Číny (2), Japonska (1). Všude tam leží
i vojáci z českých zemí.

Už v květnu 1919 byly všem obecním úřadům, posádkovým velitelstvím, četnickým stani-
cím, majitelům hřbitovů a příslušným úřadům, jakož i vedoucím úředních matrik rozesílány do-
tazníky k získání podkladů pro založení katastru válečných hrobů; z něj se mělo zjistit, kde a na
jakých hřbitovech se tyto hroby nacházejí, v jakém počtu a jaké národnosti (jakého státu) byli
padlí, případně i jejich jména.

Na základě tohoto zjištění se dospělo v Československé republice k následujícím číslům: na
5493 hřbitovech se nacházelo 161 646 hrobů s ostatky jedince, 3644 hrobů se dvěma a 6095 hro-
bů se třemi (i více) pochovanými, tzn. že se zde celkem vyskytovalo 171 385 hrobů se zhruba
203 160 ostatky padlých vojáků.4 Z nich bylo nejvíce pohřbených Rusů (51 331) a Jihoslovanů –
Srbů, Chorvátů a Slovinců (22 070), dále Maďarů (21 254), Italů (15 765), Rakušanů (12 156), Ru-
munů (15 765), Poláků (9666) a říšských Němců (4377). K menším počtům pohřbených patřili
Turci (563), Ukrajinci (277), Bulhaři (13), Francouzi (5), Američané (3), Britové (1); nezjištěných
ostatků v hrobech zůstalo 2627. Cizinců bylo tedy 153 246, zbytek (49 914) tvořili Čechoslováci. 

Současně se zjistilo, že existuje 63 478 neupravených hrobů se 119 192 ostatky vojáků. Vojen-
ská správa rovněž spočítala, že základní úprava dosud neupravených hrobů bude stát zhruba 10 Kč
u jednotlivce, přičemž měsíční paušál za údržbu jednoho hrobu činil ročně 1 Kč; příspěvek na
údržbu těchto hrobů poskytoval obcím stát. Většina těchto hrobů se nacházela na obecních (pře-
vážně katolických) hřbitovech, ostatní hroby na konfesijních, evangelických a také na židovských
hřbitovech. Vedle nich to byly ještě vojenské hřbitovy, z nichž nejvíce jich bylo na  Slovensku (25),
v Čechách a na Moravě (po 9) a ve Slezsku (6), a dále také hřbitovy v bývalých zajateckých tábo-
rech: v Čechách šlo o 19 takových pohřebišť, na Slovensku o 8 a na Moravě o 3 hřbitovy. 
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3 Saintgermainská mírová smlouva (velká). In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Saint-Germainsk%C3%A1_smlouva. 
4 Velké vojenské hřbitovy v českých zemích byly: Hradec Králové-Pouchov, Josefov, Milovice, Olomouc-Černovír,

Olomouc-město (Bezručovy sady). Vojenské části civilních hřbitovů z první světové války byly na dalších 32 místech.
In: http://1914.valka.cz/pages/hrbitovy-CR.php. Vedle těchto počtů jsou dostupné jiné údaje, které evidují k 1. 4. 1924
na 4970 hřbitovech v obvodech 4591 obcí ČSR celkem 139 557 válečných hrobů. In: http://www.valecnehroby.
army.cz/htm/1_0.html.   



Co bylo pro většinu těchto hřbitovů společné? Poměrně stále se prohlubující značná jejich
zpustlost, kdy mnohé z nich byly dokonce „vydány na pospas dobytku“; proto byl z důvodu za-
chování piety zřízen například na Slovensku Úřad pro zřízení válečných mohyl, jenž podléhal
Inspektorátu válečných hrobů ministerstva národní obrany.5

V polovině roku 1924 vstoupilo do systému péče o válečné hroby ministerstvo vnitra, takže
část odpovědnosti za správu o válečné hroby bylo svěřeno četnickým stanicím; ty také převzaly
i odpovědnost za vedení přesné evidence válečných hrobů na všech hřbitovech ve svém obvo-
du. Jednalo se o jednorázovou součinnost s platností do konce prosince 1924. V tomto roce byl
ministerstvem národní obrany vypracován nástin návrhu zákona o válečných hrobech, kterým
byl definován termín „válečný hrob“ a stanovena povinnost zřizovat a udržovat válečné hroby
obcím, v jejichž obvodu byli vojáci z první světové války pohřbeni. 

Péče o válečné hroby byla v připravovaném zákonu navrhována do konce roku 1934. Po té-
to době se mohly válečné hroby rušit; zákon však nebyl přijat. I přes součinnost ministerstva
obrany a ministerstva vnitra se nedařilo válečné hroby plně ochránit, což bylo způsobeno jednak
nedostatkem místa pro pohřbívání padlých vojáků, ale zejména pak neexistencí zákona, který by
tyto hroby ochraňoval. Ze zpráv četnických stanic se můžeme dozvědět, že obce i místní farní
úřady po určité době přistupovaly k rušení těchto hrobů, aniž přitom vyrozuměly vojenskou po-
sádkovou správu nebo četnickou stanici.

Potíže se zabezpečením péče o válečné hroby vyvrcholily v roce 1938, kdy ministerstvo vnit-
ra na základě žádosti ministerstva obrany obnovilo součinnost při správě válečných hrobů. Přes-
tože se odpovědnost ministerstva národní obrany za péči o válečné hroby nezměnila, provádě-
cími orgány této péče se staly četnické stanice, takže iniciativa v této oblasti přecházela postupně
na ministerstvo vnitra. 

Tento stav trval i v letech Protektorátu Čechy a Morava; péče přešla na nově zřízený Vojen-
ský spisový úřad při ministerstvu vnitra. Ten provedl v roce 1940 kroky ke zjištění skutečného
počtu a stavu válečných hrobů z let první světové války; k tomu bylo četnickým stanicím ulo-
ženo mimo jiné zjistit počty válečných hrobů, stav jejich údržby a porovnat skutečné počty s evi-
denčním stavem.6

V současné době platí k problematice válečných hrobů (i z let první světové války) Zákon
č. 122/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 o válečných hrobech a pietních místech a o změně Záko-
na č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
kde je mj. válečný hrob definován v 1. části i jako „pietní místo, kterým se rozumí pamětní des-
ka, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahy-
nuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operace v době války“.7

Více než pět tisíc čs. legionářů položilo v letech první světové války svůj život.8 Jejich hro-
by lemují slavnou bojovou cestu od polského Tarnova, přes Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko,
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5 VALIŠ, Z.: Válečné hroby. In: http://virtually.cz/archiv.php?art=11022. 
6 Válečné hroby v České republice. In: http://www.valecnehroby.army.cz/htm/1_0.html. 
7 Blíže: http:/www.vets.stranky.cz/clanky/Historie/kolik-vlastne-je-vojenskych-pietnich-mist.

Též: http://www.valecnehroby.army.cz/index.html.   
8 Kancelář československých legií při MNO evidovala k roku 1937 109 590 zahraničních bojovníků, přičemž „le-

gionářů dle zákona“ bylo 88 783; v Rusku 60 109, ve Francii 9363, v Itálii 19 311. Do vlasti se z nich vrátilo 82 883
„legionářů dle zákona“ (z Ruska 55 589, z Francie 8808, z Itálie 18 486). Kancelář čs. legií byla vytvořena již
v listopadu 1918 výnosem prezidia MNO z 25. 11. 1918 a začala úřadovat v Josefovských kasárnách v Praze. Blíže:
ŠEDIVÝ, I.: Legionářská republika? K systému legionářského zákonodárství a sociální péče v meziválečné ČSR. His-
torie a vojenství, 2002/1, s. 161, 169. K problematice situace v českých zemích v letech první světové války:
ŠEDIVÝ, I.: Češi, české země a Velká válka 1914–1918. Praha 2001.   



Bulharsko, celé Rusko i Čínu a Japonsko. Někteří z nich umírali ještě při námořním přesunu do
vlasti a spočívají na dně Indického a Tichého oceánu. 

Největší pohřebiště čs. legionářů vzniklo na pravoslavném Michajlovském hřbitově v Je-
katěrinburgu, ležícím ve východní části Uralu, na hranici mezi Evropou a Asií.9 Uralský region
byl místem jedněch z nejtěžších bojů občanské války v Rusku. Do Jekatěrinburgu vstoupily od-
díly čs. legií pod velením plukovníka S. N. Vojcechovského. Ve městě pak sídlilo velení Ural-
ské fronty, později Jekatěrinburgská skupina Sibiřské armády, jejíž velení postupně převzal ge-
nerál R. Gajda. Ve městě působily četné týlové jednotky, lazarety a také Odbočka
Československé národní rady v čele s Bohdanem Pavlů (pozdějším vyslancem v Rusku). Počát-
kem roku 1919 byl zde zřízen čs. konzulát; pobyt legií v tomto městě je spojen s působením
i dalších legionářských osobností, jakými byli R. Medek, L. Svoboda nebo M. R. Štefánik. Čs.
legie prakticky kontrolovaly celý region středního a jižního Uralu. 

Do Jekatěrinburgu byli sváženi vojáci padlí v bojích na uralské frontě. Jako místo jejich po-
sledního odpočinku byl vybrán jeden z největších městských hřbitovů – Michajlovský. Vojáci
byli pohřbíváni do společných hrobů označených kříži a kovovými tabulkami s čísly hrobů. Ar-
chitekt Jaroslav Rőssler (1886-1964) vytvořil projekt pískovcového památníku padlým a od
1. září 1918 zde započaly práce na něm. Z důvodu evakuace čs. jednotek z města nebyly však
dokončeny. Na úpravu hřbitova a památníku byly v místních novinách vyhlašovány sbírky. Při
odchodu legií z města byly z obavy před zničením hřbitova sňaty kovové tabulky z hrobů, za-
kreslen plánek hřbitova a zapsány jednotlivé hroby.10 Po odchodu čs. vojáků z Jekatěrinburgu
a obsazení města bolševiky byly legionářské hroby zrušeny, dřevěné kříže zničeny a na jejich
místě bylo do poloviny 60. let 20. století „nově“ pohřbíváno, poté byl hřbitov uzavřen. Teprve
od roku 2002 se začalo konkrétně jednat o možnosti vybudovat zde památník čs. legionářům.
K jeho slavnostnímu odhalení na místě Michajlovského hřbitova došlo 17. listopadu 2008.11

Už v letech války se  začaly objevovat pomníky, které měly připomínat padlé spoluobčany.
První takový pomník, a to nejen na našem území, ale uvádí se i v rámci celého evropského re-
gionu, vznikl na popud novináře, básníka a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a s přičiněním míst-
ní organizace Sokola, nedaleko Brna, v obci Bílovice nad Svitavou.12 Na návrh „vzdělavatele“
místních Sokolů Těsnohlídka byly vytaženy z řeky Svitavy balvany a odvezeny na nedaleký
Ostrůvek, který jim obec pronajala. S pomocí spolkových peněz a z uspořádané sbírky (jednalo
se o obnos 549 K) spolu s místní besedou Havlíček se přistoupilo k vybudování pomníku pad-
lým spoluobčanům. V krátké době byl firmou stavitele Staňka dokončen pomník, mající podo-
bu kamenného hranolového soklu se čtyřmi kamennými vázami na hranách. K slavnostnímu od-
halení pomníku na Ostrůvku došlo v neděli 10. října 1915. Sokl nesl jehlan, na němž byl nápis:
Na paměť padlých bratří a spoluobčanů, Sokol 1915. Vedle rakouské hymny byla při této příle-
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9 Jekatěrinburg má v současnosti (jako čtvrté největší město Ruska) zhruba 1,3 milionu obyvatel. Dne 17. července
1918 zde byl zastřelen car Mikuláš II. s rodinou.  

10 Fotografie čs. hrobů na Michajlovském hřbitově z let 1918–1919 byly publikovány ve čtyřsvazkové kronice Za svo-
bodu. Praha 1924–1928. Materiály týkající se čs. konzulátu a hrobů jsou uloženy v Archivu ministerstva zahraničních
věcí ČR, fond Sibiřský archiv, karton Holna. Seznam konzula J. Holny obsahuje celkem 439 padlých čs. legionářů
v 53 hrobech.       

11 JAKL, T.: Pomník padlým legionářům v Jekatěrinburgu. Historie a vojenství, 2009/1, s. 122–123. 
Též: http://www.mzv.cz/yekaterinburg/cz/kultura_a_skolství/cesi_v_jekaterinburgu/ceskos...
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/…      

12 Rudolf Těsnohlídek se v roce 1914 přistěhoval do Bílovic a zůstal zde osm let. Zde také vznikla jeho nejlepší literární
díla, včetně rozsáhlé povídky Liška Bystrouška (1920). S jeho jménem je také spjat předvánoční příběh o nalezeném
děvčátku Lidušce v roce 1919. Příhoda se stala impulsem k založení vánočních stromů republiky; první vánoční strom
byl rozsvícen v Brně na náměstí Svobody v prosinci 1924. 



