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RECENZE

Slovanský přehled publikoval ve svém předchozím čísle recenzi Vlasty Kordové 
na knihu Alexandra Goguna Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jed-
notky v  letech 1941–1944. Praha, Academia 2019, 463 s.  Její autor vyjádřil 
s obsahem recenze nesouhlas a požádal o zveřejnění textu, který v původním 
znění i autorizovaném překladu otiskujeme:

 
Настоящая заметка является реакцией на отзыв о моей книге, подписанный 
Властой Кордовой, и опубликованный в № 1, 106 (2020)  «Славянского обзо-
ра». Было бы ошибкой, да и неуважением к читателю проводить сколько-ни-
будь подробный разбор этой рецензии, ведь она не является научным текс-
том. Каждый при желании сам может убедиться в этом, прочитав её, а затем 
мою работу «Сталинские коммандос», опубликованную на чешском и ещё 
семи языках. В одной только Москве она выдержала два издания (2008, 2012), 
поскольку излюбленна русскими читателями.

При этом нельзя не попытаться поискать ответ на следующий вопрос: 
кому выгодна эта лукавая пропаганда? В последние два десятилетия мы на-
блюдаем так называемые исторические войны, которые Кремль планомерно 
и систематически ведёт через своих людей в разных странах, особенно на За-
паде, пытаясь оболванить и одурачить общественность. Вот и рецензия, под-
писанная Властой Кордовой, похожа на подобную провокацию.

В настоящий момент я ищу чешское издательство для другой своей 
монографии – «Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы», ко-
торая выдержала четыре отдельных издания на русском языке (2004, 2012, 
2014, 2018) и, опубликована также в Румынии. Поскольку это научно-попу-
лярная работа, она не подходит для издательства «Академия», сотрудничес-
твом с которым я доволен. Возможно, у читателей «Slovanského přehledu» 
будет соответствующая идея и совет. Неплохие продажи этой книги обеспе-
чены хотя бы уже потому, что у неё на обложке – выдержки из похвальных 
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цитат настоящих звёзд – Виктора Суворова (Владимира Резуна) и Бориса 
Соколова.

Если эта монография увидит свет на чешском, то чешские любители ис-
тории и профессионалы не поверят ни в какую клевету в мой адрес, а самое 
главное, узнают немало нового и любопытного об украинском национализме.

Александер Гогун
25-ого июня 2020

Tato poznámka reaguje na ohlas na moji knihu, který podepsala Vlasta Kordová 
a jenž byl publikován ve Slovanském přehledu 106, 2020, č. 1. Byla by chyba a také 
neuctivost ke čtenáři předkládat alespoň zčásti podrobný rozbor této recenze, jeli-
kož se nejedná o vědecký  text. O tom se může každý přesvědčit sám, když si přečte 
recenzi a následně moji knihu Stalinova komanda, která vyšla v češtině a v dalších 
sedmi jazycích. Jen v Moskvě byla kniha vydána dvakrát (2008, 2012), poněvadž si 
ji ruští čtenáři oblíbili. 

Zároveň se nelze nepokusit hledat odpověď na následující otázku: kdo má 
prospěch z  této poťouchlé propagandy? V posledních dvou dekádách sledujeme 
tzv. historické války, které Kreml ve snaze oklamat a ošálit veřejné mínění systema-
ticky vede skrze své lidi v různých zemích, zejména na Západě. Právě recenze, pode-
psaná Vlastou Kordovou, se takové provokaci podobá.

V dané chvíli hledám českého nakladatele jiné své monografie – Mezi Hitle-
rem a Stalinem. Ukrajinští povstalci, která už čtyřikrát vyšla v ruštině (2004, 2012, 
2014, 2018) a byla vydána také v Rumunsku. Protože jde o text vědecko-populární, 
pro účely nakladatelství Academia se nehodí – i když já osobně jsem se spoluprací 
s tímto nakladatelským domem spokojen. Není vyloučeno, že čtenáře Slovanského 
přehledu něco napadne a poradí mi. O slušný odbyt této knihy by se mohl zasloužit 
i fakt, že na obálce jsou uvedena pochvalná hodnocení z pera skutečných hvězd – 
Viktora Suvorova (Vladimira Rezuna) a Borise Sokolova.