žitosti také zpívána česká národní „hymna“ Kde domov můj, což mělo za následek vyšetřování
ze strany státních orgánů. Ostrůvek s pomníkem se stal v pozdějších letech jakýmsi „bílovickým
Slavínem“.13

V podobném duchu byly postupně, zejména však po skončení první světové války, postave-
ny skoro v každé obci i městě pomníky padlým spoluobčanům, kterým vévodily letopočty
1914–1918 a pod nimi jména padlých. Na utrpení této války, které se začalo brzy říkat „světo-
vá“, nebylo možné zapomenout. Nadšení ze získané samostatnosti nepřehlušilo bolestné vzpo-
mínání.  

Vznikala i umělecká díla. Již v roce 1916 navrhl sochař Karel Dvořák (1893–1950) pomník
válečné tragedie, který měl být umístěn na Letenské pláni v Praze.14 Na podstavec pomníku, kte-
rý zobrazoval tři invalidy sklíčené útrapami, umístil nápis: Kdo nám odvalí kámen…“. Z pocho-
pitelných důvodů vojenské úřady takový pomník zamítly. V roce 1919 byl odhalen Dvořákův
pomník padlým v Ostrovci u Písku: vedle nízkého kmene, na němž vyrážejí listy a který znázor-
ňuje obnovující se život, stojí voják, zahalený do pláště, představující „symbol zmařeného ži-
vota i věčné památky“. S Dvořákovým jménem je také spojen pomník obětem války v Kutné
Hoře, pomník účastníkům rumburské vzpoury na lesním hřbitově v Novém Boru u České Lípy
(1923) a pomník legií pro slavný hřbitov Pére-la-Chaise v Paříži (1934). Zde také vytvořil náh-
robek jednomu ze zakladatelů čs. legií ve Francii, poručíku ing.Václavu Dostálovi, a jeho dru-
hům z legendární setniny Nazdar ve Francii (1922).

V letech 1920–1932 se plně věnoval tvorbě pomníků padlých další známý český sochař Jo-
sef Mařatka (1874–1937).15 Již předtím (1918) vymodeloval hlavu Raněného Čechoslováka,
v jehož tváři „si naříká bolest tisíců: tato hlava, toť válka sama se svou tiše zoufalou grimasou“;
stejnou symbolickou platnost měl i Raněný Jana Štursy (1920/21), který našel později své mís-
to v žižkovském památníku v Praze. Do Ústí nad Orlicí byl umístěn Mařatkův Bubnující legio-
nář („Teď nebo nikdy“, 1924–1925) a v Bělé pod Bezdězem byl v roce 1931 odhalen Mařatkův
pomník Na stráž (1930–1931). Největší Mařatkovo dílo, které mu přineslo slávu a uznání a na
němž pracoval několik let, vzniklo však v Praze (1927–1932). Pod Emauzským klášterem, me-
zi novými budovami ministerstva zdravotnictví a sociální péče a zemského úřadu, byl 28. října
1932 odhalen monumentální pomník Praha svým vítězným synům; obelisk Mařatka obklopil os-
mi legionáři – italským, ruskými a francouzskými. V centru pomníku stojí francouzský legionář
s praporem, jejž věnčí prostá žena z lidu lipovou ratolestí. Žerď praporu ukazuje na slavné Dy-
kovy verše: „Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.“ Pomník byl v letech okupace
zničen. 

Přímo z ruského prostředí čs. legií si připomeneme alespoň dva pomníky plukovníka Šve-
ce16; první, který vytvořil (1928) pro České Budějovice17 štábní kapitán Otto Birma, účastník
bitvy u Zborova, a druhý, postavený podle návrhu sochaře Otakara Švece v roce 1934 před ka-
sárnami Prokopa Holého v Praze na Pohořelci. Pomník, objednaný Nezávislou jednotou čs. le-
gionářů a Kruhem starodružiníků, představoval napřímeného muže (J. J. Švece) ve vojenském
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13 Blíže: NEJEZCHLEB, B. – ČAPKA, F.: Bílovice v době první světové války. In: Bílovice nad Svitavou. Kapitoly
z historie obce. Bílovice nad Svitavou: 2012, s. 105-106. 

14 Podrobněji: HOJDA, Z. – POKORNÝ, J.: Pomníky a zapomníky. Praha–Litomyšl, 1996, s. 164–174.  
15 Blíže: MAŘATKA, J.: Vzpomínky a záznamy. Praha 1987.
16 Josef Jiří Švec (1883–1918), známá postava legionáře v Rusku, byl nejdříve velitelem osmé roty 1. střeleckého pluku

a také účastníkem bitvy u Zborova (2. 7. 1917), poté se stal velitelem 1. divize. Dne 25. 10. 1918 spáchal sebevraž-
du poté, co mu jeho podřízení vypověděli poslušnost a odmítli splnit jím daný rozkaz. 

17 Českobudějovické sousoší bylo na začátku okupace převezeno do úkrytu v Pelhřimově, ale brzy bylo německými
úřady vypátráno a zničeno. 



plášti s ohrnutým límcem, oběma rukama svírajícího jílec šavle. O. Birma je rovněž autorem
pamětní desky plukovníka J. J. Švece na jeho rodném domě v Čenkově u Třeště.  

Péče o válečné hroby a pietní místa, vztahující se k obětem první světové války, má stále ak-
tuální podobu; upravuje ji zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech
a o změně zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa
a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů. Zákon nabyl účinnosti 1.
července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby.18

O zájmu udržovat a prohlubovat historické vědomí k legionářské kapitole novodobých čes-
koslovenských (českých) dějin svědčí například zpráva z 25. října 2013 o novém památníku na
břehu ruské řeky Volhy, na vrchu Sokolka v obci Verchnij Uslon, kde byly den předtím (24. 10.)
slavnostně odhaleny tři pamětní desky autora Pavla Holého, věnované 59 legionářům, kteří zde
na sklonku války (na podzim roku 1918) položili své životy.19

Válečné hroby a pomníky vojáků a legionářů padlých v letech první světové války tvoří ne-
dílnou součást našich národních dějin. Přejme si, aby i příštím generacím připomínaly nejen hr-
dinství našich předků, ale i krutost válečných hrůz. 
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18 Zákon např. ukládá obecním úřadům s rozšířenou působností vést evidenci válečných hrobů v jejich správních ob-
vodech a krajským úřadům nařizuje zabezpečovat souhrnnou evidenci válečných hrobů v jejich správních obvodech. 
V současné době se udržováním a mapováním osudů vojáků za první světové války věnuje vedle profesionálních his-
toriků ve Vojenském historickém ústavu Praha několik amatérských historických klubů. V souvislosti s oslavami 100.
výročí vzniku legií připravilo ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s hlavním partnerem, Československou obcí le-
gionářskou, projekt Legie 100, který by měl výrazně přispět ke vnímání legií jako fenoménu, jenž významně ovlivnil
nejen českou historii, ale i průběh první světové války. Z amatérských klubů si připomeňme například občanské
sdružení Signum belli 1914 se sídlem v Brně, které vzniklo v roce 2011 s cílem mapovat osudy českých vojáků za
Velké války a zároveň přispívat k udržování památek na ně, především připomínáním vojenských hřbitovů z těchto
let. Podobnou náplň činnosti vykazuje i vojensko-historický klub Erika Brno, coby nevládní nezisková organizace
sdružující amatérské zájemce o vojenskou historii, nebo Spolek pro vojenská pietní místa se sídlem v Praze, vydáva-
jící spolkový čtvrtletní zpravodaj Monument.      

19 http://www.valecnehroby.army.cz/index.html. 
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Pomník v Bílovicích nad Svitavou 
http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/4005-bilovice-nad-svitavou/

Josef Mařatka: Praha svým vítězným synům 
http://www.earch.cz/cs/revue/zdenek-lukes-mezivalecne-pomnikovani-v-praze
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Pomník plukovníka J. J. Švece v Českých Budějovicích
http://www.pohlednice.sbiram.cz/9224,de_12-ceske-budejice-pomnik-pl.-svece-cca-1940.html

Pomník padlým legionářům v Jekatěrinburgu
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/163-na-sibiri-

odhalen-dalsi-pomnik-cs-legionarum



ZPRÁVY

Sexuální trestné činy včera a dnes

Dne 16. dubna 2014 se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnila
konference na téma „Sexuální trestné činy včera a dnes“. Pořadatelem konference bylo mezi-
národní sdružení The European Society for History of Law (Evropská společnost pro právní
dějiny), Katedra dějin státu a práva a Katedra trestního práva Právnické fakulty MU v Brně
a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Konference byla zaměřena na problematiku sexuál-
ních trestných činů z pohledu právní historie, pozitivního (platného) práva, právní praxe a foren-
zní psychiatrie. Jednotlivé příspěvky byly rozděleny do tří bloků dle tematického zaměření. Zde
pojednáme o prvním bloku příspěvků zaměřeném na právní dějiny.

Konferenci zahájili Věra Kalvodová a Ladislav Vojáček, vedoucí shora uvedených kateder.
S prvním příspěvkem vystoupil Miroslav Frýdek (Právnická a Filozofická fakulta MU v Brně).
Referát M. Frýdka se týkal postavení otroků a otrokyň v římském právu, kteří se nezřídka kdy
stávali objekty (nikoliv subjekty) sexuálně motivovaných deliktů. Na římskoprávní příspěvek
M. Frýdka tematicky navázala právní romanistka Kamila Bubelová z Právnické fakulty UP
v Olomouci, která se zabývala deliktem cizoložství (adulterium) a kuplířství (lenocinium),
a rozdíly mezi nimi. Následující příspěvky byly věnovány otázce sexuálních deliktů a jejich
potrestání v období středověku. O jednotlivých skutkových podstatách sexuálních deliktů ve
středověkých Uhrách (s konkrétním zaměřením na Bratislavu) informoval Vladimír Segeš z Vo-
jenského historického ústavu v Bratislavě. Příspěvek V. Segeše doplnila Alica Virdzeková
(Právnická fakulta MU Brno), která zúčastněné seznámila s frekventovanými skutkovými pod-
statami sexuálních deliktů ve světle vybraných smolných a soudních knih z období 14.–18. sto-
letí. Svůj výklad A. Virdzeková opřela o prameny normativní povahy měst náležejících do
okruhu magdeburského práva. 

O deliktu cizoložství na příkladu novověkých právních pramenů hovořil Antonín Lojek (Ús-
tav státu práva AV ČR). A. Lojek během výkladu zdůraznil roli římského a kanonického práva
na formování právní úpravy cizoložství v českých zemích a poukázal na postavení žen v manžel-
ství. Jaroslav Dibelka z Filozofické fakulty JČU ve svém příspěvku vycházel z výzkumu do-
chovaných výslechových protokolů pro třeboňské panství Schwarzenberků z přelomu 17. a 18.
století, na jejichž základě upozornil na vysokou frekvenci deliktu smilstva, které převažovalo
nad ostatními mravnostními delikty. Jako poslední výstup v rámci právněhistorického bloku,
který byl z časových důvodů zařazen do druhého, odpoledního bloku přednášek, zazněl
příspěvek Miroslava Nemce (Historický ústav SAV) o sexuálních deliktech v Liptově v 18. sto-
letí. Středem zájmu M. Nemce se vedle výčtu jednotlivých skutkových podstat stalo zejména
cizoložství a smilstvo.

Právněhistorický blok příspěvků, zaměřený na právní úpravu a faktické potrestání sexuálních
deliktů v minulosti, přinesl zajímavý náhled na mravnostní kriminalitu a její (ne)proměny od an-
tiky po 19. století. Výstupem z konference bude recenzovaný sborník. Do sborníku budou
zahrnuty také příspěvky pasivních účastníků konference, které z časových důvodů nemohly být
do programu zařazeny. 

Lenka Šmídová Malárová
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Rusko a Slovensko v průsečících dějin

Při příležitosti 100. výročí vypuknutí Velké války a 70. výročí Slovenského národního po-
vstání uspořádalo Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici ve dnech 27.–28.
srpna 2014 vědeckou konferenci Rusko a Slovensko v průsečících dějin. Konference se dotkla ně-
kolika tematických okruhů. V prvním, pojednávajícím o rusko-slovenských vztazích před první
světovou válkou, byly předneseny dva referáty. Ella Zadorožňuk z Ústavu slavistiky Ruské aka-
demie věd (RAV) v Moskvě pojednala o recepci díla T. G. Ševčenka na Slovensku a Galina Ro-
kina z Marijské státní univerzity v Joškar-Ola přiblížila pobyt Dušana Makovického v Rusku.

Těžištěm prvního dne jednání byly referáty vztahující se k období první světové války. Jele-
na Serapionova z Ústavu slavistiky RAV v Moskvě se zaměřila na podíl Slováků na formování
československých legií v Rusku. Jaroslav Vaculík z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzi-
ty pojednal o dvou představitelích české minority v Rusku dr. Václavu Vondrákovi a Věncesla-
vu Švihovském. Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenské akademie věd (SAV) v Brati-
slavě přiblížil osobnost Milana Rastislava Štefánika na základě relací britské provenience, za-
tímco Juraj Babich ze stejného pracoviště charakterizoval Štefánika na základě vzpomínek
pamětníků z řad legionářů. Ľubica Harbuľová z Historického ústavu Filozofické fakulty Pre-
šovské univerzity využila ruské archivní materiály k přiblížení vnitropolitického vývoje na Si-
biři v letech 1918–1919. Ferdinand Vrábel z Politologického ústavu SAV v Bratislavě poukázal
na změny v postoji ruské historiografie k československým legiím po roce 1990. Daniela Koda-
jová z Historického ústavu SAV prezentovala na příkladě rodiny Drahomíry Kardossové –
Krížkové jak se Velká válka odrážela v rodinné paměti.

Třetím okruhem jednání konference bylo meziválečné období. Juraj Benko z Historického
ústavu SAV ukázal, jak se politika sovětského Ruska odrážela na stránkách levicového tisku. Pe-
ter Száraz přiblížil některé aspekty československo-sovětské spolupráce během občanské války
ve Španělsku v letech 1936–1939. Michal Dronov z Ústavu slavistiky RAV v Moskvě charakte-
rizoval rusko – rusínské kontakty ve 20. století jako katalyzátor národního uvědomování.

Z posledního bloku referátů, které byly věnovány Slovenskému národnímu povstání, je tře-
ba vyzvednout mj. příspěvek Viery Kováčové z Muzea SNP v Banské Bystrici, která hovořila
o rusko – slovenských diplomatických vztazích v letech 1939–1944. Pavel Mičianik z Univer-
zity Mateja Bela v Banské Bystrici přiblížil úlohu slovenských vojáků ve válce proti Sovětské-
mu svazu v letech 1941–1944. Generální ředitel Muzea SNP Stanislav Mičev se zaměřil na 
ohlas postupu Rudé armády v povstaleckém tisku. Problematika vztahu sovětsko – německé
fronty a SNP ve slovenské historiografii po roce 1990 byla předmětem zájmu Jozefa Bystrické-
ho z Vojenského historického ústavu v Bratislavě.

Jaroslav Vaculík

Saratovská konference Rusko v letech první světové války 

Sté výročí vypuknutí Velké války se stalo příležitostí k mezinárodnímu vědeckému setkání
na konferenci Rusko v letech první světové války, kterou uspořádal Saratovský sociálně-ekono-
mický institut Ruské ekonomické univerzity G. V. Plechanova 28. října 2014. Na plenárním za-
sedání, po uvítání ředitelem ústavu prof. Sergejem Jurjevičem Naumovem a pozdravu vedou-
cího oddělení křesťanské výchovy a katechetizace Saratovské eparchie Sergeje Šturbabina, za-
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zněly tři hlavní referáty. V prvním z nich prof. Anatolij Alexandrovič Černobajev z Ruského
státního archivu sociálně politické historie v Moskvě hovořil o účastníku první světové války
S. I. Vavilovovi. Ve druhém referátu prof. Jaroslav Vaculík z Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity hovořil o repatriaci československých legií z Ruska, přičemž neopomněl poukázat na
české veřejné mínění, které nebylo nakloněno účasti legií v ruské občanské válce. Ve třetím re-
ferátu prof. Alexandr Grigorjevič Rybkov z pořádající instituce prezentoval svou novou publi-
kaci, a to sborník dokumentů a materiálů Čechoslovackij korpus v Povolžje. 1918–1920 gody.

Odpoledne konference probíhala ve třech sekcích. Českého čtenáře bude nejvíce zajímat ku-
latý stůl na téma Československé legie. Jednání kulatého stolu uvedl doktorand Saratovské stát-
ní univerzity N. G. Černyševského Maxim Anatoljevič Vasilčenko, který v referátě na téma T. G.
Masaryk a jeho boj za uchování československých legií na podzim 1917 položil otázku, zda by-
lo možné vyhnout se následujícímu konfliktu s bolševiky. Profesor pořádající instituce Alexan-
dr Nikolajevič Donin hovořil o vzpomínkách ruského zahraničního ministra S. D. Sazonova na
Velkou válku, ve kterých neopomněl ani opakovaná přijetí předáků ruských Čechů a Slováků ca-
rem. Prof. Lev Nikolajevič Ljutov z Uljanovska přiblížil podporu československých legií socia-
listicky orientovanému Výboru členů Ústavodárného shromáždění. Život legionářů ve stepi, čas-
to bez jídla a vody, na základě kroniky 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého v létě a na pod-
zim 1918 přiblížil docent Saratovské státní univerzity Anatolij Alexandrovič Simonov. Poněkud
mimo hlavní téma konference bylo vystoupení domácího profesora Pavla Petroviče Frolkina,
kterého zaujal postup československých jednotek za druhé světové války.

Ve druhé sekci, věnované průběhu Velké války, bylo předneseno dvanáct referátů. Třetí sek-
ce umožnila, aby se k problematice první světové války vyjádřili také mladí začínající historici.
Konferenci lze celkově charakterizovat jako dobře zorganizovanou a vědecky přínosnou.

Jaroslav Vaculík

Konference v Senátu Parlamentu ČR

Při příležitosti 100. výročí vzniku České družiny v Rusku a 70. výročí Karpatsko-dukelské
operace uspořádal místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Zdeněk Škromach za spo-
lupráce Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 21. listopadu 2014 konferenci na téma Podíl vo-
lyňských Čechů na vzniku a obnově Československa. Po pozdravných projevech místopředsedy
Senátu, předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně Jaromíry Němcové-Ničové, předsedy Svazu bo-
jovníků za svobodu ing. Jaroslava Vodičky a předsedy Společnosti přátel Ludvíka Svobody ing.
Ludvíka Engla pronesl úvodní referát o dvou ze zakladatelů České družiny – volyňských Češích
dr. Václavu Vondrákovi a Věnceslavu Švihovském- prof. dr. Jaroslav Vaculík z Pedagogické fa-
kulty MU. O podílu krajanského hnutí v Rusku na vytvoření České družiny promluvila Mgr.
Dagmar Martínková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Informovanost vystě-
hovalců do Ruska z let 1868–1876 přiblížil Bc. Miroslav Cingroš z Provozně ekonomické fa-
kulty České zemědělské univerzity v Praze. S archivními prameny k dějinám volyňských Čechů
uloženými v Národním archivu v Praze seznámila pracovnice této instituce dr. Lenka Kločková.
Politickou perzekuci Čechů na Ukrajině v letech 1919–1941 přiblížil ve svém fundovaném re-
ferátu prof. dr. Mečislav Borák, CSc., z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. 

Předseda historicko-dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně Roman Šter z Národ-
ního archivu objasnil úlohu volyňských žen v československých jednotkách na východní frontě
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za druhé světové války. Dopad událostí let 1939–1945 na rodiny volyňských Čechů objasnil li-
toměřický archivář dr. Jaroslav Moravec. O budování muzea volyňských Čechů promluvil eme-
ritní pracovník Národního muzea v Praze dr. Stanislav Slavík. V diskusi vystoupil mj. doc. Ale-
xandr Muratov, který zdůraznil rozhodující roli, kterou při formování prvního československé-
ho odboje v Rusku sehráli tři ruští Češi – dr. Václav Vondrák, Alois Tuček a Zdeněk Reiman.
Konference díky zasvěceným referátům, které budou publikovány, přispěla k prohloubení našich
dosavadních znalostí o dějinné úloze, kterou Češi sehráli během svého osmdesátiletého pobytu
na Volyni.

Jaroslav Vaculík

Miloš Trapl osmdesátníkem

Česká historická obec si v lednu 2015 připomene osmdesáté narozeniny předního morav-
ského historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Narodil se 15. ledna 1935 v Hustopečích v ro-
dině středoškolského a později vysokoškolského profesora Miloslava Trapla. Po maturitě na
brněnském gymnáziu studoval v letech 1953–1957 dějepis a český jazyk na tehdejší Vysoké ško-
le pedagogické v Olomouci. Po absolutoriu pracoval na krajské archivní správě (1957–1960), 
v olomouckém Vlastivědném ústavu (1960–1964) a od roku 1964 působí již padesát let na ka-
tedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V roce 1966 obhájil hodnost kandidáta
historických věd a zároveň získal titul PhDr. V roce 1977 získal venia docendi pro obor česko-
slovenské dějiny a po dvaceti letech profesuru na Masarykově univerzitě.

Jeho vědecká činnost započala v roce 1958, kdy v Časopisu Společnosti přátel starožitností
českých publikoval stať o poddanské vzpouře na Losinsku 1620–1621. Na ni navázala ve
stejném časopisu v roce 1960 studie o poddanských poměrech kláštera Hradisko u Olomouce. 
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Od raně novověké problematiky přechází v 60. letech k moderním dějinám se zvláštním za-
měřením na regionální dějiny. Pracoval v Kabinetu regionálních dějin Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého, kde se výrazně podílel na tvorbě Historického místopisu Moravy a Slezska
v letech 1848–1960, který zahrnuje celkem šestnáct svazků (Ostrava – Olomouc 1966–2011).
Vedle toho publikoval i řadu regionálních prací, mj. k metodice historické vlastivědy, podílel se
na zpracování historie desítek moravských měst a obcí, psal také stati o historii Olomouce, je
spoluautorem tzv. malých dějin měst (Ostrava 1972, Olomouc 2002) i akademických dějin Olo-
mouce.

Dalším okruhem Traplova vědeckého zájmu jsou dějiny politického systému, stran a spolků
za první Československé republiky. Historii politických stran na Moravě přiblížil již v prvním
svazku Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848–1960 (Ostrava 1966). Politické
uvolnění v roce 1968 umožnilo vydání jeho monografie Politika českého katolicismu na Moravě
1918 – 1938. Ve studiu dějin Československé strany lidové pokračoval i v dalších letech a vý-
sledky svého bádání předložil v monografii Politický katolicismus a Československá strana li-
dová v Československu 1918–1938 (Praha 1990, anglicky New York 1995). Pozornost věnoval
zvláště předsedovi strany Msgre. Janu Šrámkovi, a to v monografiích Monsignore Jan Šrámek
(Olomouc 1995) a Politik dobré vůle (spolu s K. Konečným a P. Markem, Praha 2013).

V roce 1993 stál u zrodu Centra pro československá exilová studia na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého, jež shromažďuje materiály věnované českými exulanty, kteří odešli po
únoru 1948. Je spoluautorem monografie Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku 
v letech 1945–1989 (s M. Kouřilem a A. Skoupým, Olomouc 2004), v současné době je spolu-
řešitelem projektu GAČR, který mapuje osudy Čechů v Austrálii (spolu s J. Millerem a J. Bure-
šovou).

Významně se podílel na zpracování syntézy Dějiny Moravy, kdy ve čtvrtém dílu publikoval
osudy této historické země v době první republiky a za okupace (s J. Bartošem, Brno 2004).

Last but not least nutno také připomenout jeho podíl na tvorbě učebnic dějepisu, kde pokra-
čuje v rodinné tradici. V nakladatelství Prodos vydal učebnici Dějepis 8 Novověk – Člověk
a společnost a spolu s J. Traplovou a O. Hýskem Dějepis 8 s komentářem pro učitele – Novověk.
V populárně vědecké publikaci Osobnosti českých dějin představil s J. Bartošem a S. Kovářo-
vou na 450 stranách krátké medailonky 892 osobností, které se zapsaly do dějin českých zemí.

Miloš Trapl je nejen ředitelem Centra pro československá exilová studia, ale i členem vědec-
kých rad Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Filozoficko-přírodovědecké fa-
kulty Slezské univerzity v Opavě, Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea Prostějovska
v Prostějově, členem redakčních rad Slezského sborníku, Jižní Moravy, Severní Moravy, členem
výboru Matice moravské, místopředsedou pobočky Masarykovy společnosti v Olomouci, před-
sedou oborových rad pro historii a politologii pro státní doktorské zkoušky na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého a členem oborových komisí pro české a světové dějiny Slezské uni-
verzity v Opavě. Je rovněž komturem Olomoucké komendy Vojenského a špitálního řádu sv. La-
zara Jeruzalémského. V roce 2005 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti historie. Je autorem
a spoluautorem více než 500 publikací, statí a článků, přednesl na 500 veřejných přednášek,
zúčastnil se desítek vědeckých konferencí doma i v zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko, Ra-
kousko).

Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přeje jubilantovi do dalších let
především dobré zdraví, ale i nové tvůrčí úspěchy.

Jaroslav Vaculík

211

ZPRÁVY



Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masary-

kovy univerzity v roce 2014

Předkládaný přehled navazuje na soupis obhájených diplomových prací publikovaných ve
Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 27,
2013, č. 2. Vedoucími prací byli doc. PhDr. František Čapka, CSc., PhDr. Tomáš Černušák,
Ph.D., ThLic. Marek Hlávka, doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr., Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., PhDr.
Kamil Štěpánek, CSc., a prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

BEMEROVÁ, Klára: (Dětské) literární bestselery v kontextu dějepisných mezipředmětových
vztahů (Štěpánek)

DALECKÁ, Kateřina: Památky průmyslové revoluce ve výuce dějepisu ZŠ: Zbrojovka Brno
(Štěpánek)

HABERMANN, Dominik: Přínos Hergsellů pro šermířské umění 2. pol. 19. století (Krafl)
HLAVICA, Martin: Didaktické využití hraných filmů s velikonoční tématikou v náboženské

výchově na druhém stupni základní školy (Konzbul)
JANEČKA, Josef: Větrné mlynářství na Drahanské vrchovině (Čapka)
KOHOUTEK, Michael: Premonstrátský klášter Louka u Znojma v době předbělohorské

(1526–1620) (Černušák)
KOŘÍNKOVÁ, Daniela: Z dějin brněnského sboru Církve bratrské (archiv, správa a obraz v ce-

locírkevních periodikách) (Krafl)
KOŠAŘOVÁ, Klára: Ludvík Hlavačka. Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátě-

ných zátarasů na hranicích? (Vaculík) 
MALCOVÁ, Markéta: Založení poutního místa v Hlubokých Mašůvkách v kontextu proměn

konfesijní identity v pobělohorském období (Černušák)
MUSILOVÁ, Petra: Z historie a současnosti vybraných tělovýchovných jednot Sokol na Bla-

nensku a jejich srovnání (Čapka)
RECMANÍKOVÁ, Michaela: Z historie českých menšinových obecných škol na Brněnsku (se

zaměřením na první republiku) (Čapka)
RYBKA, Jiří: Regulace řeky Moravy na území Hodonína a její vliv na změnu okolní krajiny

(Čapka)
SISKA, František: Život a práce horníků v ostravsko-karvinském revíru po druhé světové válce

(Vaculík)
SOLAŘOVÁ, Michaela: Motivace, práce a výsledky činnosti organizátorů Celostátního setkání

mládeže ve Žďáru na Sázavou 2012 (Hlávka)
SVOBODOVÁ, Eva: Nosislav v období normalizace (Vaculík)
VESELÝ, Martin: K problematice vzniku Pedagogické fakulty MU (Vaculík)
ZÁLEŠÁKOVÁ, Stanislava: Animovaná mše jako netradiční forma pastorace mládeže (Hlávka)

Jaroslav Vaculík

212

ZPRÁVY



213

ANOTACE

ŠMAHEL, František – BOBKOVÁ, Lenka – MAŠKOVÁ, Pavlína – NOVOTNÝ, Robert

(edd.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové

noviny, 2012. 931 s.

Rozsáhlé reprezentativní dílo početného kolektivu autorů navazuje na svazek věnovaný Pře-
myslovcům, je koncipováno jako součást vícesvazkové ediční řady Nakladatelství Lidové novi-
ny, která by měla pokrýt celé období středověku v českých zemích. Kniha, výsledek práce více
než pěti desítek českých medievalistů se zaměřením na české dějiny, dějiny umění, archeologii
či numismatiku, je strukturována do tří hlavních oddílů. První z nich nese nadpis První Lucem-
burkové na českém trůně (1310–1378). Studie jsou rozčleněny do kapitol věnovaných panov-
níkovi a společnosti, členům dynastie, rituálům, ceremoniím a slavnostem, právním památkám
státoprávního významu či důležitým cestám panovníků. Druhý oddíl je nazván Královská vláda,
prezentace majestátu a rozkvět kultury. Značný prostor je věnován královskému dvoru, význam-
ným osobnostem zde působícím, dvorským řádům, dále panovnickým sídlům jak českých králů,
tak moravských markrabat, erbům a jejich roli v reprezentaci. Opomenuto nebylo umění a vzdě-
lanost lucemburské éry, architektura a drobné umění (relikviáře, zbraně, kodexy), písemná kul-
tura a literatura, univerzita. Třetí oddíl obdržel nadpis Třetí generace Lucemburků na českém
trůně (1378–1437). Popsána je vláda Václava IV., jeho spory, představeni jsou členové lucem-
burské sekundogenitury na Moravě a další příslušníci rodu. Čtenář se dočte o obrazu Čech
u francouzských literátů či o rodové pověsti Lucemburků o víle Meluzíně.

Snaha o systematizaci struktury knihy vedla k užití jednotných názvů kapitol v rámci různých
oddílů knihy (Panovník, země a společnost, Portréty členů dynastie, Osoby a osobnosti ve stínu
Lucemburků, Stopy a paměť lucemburské doby). Bohatý je obrazový doprovod (na 600 ilustrací,
mapové a kresebné rekonstrukce, rodokmeny), který z publikace činí vskutku reprezentativní
dílo. Kniha si neklade za cíl podat systematické vypsání okolností života a působení dynastie a je-
jích členů, představuje významné a úhelné momenty, jevy, děje či sféry konání, jimiž se výrazně
zapsali do dějin země a kterými jsou charakterističtí. Chronologickou osu publikace tvoří poli-
tické dějiny, na něž navazují texty věnované vzdělanosti, umění a kultuře obecně. Badateli i la-
ickému zájemci o české dějiny se tak dostává do rukou ucelený přehled všeho zásadního, co his-
torická věda může na základě novějších výzkumů k lucemburské dynastii a její epoše poskytnout.

Pavel Krafl

KOSTJUK, Mychajlo: Evangelično-ljuteranska kircha v Lucku. Istoryko-architěkturnyj
narys. Luck: NVD Tverdynja, 2010. 68 s.

Docent Lucké národní technické univerzity Mychajlo Petrovyč Kostjuk předložil publikaci
věnovanou jedné ze vzácných památek volyňské architektury, a to luteránskému chrámu Krista
Spasitele v Lucku. Byl postaven německými kolonisty na počátku 20. století. Na základě
analýzy archivních pramenů, domácí i zahraniční literatury přibližuje základní etapy historie
kostela od vzniku samé myšlenky jeho vybudování po současnost. Součástí knihy jsou také
početné ilustrace, část z nich je publikována poprvé. Čtenáři tak mohou vidět krásu a architek-
tonické zvláštnosti budovy.

Kniha představuje autorův dar k 925. výročí města. Chrám plnil svou funkci od svého vysvě-
cení v roce 1907 do reemigrace volyňských Němců v letech 1939–1940, ke které došlo na 
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základě paktu Molotov-Ribbentrop. Českého čtenáře zaujme skutečnost, že varhany byly vy-
robeny firmou Bří Riegerové v Krnově.

Mírový život Volyně přerušila v roce 1914 první světová válka. Volyň se stala arénou bo-
jových událostí. Ruská armáda nařídila vysídlení volyňských Němců do Povolží a na Sibiř.
V letech války nejvíce utrpěl právě luteránský kostel, neboť v něm byly umístěny ruské jed-
notky. Během odstřelování byla poškozena fasáda, zničeny varhany a rozbity vitráže. K návratu
volyňských Němců došlo až v roce 1917.

Po skončení světové války se Luck stal jedním z vojvodských měst obnoveného Polska.
Lucká luteránská farnost nově spadala pod varšavskou konzistoř. Zlepšující se materiální
postavení volyňských Němců umožnilo i opravu kostela: zasklení oken, opravu lavic, úpravu in-
teriéru, nové varhany a pořízení nové střechy. Kostel se opět stal vlivným centrem nejen
náboženského, ale i duchovního a společenského života. V roce 1929 jej dokonce navštívil
prezident Polské republiky Ignacy Mościcki.

Po pádu Polska na základě sovětsko-německé dohody došlo k přesídlení Němců ze Sověty
zabrané západní Volyně na polská území okupovaná Němci (Warthegau). Tak skončila historie
více než stoletého pobytu Němců na Volyni.

Odsun Němců vedl k uzavření kostela, který byl znovu poškozen v důsledku válečných událostí.
V roce 1951 byla budova předána Státnímu oblastnímu archivu Volyňské oblasti. Chátrající objekt
měl být v roce 1965 rekonstruován na muzeum. Opravy se ale odkládaly a teprve v roce 1974 začala
generální oprava kostela pro potřeby archivu. Když v 80. letech archiv získal novou budovu, objevila
se myšlenka zřízení koncertního sálu. S představiteli československého podniku zahraničního ob-
chodu bylo dohodnuto dodání nových varhan a v roce 1988 začala rekonstrukce budovy.

Rozhodnutím výkonného výboru Volyňského oblastního sovětu lidových zástupců z 23. čer-
vence 1990 byl kostel pronajat luckým baptistům. Tím začala nová etapa historie chrámu. Byl
vypracován projekt, podle kterého byla v letech 1990–1994 budově vrácena původní podoba
charakteristická pro luteránské kostely. Nebylo vyhověno žádosti obnovené luteránské obce
o vrácení kostela a tato obdržela pouze budovu fary.

Součástí publikace je i soupis pastorů lucké evangelicko-luteránské farnosti, seznam pra-
menů a literatury a ruské, polské a anglické résumé.

Jaroslav Vaculík

RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje 1918–1920 gody. Doku-
menty i materiály. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut Rossijskogo

ekonomičeskogo universitěta im.G. V. Plechanova, 2014. 184 s.

Sborník obsahuje dokumenty a materiály vztahující se k roli československých legií v Po-
volží v letech 1918–1920. Je vybaven ruským, českým a anglickým úvodem, archeografickými
informacemi, jmenným a místním rejstříkem a vysvětlivkami zkratek a obsahuje v úplnosti ne-
bo ve zkrácené podobě celkem 190 dokumentů, z nichž některé se týkají pouze politické situa-
ce v regionu. Převážnou většinu publikovaných dokumentů (170) představují materiály bolše-
vické provenience, jen čtrnáct z nich jsou dokumenty vydané Odbočkou Československé národ-
ní rady v Rusku a jen šest pochází z pera představitelů tzv. ruské demokracie (eserů a menševi-
ků). To samozřejmě poskytuje poněkud jednostranný obraz popisované skutečnosti.

Z dokumentů jasně vyplývá, že přelomem ve vztazích mezi bolševiky a legionáři byl čelja-
binský incident 14. května 1918, kdy uherští váleční zajatci, kteří se na základě brest-litevského
míru vraceli ze Sibiře, napadli československé legionáře, kteří si to nenechali líbit. Proti Čecho-
slovákům zasáhli ruští bolševici a konflikt byl spuštěn.
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Jak ukazují dokumenty Odbočky Československé národní rady v Rusku (ČSNR), v souladu
s dohodou Rady lidových komisařů s československými revolučními vojsky byly bolševikům
předávány zbraně a českým komunistům byla umožněna agitace pro vstup do Rudé armády. Za
to měli bolševici zajistit volný průjezd československých vojsk do Vladivostoku. Transsibiřská
magistrála byla ovšem zahlcena německými a rakousko-uherskými zajatci, kteří se vraceli na zá-
kladě brest-litevského míru do vlasti. Transporty s československými vojáky byly zadržovány
a nervozita Čechoslováků, kteří již od roku 1914 byli vzdáleni od domova, narůstala. Legionáři
trpěli nedostatkem topiva a drahotou potravin. Odbočka ČSNR si již v dubnu 1918 stěžovala, že
podmínky úspěšného přesunu do Vladivostoku byly narušeny bolševiky.

Jejich pravou tvář ukazují dokumenty vydané po 14. květnu 1918. Lidový komisariát vojen-
ství nařídil okamžitě zadržet, odzbrojit a rozformovat československé legie jako údajnou část
staré pravidelné armády. Legionáři měli být zařazeni buď do Rudé armády, nebo do pracovních
oddílů. Lidový komisař vojenství Trockij k tomu dodal, že vojenské příkazy se nevydávají k dis-
kusi, ale k vyplnění. Velitelský sbor legií měl být zatčen. Bolševici sami přiznávali, že důsledkem
odzbrojení legií bude konflikt. Takže víme, kdo vlastně vyvolal údajné povstání Čechoslováků.

Dne 3. června 1918 nařídil lidový komisař dopravy nevyhovovat žádným žádostem Čecho-
slováků, nedávat jim k dispozici lokomotivy, nepouštět je k telefonu a telegrafu a nedávat jim
žádné potraviny. Podle Trockého „českoslovenští povstalci jsou přímými spojenci kontrarevolu-
cionářů a agenty imperialismu“. Ti Čechoslováci, kteří dobrovolně neodevzdali zbraně, měli být
na místě zastřeleni. Násilně rozformované transporty měly být poslány do koncentračních tábo-
rů. Podle Lenina hlavním cílem „zrádců“ bylo vyhladovět sovětskou republiku zastavením do-
vozu sibiřského obilí. Rada lidových komisařů nařídila zničit kontrarevoluční bandy a smést ne-
přátele lidu z povrchu země. Za pomluvami bolševických vůdců nezůstávali pozadu ani česko-
slovenští komunisté v Rusku. Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí na československé
frontě uložila tohoto nepřítele vykořenit.

Objektivní informace se objevují pouze v článcích převzatých z časopisu Vozrožděnije, což
byl orgán Výboru členů Ústavodárného shromáždění (Komuč). V srpnu 1918 časopis otiskl pro-
volání Výkonného výboru československých revolučních vojsk, které obhajovalo postup legií
proti bolševikům a vyjadřovalo naději, že pouze Všeruské Ústavodárné shromáždění může
ochránit ruské dělníky a rolníky před jakýmikoliv represáliemi. V jiném čísle časopis upozornil
na telegram lidového komisaře Čičerina, který již ve druhé polovině dubna 1918 nařídil sibiř-
ským sovětům zastavit přesun Čechoslováků na východ a urychlit převoz německých zajatců na
západ.

Dokumenty a materiály připravené k publikaci A. G. Rybkovem představují jeden z prvních
kroků k podání pravdivého obrazu o činnosti českých a slovenských dobrovolníků, kteří v ne-
lehkých životních podmínkách bojovali v Rusku za samostatný československý stát.

Jaroslav Vaculík

SERAPIONOVA, Jelena Pavlovna (ed.): Socialnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka:
Istoričeskaja pamjať. Moskva – Sankt Petěrburg : Něstor-Istorija, 2014. 370 s.

Péčí Ústavu slavistiky Ruské akademie věd a Komise historiků Ruské federace a Slovenské
republiky za podpory Ruského společenskovědního fondu vyšly materiály z mezinárodní
vědecké konference, která se uskutečnila v roce 2012 v Moskvě. Publikace je rozdělena do tří
částí. První je věnována problematice sociálních důsledků první světové války a obsahuje řadu
statí věnovaných poválečné reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků z Ruska. Druhá část se sou-
střeďuje na problematiku osvobození Slovenska v letech 1944-1945 a třetí poválečným problé-
mům Slovenska.
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V naší anotaci upozorníme na ty příspěvky, které se dotýkají Čechů v Rusku v průběhu a po
skončení Velké války. Zoja Sergejevna Něnaševa z Historické fakulty Moskevské státní univer-
zity se zaměřila na sociálně-politické aspekty rozvoje národního hnutí Čechů a Slováků v Rus-
ku a problematiku osvobození válečných zajatců (září 1914 – únor 1917). Andrej Nikolajevič
Pticyn ze Severokavkazské federální univerzity ve Stavropolu přiblížil činnost českých a slo-
venských podnikatelů na jihu Ruska v letech první světové války. Uvádí, že podle údajů ruské-
ho ministerstva vnitra požádalo v letech Velké války o ruské občanství 2465 Čechů a 188 Slo-
váků. Mnoho českých pivovarů muselo být za války uzavřeno vzhledem k zavedení prohibice.

Juraj Benko z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě se věnoval repatria-
ci válečných zajatců z Ruska do habsburské monarchie v posledním roce první světové války.
V Rusku bylo k 1. 9. 1917 celkem 1 736 764 rakousko-uherských, 159 390 německých a 61 509
tureckých zajatců. Počet českých a slovenských zajatců se odhaduje na 200–400 tisíc, z toho
Slováků bylo 5–10 %. Gros repatriace ovšem proběhlo až po skončení občanské války v Rusku,
a to v letech 1920–1922. Po rozpadu monarchie repatriaci rakousko-uherských zajatců převzala
Rakousko-uherská rada dělnických a vojenských zástupců, tzv. Austrosovět. O českých a slo-
venských zajatcích na území středního Předkavkazka v letech 1914–1917 píše Igor Vladimiro-
vič Krjučkov ze Severokavkazské federální univerzity ve Stavropolu.

Z českých archivních materiálů vychází Jelena Pavlovna Serapionova z Ústavu slavistiky
Ruské akademie věd v Moskvě, která přibližuje politiku československých úřadů k navrátilcům
z Ruska – legionářům, zajatcům a reemigrantům. V letech 1919–1920 se z Vladivostoku vrátily
do vlasti 72 644 osoby, z toho 56 459 vojáků a důstojníků. V ČSR je reprezentovaly kromě ofi-
ciální Československé obce legionářské také levicový Svaz československých legionářů a pra-
vicová Družina československých legionářů. Autorka správně poukazuje na to, že v nejsložitěj-
ší situaci byli předváleční čeští a slovenští kolonisté, kteří přišli o veškerý majetek a byli nuce-
ni reemigrovat. Jejich zájmy v ČSR reprezentovaly Sdružení Čechů a Slováků z Ruska a Jed-
nota Čechoslováků z Ruska, jejich příbuzných a přátel.

Postavení Rusínů v Československu ve 20. letech ve světle rusínského tisku v USA bylo předmě-
tem zájmu Kirila Vladimiroviče Ševčenka z filiálky Ruské společenskovědní univerzity v Minsku. Po
Velké válce si američtí Rusíni přáli připojení uherské Rusi k ČSR na principu československo-rusín-
ské federace. Rusíni požadovali, aby Podkarpatská Rus zahrnovala i severovýchodní Slovensko, kde
podle sčítání lidu v roce 1921 žilo 85 628 Rusínů. Nerealizace autonomie a nepřipojení Spišské, Šari-
šské, Abovské a Zemplínské župy, které podle autora byly osídleny převážně Rusíny, vedly americko-
rusínské noviny k tvrzení, že „Československo nám nepřineslo svobodu, ale otroctví“. Rusínské novi-
ny psaly, že Podkarpatská Rus je počešťována a tzv. Prešovská Rus slovakizována: „Naše rodné země,
Podkarpatská a Prešovská Rus, jsou nyní dolinou pláče… a úžasného utrpení pod krutou a tyranskou
vládou Čechů. Ruský národ, který věřil Čechům… se stal nešťastným otrokem na svém území pod ne-
snesitelným českým jhem“. Tento názor považuje autor za výstižnou informaci o reálném postavení ru-
sínské národnostní menšiny v Československu. Obsah článku koresponduje s tezemi sovětské historio-
grafie, která tak odůvodňovala nutnost připojení Podkarpatské Rusi k SSSR v roce 1945.

Sergej Ivanovič Michalčenko z Centra slavistiky Brjanské státní univerzity ukazuje Sloven-
sko a Podkarpatskou Rus dvacátých let ve vzpomínkách posledního rektora Univerzity sv. Vla-
dimira v Kyjevě Jevgena Vasiljeviče Spektorského, který emigroval v roce 1920. V letech
1924–1927 byl profesorem a děkanem Ruské právnické fakulty v Praze. Spektorského zaujala
otázka postavení nečeských území v rámci nového státu. Politiku ČSR označil za „vnitřní im-
perialismus“. Na Podkarpatské Rusi prý Češi začali nejprve ukrajinizaci a poté čechizaci. Hlav-
ní město Podkarpatské Rusi se mu jevilo zpola jako volyňský Žitomir, zpola jako uherský Ze-
mun. Do příchodu Čechů prý zdejší obyvatelstvo nic o ukrajinství neslyšelo.

Složitostmi národní identifikace Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů ve vzpomínkách
pamětníků se zabývá Sergej Michajlovič Sloistov z Ústavu slavistiky Ruské akademie věd. 
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Jako příklad uvádí české evangelické vesnice na jihozápadní Ukrajině. V případě Alexandrovky
v dnešní Oděské oblasti nešlo o přechod z jedné protestatnské denominace do jiné, protože
Českobratrská církev evangelická sjednotila české luterány a kalvíny do jednoho společenství.
Miroslav Daniš z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě publikuje neobyčejně
zajímavé záznamy Jozefa Belaje, sekretáře slovenského vyslanectví v Moskvě v letech
1939–1940.

Celkově lze charakterizovat anotovanou první část publikace, stejně jako další dvě, za cen-
ný příspěvek k našemu poznání nejen rusko-slovenských, ale i rusko-českých vztahů.

Jaroslav Vaculík

VYKOUPIL, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. 

Dějiny českého fašismu se všeobecně připomínají k letopočtu 1922, kdy dal o sobě vědět
nejprve na Moravě a teprve poté v Čechách; příznivci krajní pravice se soustředili kolem týde-
níku Hanácká republika, vycházejícím v Holešově, později změněném na Národní republiku.
Záhy nato začaly v jednotlivých moravských regionech vznikat místní fašistické buňky. Zde je
třeba upozornit na práce Evy Fargašové Nástin vývoje organizací českého fašistického hnutí v le-
tech 1921–1929 ve Sborníku k dějinám 19. a 20. století nebo Pavla Balouna Vznik českého fa-
šismu (1921–1926), v nichž je datum počátků fašismu v našich zemích posunuto k roku 1921. 

Úvodní pasáže jsou věnovány bližšímu vysvětlení používaných pojmů a také metodologic-
kým otázkám, se současným stručným představením stávajících prací k dané problematice (To-
máše Pasáka, Milana Nekonečného, Ivo Pajčocha, Pavla Kotlána, Františka Mezihoráka, Miro-
slava Mareše), včetně studentských prací. Nechybí zde ani rozbor pramenů a popis využívaných
archivních fondů. 

V následujících kapitolách Vykoupil podrobně popisuje šíření fašistických myšlenek a věnu-
je se i dvěma příbuzným hnutím v Čechách, jimiž byli Červenobílí a Národní hnutí; od roku
1924 se tyto subjekty sbližovaly, aby nakonec v roce 1926 splynuly v Národní obec fašistickou
(NOF). Jistě se může zdát překvapivé, že mezi postavami v tomto hnutí najdeme i známá jmé-
na s akademickým vzděláním (jako například kontroverzního historika Jana Vrzalíka, příro-
dovědce Vladimíra Teyrovského nebo majitele sanatoria a lékaře Jana Navrátila). 

Velká pozornost ze strany autora je věnována tzv. Gajdově aféře z let 1926–1928 a okolnos-
tem nuceného odchodu tohoto, jinak mezi lidem populárního generála-legionáře Gajdy („Lva
Sibiře“) z armády. Podrobně je objasňována podstata Gajdova obvinění i postoj prezidenta T. G.
Masaryka a jeho okolí ke generálově osobě (i když byla již několikrát popsána, například P. Nau-
manem, Z. Sládkem nebo I. Šedivým). Gajdův další osud se propojil s NOF, která si jej zvolila
za svého vůdce. Autorově pozornosti však neunikli i další více či méně významní funkcionáři
tohoto fašistického hnutí, stejně jako mnoho událostí spojených s touto politickou stranou.       

Nejpřínosnější se jeví sedmá kapitola, v níž se Vykoupil snažil zasadit český fašismus do šir-
šího spektra prvorepublikových politických stran a objasnit jeho úlohu na čs. meziválečné poli-
tické scéně. Mnoho členů NOF se rekrutovalo z již existujících politických stran, proto je zde
upozorňováno na provázanost NOF s některými těmito českými stranami, jako například
s národní demokracií nebo s agrární stranou. Velký prostor je věnován i tzv. kobsinkiádě (nebo
též židenickému puči z 21. na 22. ledna 1933, kdy se několik desítek fašistů v čele s nadporu-
číkem čs. armády L. Kobsinkem pokusilo obsadit kasárna v Brně-Židenicích a odtud rozpoutat
povstání s cílem svrhnout stávající režim a nastolit v republice fašistickou diktaturu, vedenou
R. Gajdou). Autor zde obratně využil svých starších prací o „židenické“ události a přinesl nový
pohled na danou problematiku. Výrazným kladem této deváté kapitoly je bohaté využití do-
bového tisku, popisující dramatické události této lednové noci.
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Pozornosti autora neunikly ani otázky časově omezené spolupráce vedení českých fašistů
s národněsociálním politikem Jiřím Stříbrným (dokonale „zmapovaným“ předchozí Vykoupilovou
monografií), který po vyloučení z této strany založil stranu radikálních socialistů, přejmenovanou
na Ligu proti vázaným kandidátním listinám (pozdější Národní ligu), jež se sblížila s NOF. V mo-
nografii najdeme i odpovědi na řadu otázek spojených s méně významnými moravskými fašistic-
kými formacemi, jakou byl Národní tábor fašistický nebo brněnská Fašistická garda. 

NOF jako nejvýznamnější a nejsilnější reprezentant českého fašismu v první ČSR nenabyl
nikdy ve zdejším demokratickém (masarykovském) prostředí plnohodnotného postavení, jak to-
mu bylo například v Itálii, Německu, Rakousku, Španělsku, Portugalsku nebo i na Slovensku.
Měl sice svého vůdce – „Radolu“ Gajdu, ale ten neoplýval vlastnostmi, které by mu umožnily
být skutečným diktátorem. Vykoupilova monografie přináší mnoho podnětného, rozšiřuje zna-
losti o fašismu na Moravě formou detailnějšího rozpracování, což mu umožnila systematická
heuristika. K přednostem práce patří i množství fotografií, které dobře plní dokumentační úlo-
hu. Kniha jako celek je podána čtivým způsobem a dozajista zaujme širší čtenářskou veřejnost.  

František Čapka 

ISAKOWICZ – ZALESKI, Tadeusz: Przemilczane ludobójstwo na kresach. Kraków: Małe

wydawnictwo, 2010. 175 s.

Autor je proboštem arménsko-katolické farnosti Nejsvětější Trojice v Hlivicích, vzděláním
historik, pochází z někdejšího polského východního pohraničí. Předmětem jeho studia jsou
turecká genocida Arménů v roce 1915 a genocida Poláků příslušníky Organizace ukrajinských
nacionalistů (OUN) a Ukrajinské povstalecké armády (UPA) za druhé světové války.

Anotovaná kniha je rozdělena do tří částí. První obsahuje sérii článků, které byly publiko-
vány v Gazecie Polskiej na téma genocidy prováděné ukrajinskými nacionalisty na Volyni a ve
východní Haliči. Durhá část přibližuje vyhlazení obce Korościatyn u Buczacze v Tarnopolském
vojvodství, odkud pocházeli jeho prarodiče. Třetí část přibližuje historii vražd Arménů a Poláků
v Kutech v Stanislavském vojvodství. Publikace je doplněna dvěma texty z pera emeritního pro-
fesora Univerzity v Calgary v Kanadě Ryszarda Szawlowského a ing. Ewy Siemaszko, která je
spoluautorkou dvoudílné monografie Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 1939–1945.

Nejzajímavější částí knihy je 16 fejetonů publikovaných v první části. V nich se autor za-
mýšlí nad zfalšovanou a zamlčovanou problematikou genocidy polského obyvatelstva v někdej-
ším polském jihovýchodním pohraničí příslušníky OUN a UPA, která vyvrcholila v roce 1943
po vzniku UPA, do níž vstoupili kolaboranti z ukrajinské pomocné policie. Podle odhadu samot-
ných banderovců zahynulo v letech 1939–1946 okolo 150 tisíc Poláků. Vraždy provedené
s nebývalou krutostí postihly i Židy, Armény, volyňské Čechy a také ty Ukrajince, kteří je
nepodporovali. Vražděni nebyli jen muži, ale všichni bez ohledu na pohlaví či věk. Vše bylo
spjato s krádežemi a vypalováním domů a celých lokalit.

Studie o Korościatyně začíná mobilizací do polské armády 1939. Ale již 17. září sem vpad-
la Rudá armáda. Začalo vysídlování Poláků na Sibiř. Po německém vpádu v červnu 1941 začali
nacionalisté vraždit své polské sousedy. Zahynulo jedenáct Poláků a šest Ukrajinců, kteří byli
proti vraždění. Ukrajinci stříleli do ustupujících Rusů, podobně jako v roce 1939 do Poláků.
Němce vítali jako osvoboditele. Vstupovali do jednotek SS Galizien a pomocné policie, aby ne-
museli na nucené práce do Německa.

O mučednictví Poláků a Arménů v Kutech v letech 1939–1945 píše autor ve třetí části.
Uvádí, že polská reprezentace prchající do Rumunska nepřekročila hranice v Zaleszczykach, jak
se obvykle uvádí, ale právě v Kutech, a to 17. a 18. září 1939. Vedle nejpočetnějších Židů zde
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žili Rusíni, Poláci a Arméni. Někteří Poláci a Arméni převáděli přes novou sovětsko-rumunskou
hranici Poláky, kteří odcházeli do Rumunska, aby na Blízkém východě vstupovali do polské
zahraniční armády.

Addenda z pera Ryszarda Szawlowského komparuje tureckou genocidu Arménů, německý
holocaust Židů a ukrajinskou genocidu Poláků. Ewa Siemaszko hovoří o událostech let
1942–1946 ve východním polském pohraničí jako o „zamlčené genocidě“, která nebyla 
spontánní akcí, ale byla plánována, iniciována a organizována OUN a UPA, které přistoupily
k „očistě ukrajinských území“.

Jaroslav Vaculík

KOPROWSKI, Marek A.: Wołyń. Epopeje polskich losów 1939–2013. Akt I. Zakrzewo: Wy-

dawnictwo Replika, 2013. 150 s. 

Sestavovatel sborníku vzpomínek pamětníků na situaci na Volyni po její trojí okupaci, sovět-
ské v roce 1939, německé 1941 a opětovné sovětské 1944, Marek Koprowski je žurnalista, který
se již dvacet let zabývá osudy Poláků v postsovětském prostoru od Brestu po Sachalin. Anoto-
vaná práce přibližuje osudy osmi Poláků původně žijících na Volyni, kteří se museli vyrovnat
s rychle se měnícími politickými poměry, nesmířili se s cizí okupací a zapojili se do polského
domácího odboje. Hlavní pozornost je věnována likvidaci polských elit, jejich násilnému trans-
feru na Sibiř a do Kazachstánu sovětským NKVD, zhoršení dosud celkem normálních vztahů
mezi Poláky a Ukrajinci a nasazování pracovních sil v době německé okupace. Vzpomínky jed-
notlivých pamětníků jsou sice subjektivní, ale představují důležitý dokument přibližující tamní
poměry v letech 1939–1945.

Všech osm pamětníků v průběhu eskalace polsko-ukrajinského konfliktu v roce 1943 se
chopilo zbraní, aby bránili své rodiny a spoluobčany před násilnostmi ukrajinských nacionalistů.
Nejprve popisují život svých rodin před vypuknutím války, vstup sovětských vojsk, vztah Židů
a Ukrajinců k novému režimu, německou okupaci a roli ukrajinských nacionalistů jako spojenců
nových vládců. Seznámíme se s formováním polského odboje jako reakcí na očistu Volyně od
polského elementu, která nespočívala jen ve vyhánění Poláků z tohoto území, ale v jejich fyzické
likvidaci, krádeži jejich majetku, vypalování domů a ničení všech stop připomínajících přítom-
nost tohoto etnika. Většina vzpomínek přibližuje boje 27. volyňské divize pěchoty Domácí ar-
mády, osudy jejich jednotlivých oddílů a také jejich příslušníků po odzbrojení Rudou armádou.
Každý z autorů popisuje svůj život po válce, kdy byli perzekuováni novým polským komuni-
stickým režimem, zvláště ti, kteří vstoupili do polské armády. Své Volyni ale zůstali věrni
a usilují, aby pravda o válečných událostech neupadla v zapomnění. Z nich nejznámější je
Władysław Siemaszko, který spolu se svou dcerou Ewou sestavil dvojdílnou publikaci vydanou
v roce 2000 a nazvanou Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939–1945.

Jaroslav Vaculík

FILIP, Vladimír a kol.: Brno – Brünn 1939–1945, II. díl. Brno: Nakladatelství Josef Filip

1938, 2012. 238 s.    

V úterý 16. prosince 2012 se v přednáškovém sále Ditrichštejnského paláce v Brně konal
křest této publikace autorského kolektivu v čele s Vladimírem Filipem a pracovníky Historické-



ho oddělení Moravského zemského muzea. Jednalo se o druhý díl rok předtím (2011) vydaného
prvního dílu  stejnojmenné knihy. Tentokráte autoři představili podobu Brna na základě zhruba
tisícovky zajímavých fotografií, z nichž skoro 90 % vzácných fotografií nebylo dosud nikdy
publikováno. Publikace je rozvržena do tří částí, přičemž v každé z nich fotografie doprovází
průvodní odborný text. 

V úvodní kapitole je podán přehled o stavebním vývoji města v letech protektorátu, přičemž
se pojednání důsledně drží historické stránky tématu. Na představených fotografiích pak může-
me jednoznačně dokumentovat snahu o architektonickou germanizaci Brna a ze strany okupační
správy využití každé příležitosti ke glorifikaci nacismu a němectví. Stavební ruch provázející
počáteční období okupace postupně slábl, tak jak se měnila situace na frontách druhé světové
války a docházelo ke změně priorit Třetí říše. Zpočátku byly dokončovány rozestavěné budovy
nebo vznikaly nové projekty (školy, byty, spořitelny). Vedle toho probíhala řada rekonstrukcí
historických staveb, včetně hradu Špilberk. Realizovaly se i některé projekty městské dopravní
infrastruktury, jako například vytvoření vnitřního městského dopravního okruhu (nová doprav-
ní trasa pod Petrovem). 

Dokumentačně zdařilá je část, která přibližuje každodenní život občanů města. Vedle toho
bylo poměrně dost místa věnováno protektorátním dobovým atributům, jakými byly poštovní
známky, potravinové lístky nebo bankovky. Za zdařilý úsek této kapitoly lze označit část, za-
bývající se protižidovskými opatřeními (vyhlášky a další nařízení i opatření proti brněnským Ži-
dům). Autoři textu i fotografické dokumentace zde snesli značné množství málo známých sku-
tečností o drastickém řešení židovské otázky. Zajímavé údaje byly publikovány o činnosti
protiletecké obrany na území města Brna v době, kdy se fronta a bombardování přiblížilo měs-
tu. Najdeme zde mnohé fotografie dokumentující výcvik členů tzv. Luftschutzu, a to jak těch
profesionálních, tak i těch, kteří se tímto nácvikem zabývali souběžně se zaměstnáním. Ve mě-
stě se konala bezpečnostní opatření proti náletům, která logicky musela v roce 1944 přijít. Bu-
dovaly se protiletecké kryty, školilo se obyvatelstvo. Mimořádně zajímavé jsou pak fotografie
z amerických bombardérů, pořízené přímo během leteckého náletu 25. srpna 1944.  

Viditelnou povrchností a uspěchaností naopak trpí oddíl o odboji a perzekuci, což dosvědčí
drobné faktografické nepřesnosti. Najdeme zde však množství fotografií osobností brněnského
domácího protinacistického odboje (např. z Obrany národa), ale také představitelů německých
represivních složek. Jsou zde umístěny vzácné fotografie z tehdejších brněnských věznic, ze
soukromých gestapáckých oslav apod. Do této části byly zahrnuty i údaje o některých mi-
mobrněnských aktivitách odboje, jako o Zeleném kádru v Hostýnských vrších a na Drahanské
vrchovině, nebo o známé skupině Olga v Chřibech a v Ždánském lese.     

Druhý díl nabídl široké brněnské veřejnosti zajímavé a technicky dokonalé fotografie z Br-
na a nejbližšího okolí z let 1939-1945, z nichž většina nebyla dosud známá. K této dokumentač-
ní části jsou přiřazené úvodní odborné texty, čímž vznikl dokonalý komplexní celek. 

František Čapka 

ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách a na
Moravě. Politika, každodennost a paměť 1940–1943. Praha: Filozofická fakulta UK, 2012.

318 s. 

Někdejší doktorandku v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a his-
toričku Památníku Lidice, badatelsky zaměřenou na sociální politiku s důrazem na druhou svě-
tovou válku, na německou menšinu v Protektorátu Čechy a Morava a na otázku dětí a mládeže
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ve Třetí říši, vedl profesní zájem k tomu, aby se za pomoci mnoha archivních pramenů české
i zahraniční provenience (německé a rakouské), dobové literatury, časopisů a značného množst-
ví odborných prací pokusila zachytit tuto, dosud v českém prostředí skoro neznámou kapitolu
z protektorátní historie. Již letmé seznámení s touto monografií nás opravňuje ke konstatování,
že tak učinila s nesmírnou pečlivostí a s hlubokým zaujetím pro danou problematiku, když vy-
cházela ze své diplomové práce a z řady vlastních dílčích časopiseckých studií. 

Letecké bombardování Německa spojeneckými svazky v roce 1940 podnítilo nacistické
představitele Třetí říše k obnovení projektu, který vzešel ve známost pod názvem Erweiterte
Kinderlandverschickung (KLV, „vysílání dětí na venkov“). Německé úřady evakuovaly děti
z průmyslových měst západního a severozápadního Německa do protektorátu, kde žily pod do-
zorem Hitlerjugend ve zvláštních výchovných zařízeních, jejichž počet se pohyboval okolo 400;
projekt se týkal přibližně 2,3 milionu německých dětí. 

Práce se snaží komplexnější analýzou představit a postihnout KLV jako součást tematiky
každodennosti ze tří různých úhlů pohledu, a to coby historickou sondu do reality dětského svě-
ta uprostřed války: – „deskriptivním“ pohledem, zabývajícím se KLV jako projektem realizova-
ným okupační správou v protektorátu s jeho zakotvením v organizační síti místních orgánů, –
sociálně historickým, kdy tato zařízení sloužila pro poznání života jeho nejmladších účastníků,
a za třetí –  interpretaci těchto táborů coby fenoménu vzpomínání generace „Kriegskinder“, jež
se inspirovala paměťovými studiemi. Tato část je zpracována odlišným metodologickým postu-
pem, založeným na analýze poválečných textů z provenience někdejších organizátorů projektu
a do něj zapojených dětí.  

Vlastním objektem zájmu KLV byly výlučně německé nežidovské děti. V tomto kontextu je
proto nezbytné nahlížet na ně ze dvou rozdílných hledisek, a to jako na projekt organizovaný
říšskými úřady Německa (správní zázemí, organizace, táborová realita v časovém horizontu od
konce roku 1940 do jara 1945), a za druhé zabývat se samotným dětských chápáním války
a představami dětí i jejich rodin o novém sociálním prostředí, v němž se musely pohybovat. Ten-
to přístup se zaměřuje na dětské subjektivní vnímání válečných realit, kdy část dětí pohlížela na
pobyt ve výchovných zařízeních jako na  zajímavou epizodu ze svého života, jiná část jej poci-
ťovala jako značně traumatizující, což bylo především způsobeno dlouhodobým odloučením od
domova a od rodiny.         

Ačkoliv je práce věnována výhradně období protektorátu, nebyly opomenuty širší souvis-
losti. Tomu odpovídá vnitřní její členění do pěti hlavních chronologicky řazených kapitol, které
jsou dále členěny do menších oddílů. Oproti tradičnímu představování protektorátu usiluje Šust-
rová o zhodnocení odlišné válečné zkušenosti a o modifikaci obrazu protektorátního období ja-
ko součásti každodennosti.   

František Čapka 

Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, sv. 1.

Horní Planá 2014. 202 s. 

Práce z regionálních dějin, včetně těch s vlastivědným a historicko-topografickým zaměře-
ním, tvoří obsáhlý fond naší historické literatury. V poslední době dochází k dalšímu kvantita-
tivnímu, ale i kvalitativnímu růstu regionálně zaměřené historické produkce rozličné podoby
i záběru. K ní můžeme bezesporu přiřadit i představovanou revue, kterou zahájil v červnu 2014
tento šumavský vlastivědný spolek svou vydavatelskou činnost 1. číslem nového periodika.   

Jako ukázka první „proměny času“ byly do vstupního tematického oddílu nazvaného Histo-
rie zařazeny dvě drobné studie, vztahující se ke konci druhé světové války a k bezprostřednímu
poválečnému období v šumavském regionu. V té první upozorňuje Martin Bürger na tragickou
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epizodu z posledních válečných dnů, na problematiku tzv. pochodů smrti, během nichž byly 
desetitisíce vězňů z koncentračních a zajateckých táborů hnány vstříc nejisté a chmurné 
budoucnosti, ve snaze nacistů zahladit stopy po svých zločinech před postupujícími spojenec-
kými vojsky. Na příkladu pochodu smrti, procházejícího v dubnu 1945 šumavskou obcí Horní
Planá, demonstruje autor zkoumaný jev nejen z hlediska národního, ale také lokálního. Na tom-
to konkrétním příkladu jsou představeny možnosti a limity studia daného problému, s nimiž se
historik, zabývající se touto problematikou, musí vyrovnávat. Vzorek hornoplanského pochodu
lze mapovat několika klíčovými prameny, které se však ve svých výpovědích rozcházejí. Před
historikem pak stojí zásadní otázka: jak představit jednotlivé pramenné podoby a následně vy-
brat z rozličně se nabízejících interpretací podobu realitě nejbližší. 

Do bezprostředně poválečného období, spojeného v tomto šumavském kraji s odsunem zdej-
šího německého obyvatelstva, je zasazen příspěvek Vladimíra Horpeniaka, přibližující jednot-
livé fáze tohoto procesu na příkladu Kašperskohorska. Vedle všeobecně známých skutečností je
text oživen řadou svědectví a vzpomínek na atmosféru těchto dnů. Jejich uspořádání působí však
poněkud nahodile a neuspořádaně, bez náznaku o vnitřní skladbu. Sjednocujícím prvkem je snad
jen emotivní představení několika aktérů tohoto procesu, které působí vcelku věrohodně. K je-
ho škodě zde však marně hledáme poznámkový aparát nebo alespoň soupis pramenů. 

Druhý blok vlastivědných příspěvků, nesoucí přiléhavý název Život, je rovněž představen
dvěma drobnými studiemi. Cílem první z nich, z pera Petra Jelínka, je přiblížit obraz Šumav-
ského muzea v Horní Plané v návaznosti na obecný vývoj spolkového života v českých zemích
v 19. a v první polovině 20. století, kdy zvláštní důraz byl položen na význam a přínos spolkové
činnosti spojené se založením uvedeného muzea jako významného kulturního a vzdělávacího
centra Šumavy. V závěru je pak krátce připomenut osud tohoto muzea po roce 1945. Na mnoha
místech však autor neopustil kronikářský způsob prezentace jeho činnosti, aniž by se pokusil
o širší a propojený pohled.         

Daleko profesionálněji působí představení Národohospodářského sboru jihočeského od Ji-
řího Dvořáka se všemi zásadními atributy jeho aktivit až do roku 1941, který znamenal kone-
čnou stanici pro dožívající spolek a regionalismus vůbec. Text příspěvku snese nejpřísnější kri-
téria hodnocení, jeho preciznost zvláště dokládá velmi podrobný a vyčerpávající poznámkový
aparát. 

Kolorit sborníku vhodně doplňuje oddíl Osobnosti, kde první pocty se po zásluze dočkal pro-
fesor Gustav Jungbauer od Manfreda Pranghofera; příjmením Jungbauer je „ozdoben“ šumav-
ský vlastivědný spolek, založený v roce 2009 v Horní Plané, a současně i vydavatelská institu-
ce anotované revue. V krátkém přehledu aktivit G. Jungbauera, coby šumavského etnografa
a vysokoškolského učitele, jsou na s. 89–100 s bohatou fotografickou dokumentací oceněny je-
ho zásluhy o bližší poznání Šumavy pomocí Šumavského muzea, založeného na počátku 20. let
minulého století, na jehož vybudování se právě Jungbauer významnou měrou podílel.          

Druhá osobnost byla vybrána z jiného „soudku“. Stal se jím jiný šumavský rodák, brigádní
generál Josef Bártík, činný v čs. vojenském zpravodajství. Pavel Kreisinger sleduje spletité ži-
votní osudy tohoto nejdříve italského legionáře, pak mladého „zpravodajce“ ve vznikající čs. ar-
mádě a následně vedoucího obranné sekce zpravodajského oddělení Hlavního štábu čs. armády.
Na tomto postu ho zastihly tragické události let 1938/1939. A začalo se odvíjet druhé dějství je-
ho „zpravodajského“ života: odlet do Anglie a válečná léta v zahraničním odboji. Poválečné
Bártíkovo „přednostování“ po návratu do vlasti na ministerstvu vnitra bylo násilně přerušeno
únorem 1948, zatčením a následným vykonstruovaným soudním procesem, který ho poslal na
pět let do kriminálu. Po svém propuštění se pustil do boje za svou rehabilitaci, což se mu skute-
čně po několika letech podařilo. Poslední tečkou za jeho strastiplným životem se stala jistá sa-
tisfakce v podobě propůjčení Řádu bílého lva III. třídy in memoriam v roce 1998 prezidentem
V. Havlem Za vynikající velitelskou a bojovou činnost. 



S vybranými životními osudy a s bohatým rejstříkem kulturně historických aktivit profesora
Hugo Rokyty, popularizátora českých hradů a zámků v oblasti památkové péče a propagátora
česko-rakouského dějepisectví, jsme seznámeni díky příspěvku Michala Flegla. Z množství je-
ho publikačních výstupů si zvláštní pozornost jistě zaslouží dvě práce – encyklopedické dílo
České země. Památky a památníky česko-německých kulturních vztahů v českých zemích a troj-
dílná Rukověť památníků a památek evropských kulturních vztahů v českých zemích. Rokyta je
v revue připomínán zejména jako spoluzakladatel Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané.
K přiblížení Rokytových aktivit přispěl i subjektivně zabarveným vzpomínkovým fragmentem
rakouský vydavatel z nakladatelství Vitalit Harald Salfellner, s nímž připravoval Rokyta nové
vydání Rukojetí památníků a památek v českých zemích. 

Vlastivědný sborník uzavírají tři drobné oddíly – Památky, pojednávající o jedné z význa-
čných sakrálních staveb románské a gotické architektury horního Pootaví v Nezamyslicích, Spi-
sovatelé, přibližující postavu spisovatele a publicisty Ivana Nového včetně ukázek z první části
jeho dosud nepublikované knihy Listy z domácího exilu a z knihy Houby šumavských lesů, a na-
konec Hlasy paměti, které přinášejí vzpomínky jednoho z místních šumavských Němců z osady
Olšina Jana Stinyho na dětství a léta spojená s odsunem Němců. 

Sborník svou bohatou a různorodou obsahovou skladbou může posloužit jako příkladný vzo-
rek regionální produkce, přinášející sondu do regionálně historických, ekonomických, sociál-
ních, politických i kulturních oblastí daného mikroregionu. Zaslouží si i zamyšlení nad inovač-
ními možnostmi témat závěrečných studentských bakalářských a zejména magisterských prací
z oblasti regionální historie.             

František Čapka 

TUPÝ, Jan: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický
pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013.

Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. 

Odborník na tvorbu kurikulárních dokumentů Jan Tupý, působící v Národním ústavu pro
vzdělávání, připravil k vydání publikaci, ve které sleduje tvorbu kurikulárních dokumentů pro
základní vzdělávání v České republice v letech 1989–2013 (koncepční materiály, osnovy z roku
1991, Standard základního vzdělávaní a z něj vycházející vzdělávací programy, Rámcový vzdě-
lávací program pro základní vzdělávání a jeho jednotlivé verze). Práce vyšla v řadě Pedagogic-
ký výzkum v teorii a praxi, vydávané Institutem výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fa-
kultě Masarykovy univerzity. Autor, který byl součástí struktur připravujících tyto dokumenty,
nabízí cenný pohled do zákulisí jejich tvorby.

Práce je rozdělena do pěti základních kapitol, které se dále dělí na další podkapitoly. První
kapitola sleduje situaci v oblasti kurikulárních dokumentů v období od počátku 90. let do vzni-
ku samostatné České republiky (1989–1992), druhá situaci v období před vydáním tzv. Bílé kni-
hy (1993–1998), třetí kapitola situaci od vzniku Bílé knihy po vydání rámcových a školních
vzdělávacích programů (1999–2007), kapitola čtvrtá přibližuje revize a úpravy Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2006–2013), závěrečná pátá zobecňující kapi-
tola pak shrnuje, o čem nás dosavadní vývoj kurikulárních dokumentů poučuje. 

Autor zachycuje podobu a obsah sledovaných dokumentů, jejich hlavní myšlenky, jejich
vývoj a zejména průběh jejich vzniku. Právě popis průběhu jejich vzniku je třeba označit jako
cenný, zejména pro období devadesátých let, kdy došlo k řadě překotných změn, jejichž průběh
je zpětně těžké rekonstruovat. Orientaci v této problematice usnadňuje právě anotovaná publi-
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kace, která nabízí pohled „pod ruce“ tvůrců kurikulárních dokumentů. Připomenuty jsou některé
problémy, na které bylo při tvorbě dokumentů naráženo, popsány jsou klady i zápory změn
v oblasti těchto dokumentů, upozorněno je na rizika provázející procesy jejich tvorby. Autor při-
tom vychází také z interních materiálů, se kterými se běžný čtenář nemůže seznámit. Jeho po-
hled je přitom často velmi otevřený a kritický (snaží se postihnout nejen pozitivní, ale také ne-
gativní kroky). Autor v publikaci zachycuje také své zkušenosti, snaží se o zobecnění závěrů.
Své závěry dokládá citacemi z dobových materiálů. Publikace obsahuje také přehledy použité li-
teratury a přílohy s ukázkami z jednotlivých dokumentů.

Téma publikace je třeba označit jako cenné – kurikulární dokumenty i nadále procházejí
vývojem, jedná se tedy o stále aktuální problematiku. Z minulého vývoje je přitom možné pou-
čit se (upozorněno je na některé chyby v oblasti tvorby dokumentů, jejich překotné tempo) a na-
vázat na to dobré. V neposlední řadě je třeba ocenit také fakt, že zachycení vývoje této proble-
matiky včetně řady momentů, které by jinak nebyly písemně zaznamenány, do budoucna jistě
ocení historici vzdělávání, kteří se budou zabývat touto problematikou.

Miroslav Jireček

224

ANOTACE



SEZNAM AUTORŮ

Mgr. Pavla Bartásková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. PhDr. František Čapka, CSc., Pedagogická fakulta MU
prof. Mgr. Helena Hrehová, Ph.D., Katolická teologická fakulta Univerzity Komenského

v Bratislavě
PhDr. Daniel Hupko, Slovenské národné muzeum, Múzeum Červený Kameň
Mgr. Ivana Janáčková, Slovenské národné muzeum, Múzeum Červený Kameň
prof. dr. hab. Michal Jarnecki, Pedagogicko-umělecká fakulta v Kaliszi Univerzity A. Mickie-

wicze v Poznani
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D., Pedagogická fakulta MU
doc. dr. Pavel Krafl, Dr., Pedagogická fakulta MU
PhDr. Denisa Labischová, Ph.D., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
PhDr. Marian Liščák, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
doc. ThDr. Petr Mareček, Th.D., Pedagogická fakulta MU
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů v Praze
prof. Alexandr Grigorjevič Rybkov, doktor historických věd, Saratovský sociálně-ekonomický

institut Ruské ekonomické univerzity G. V. Plechanova
Mgr. Tereza Selmbacherová, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., Pedagogická fakulta MU
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., Pedagogická fakulta MU
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Masarykovo muzeum v Hodoníně

225

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2





OBSAH / CONTENTS

STUDIE / STUDIES

KRAFL, Pavel: Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém 
a moravském církevním zákonodárství / The Pillaging or Invading of Church Property 
and Detaining of Clergy Men in Bohemian and Moravian Ecclesiastical Legislation . . . . . . 3

VAŘEKA, Marek: Štěpán Illésházy (1541–1609) a jeho spor s císařem Rudolfem II. 
na pozadí exekuce hodonínského panství. Edice významných listů / Stephen Illésházy
(1541–1609) and his Dispute with Emperor Rudolf II. on the Background 
of the Execution of the Hodonín Estate. Edition of Major Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

LIŠČÁK, Marian: Vysťahovalectvo z Kysúc do juhovýchodného Uhorska v rokoch 
1834–1835 / Emigration from Kysuce in South-east Hungary in 1834–1835 . . . . . . . . . . . . . 22

HUPKO, Daniel – JANÁČKOVÁ, Ivana: Aristokrat s povesťou liberála. 
Niekoľko poznámok k životu grófa Jána Nepomuka Wilczeka (1837–1922) / 
Aristocrat with a Reputation as a Liberal. Some Notes about the Life 
of Count Johann Nepomuk Wilczek (1837–1922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Ot nějtralitěta k vojennomu protivostojaniju / 
From Neutrality to Military Conflict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

VACULÍK, Jaroslav: Ještě k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce / 
Once more to the Re-emigration and Repatriation of the Czechs and Slovaks 
after the Great War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

JARNECKI, Michal: Klopotliwy nabytek. Problemy z Rusią Podkarpatską 
i na wschodniej Slowacji / Difficult Territorial Gains. Problems with Subcarpathian 
Ruthenia and the eastern Slovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

KALETA, Petr: Karaimská komunita v Československu / 
The Karaim Community in Czechoslovakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

BARTÁSKOVÁ, Pavla: Oslavy 17. května jako zrcadlo historického vývoje 
norské společnosti / The Celebrations of 17th May as a Mirror of Historical 
Development of Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

LABISCHOVÁ, Denisa: Badatelsky orientovaná výuka – základní paradigma 
pro tvorbu moderní učebnice dějepisu / Inquiry – based Education 
– Basic Paradigm for Creating Modern History Textbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

řada společenských věd, roč. 28, 2014, č. 2

227



ŠTĚPÁNEK, Kamil: Studená válka v reflexi poštovní známky: od historického pramene 
k mediální výchově / The Cold War in Reflection Stamp: 
From Historical Source to Media Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

PINKAS, Jaroslav – SELMBACHEROVÁ, Tereza: Československo 1938–1989. 
Využití počítačové simulace pro výuku dějepisu. / Czechoslovakia 1938–1989. 
The Use of Computer Simulation in History Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

HANZLÍK, František: Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských 
profesionálů Armády České republiky / Possibilities of Using of Military History 
in the Preparation of Professional Soldiers of the Army of the Czech Republic . . . . . . . . . 155

HREHOVÁ, Helena: Vojny v teórii a praxi. Etický pohľad 
a hľadanie zodpovedných riešení / War in Theory and in Practice. 
Ethical Perspective and Finding Responsible Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

MAREČEK, Petr: Obraz Šimona Petra v Lukášově evangeliu / 
Simon Peter in the Gospel of Luke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

DROBNOSTI / PARTICULARITIES

VACULÍK, Jaroslav: Američtí Češi a Slováci v průběhu Velké války a reemigrace 
1914–1923 / American Czechs and Slovaks during the Great War 
and the Reemigration 1914–1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

ČAPKA, František: Nezapomínat! Hroby a pomníky vojáků a legionářů padlých 
v první světové válce / Not to forget! The graves and headstones of fallen soldiers 
and legionaries in the First World War . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

ZPRÁVY / NEWS

Sexuální trestné činy včera a dnes (L. Šmídová Malárová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Rusko a Slovensko v průsečících dějin (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Saratovská konference Rusko v letech první světové války (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Konference v Senátu Parlamentu ČR (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Miloš Trapl osmdesátníkem (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v roce 2014 (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

ANOTACE / ANNOTATIONS

ŠMAHEL, František a kol.: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 931 s. (P. Krafl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

228

OBSAH



KOSTJUK, Mychajlo: Evangelično-ljuteranska kircha v Lucku. Istoryko-architěkturnyj 
narys. Luck: NVD Tverdynja, 2010. 68 s. (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

RYBKOV, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje 1918–1920 gody. 
Dokumenty i materiály. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut Rossijskogo 
ekonomičeskogo universitěta im. G. V. Plechanova, 2014. 184 s. (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . 214

SERAPIONOVA, Jelena Pavlovna: Socialnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: 
Istoričeskaja pamjať. Moskva – Sankt Petěrburg: Nestor – Istorija, 2014. 370 s. 
(J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

VYKOUPIL, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno: Matice moravská, 2012. 384 s. 
(F. Čapka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

ISAKOWICZ – ZALESKI, Tadeusz: Przemilczane ludobójstwo na kresach. Kraków: 
Małe wydawnictwo, 2010. 175 s. (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

KOPROWSKI, Marek A.: Wołyń. Epopeje polskich losów 1939–2013. Akt I.
Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2013. 150 s. (J. Vaculík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

FILIP, Vladimír a kol.: Brno – Brünn 1939–1945, II. díl. Brno: Nakladatelství Josef Filip 
1938, 2012. 238 s. (F. Čapka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

ŠUSTROVÁ, Radka: Pod ochranou protektorátu. Kinderlandverschickung v Čechách 
a na Moravě. Politika, každodennost a paměť 1940–1943. Praha: 
Filozofická fakulta UK, 2012. 318 s. (F. Čapka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, sv. 1. 
Horní Planá 2014. 202 s. (F. Čapka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

TUPÝ, Jan: Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický 
pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 
1989–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. (M. Jireček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

SEZNAM AUTORŮ / LIST OF CONTRIBUTORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

229

OBSAH



INFORMACE PRO AUTORY

Časopis Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
vychází dvakrát ročně a je otevřen pluralitě názorů. Přijímá proto všechny tematicky se vztahu-
jící příspěvky. Rukopisy jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty a z jejich hodnocení vy-
chází redakční rada při přijímání rukopisů. S výsledky recenzního řízení je autor redakcí se-
známen v nejkratším možném termínu. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.   

K úpravě rukopisu:

1) Rukopis napsaný na počítači odevzdejte na CD (WP nebo Word) nebo zašlete na e-mailovou
adresu redakce vaculik@ped.muni.cz. 

2) V textu, prosím, dodržujte tyto pokyny: 
Celkový rozsah textu je maximálně 45 000 znaků (včetně mezer), a to včetně poznámek pod
čarou a úvodního textu v angličtině. 
Cifru procent píšeme vždy takto 20 %, nikoliv takto 20%.
Název monografie, časopisu, článku nebo studie píšeme vždy kurzivou, nikoli jinak (např.
v uvozovkách). Příklady: Český lid, České menšiny v Evropě a ve světě (Praha 2009) aj., ni-
koli „Český lid“, „České menšiny v Evropě a ve světě“ (Praha 2009) aj.  
Přesné datum (včetně dne a měsíce) uvádíme vždy takto: 7. 6. 1935, nikoli 7.06.1935.
Časový rozsah uvádíme vždy takto: v letech 1939–1945, nikoli 1939 – 1945 nebo takto
1939-1945.
Rozsah stránek je uveden takto. s. 7–10, nikoli s. 7-10.
Pokud citujeme periodickou tiskovinu, tak č. značíme u všch časopisů a novin jako č. 1, ni-
koli n 1, Nr. 1, No 1, No. 1 aj.

3) Poznámkový aparát připojte na stránkách pod čarou, nikoli souhrnně za celým textem.
4a) V odkazech na archivní prameny dodržujte toto pořadí údajů: název archivu a jeho umístění

(při opakovaném odkazu jen jeho vžitá zkratka), značka a název fondu (sbírky), karton, in-
ventární číslo, signatura, název nebo popis dokumentu.

4b)V odkazech na odbornou literaturu i publikované texty ve funkci pramenů dodržujte toto po-
řadí údajů: Monografie: Jméno autora (v pořadí PŘÍJMENÍ – verzálkami, křestní jméno –
iniciálou) – spoluautoři: Název. Podnázev (kurzivou). Místo vydání, rok vydání. Stať ve

sborníku: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kurzivou). In: Editor sbor-
níku – spolueditoři (obdobně jako u autora monografie, ale ne verzálkami) s doplněním
zkratky (ed., respektive edd.): Název sborníku. Podnázev (ne kurzivou). Místo a rok vydání,
rozmezí stran. Stať v časopisu: Autor stati – spoluautoři (viz výše): Název. Podnázev (kur-
zivou). Název časopisu (případně ročník), rok vydání, případně číslo, rozmezí stran. Stať

v denním tisku: Název novin, přesné datum, rozmezí stran.
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Vzory citací:

Monografie:

ČAPKA, F. – SLEZÁK, L. – VACULÍK, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé svě-
tové válce. Brno 2005.

Stať ve sborníku:

VACULÍK, J.: Die Reemigration in der Tschechoslowakei 1945–1948. In: Heumos, P. (ed.): 
Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der 
Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 99–110.

Stať v časopisu nebo periodickém sborníku:

ŠTĚPÁNEK, K.: History of Silesia in 17th–20th Centuries and Current Textbooks of History.
Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 3, 2011, No. 1, s. 13–18.

VACULÍK, J.: Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945–1948. Slezský sborník, 95, 1997,
č. 1–2, s. 140–146.

Stať v denním tisku:

Národní práce, 19. 10. 1943, s. 2.

Archivní materiál:

Moravský zemský archiv v Brně, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377,
fol. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.

Dvě nebo tři jména se navzájem oddělují pomlčkou s mezerami. Rozpětí stran se uvádí po-
mlčkou bez mezer (viz výše).

5. Připojte abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce.

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd bude
s potěšením publikovat anotace a recenze nejnovější knižní a časopisecké produkce domácí a za-
hraniční a jeho redakce za ně předem děkuje.

Redakce
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