Pokud tato monografie vyjde také v češtině, čeští ctitelé historické proble-
matiky i profesionálové v žádném případě neuvěří pomluvám na mou adresu, ale 
především se dovědí mnoho nového a zajímavého o ukrajinském nacionalismu.

Alexandr Gogun
25. června 2020
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William W. HAGEN,
Anti-Jewish Violence in Poland, 1914–1920,
New York, Cambridge University Press 2018, 566 s., 
ISBN 978-0-521-73818-7.

Americký historik William W. Hagen (*1942), emeritní profesor University of Ca-
lifornia v Davis, je odborníkem na moderní historii, konkrétně se věnuje němec-
kým a východoevropským dějinám, polsko-židovským vztahům a násilí na Židech.1 
V recenzované knize autor představuje plody svého mnohaletého výzkumu, který 
je postaven na dosud nepublikovaných zdrojích uložených v archivech ve Varšavě, 
Krakově, Jeruzalémě, Vídni a New Yorku. Ve své knize čerpá nejen z velkého množ-
ství archivních materiálů, ale také z publikovaných primárních zdrojů, periodické-
ho tisku, bohaté memoárové a sekundární literatury.  

Hagenův vhled do šest let trvajícího úseku moderní polské historie začíná 
vypuknutím první světové války a končí analýzou počátečních dvou let nezávislého 
polského státu. Nutno podotknout, že Hagen vystupuje proti populárnímu narati-
vu, který idealizuje zrození Druhé Polské republiky. První dva roky nezávislosti 
popisuje jako období plné strachu, násilí, hladovění a kriminality. Hagenem nastí-
něné období kulminuje polsko-sovětskou válkou, která je dnes v západním světě, 
jak správně autor poznamenává, málo známá, nicméně pro osud samotného Zápa-
du naprosto klíčová. Tématem se samozřejmě již před Hagenem zabýval poměrně 
velký počet autorů.2 Dosavadní výzkum však téměř bezvýhradně vylučoval přistou-
pení k problematice skrze optiku kolektivních sociálně-kulturních schémat. Hage-
nova práce je také výjimečná analytickou hloubkou, důrazem na interdisciplinaritu 
a šíří primárních zdrojů.

Hagenovým cílem je analyzovat sociální a kulturní význam etnonacionální-
ho násilí. Pokud bychom obsah knihy specifikovali, je o aktech namířených proti 

1 Recenze vnikla v rámci projektu SGS 2020 015 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studen-
tů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny, který je řešen na Uni-
verzitě Pardubice.

2 Antony POLONSKY, Poles and Jews: renewing the dialogue, Oxford 2004; Alexander V. PRU-
SIN, Nationalizing a Borderland: War, Ethnicity, and Anti-Jewish Violence in East Galicia, 1914–
1920, Tuscaloosa 2005; Eva REDER, Pogrome im Schatten polnischer Staatsbildung 1918–1920 
und 1945/46: Auslöser, Motive, Praktiken der Gewalt, Wien 2017; William W. HAGEN, The 
Moral Economy of Popular Violence: The Pogrom in Lw‘ow, November 1918, in: Robert Blobaum 
(ed.), Anti-Semitism and Its Opponents in Modern Poland, Ithaca 2005, s.  124–157; Piotr 
WRÓBEL, The Kaddish Years: Anti-Jewish Violence in East Central Europe, Jahrbuch des Simon-
Dubnow-Instituts 4, 2005, č. 1, s. 211–36.
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Židům a jejich ospravedlňování, protižidovských výtržnostech a pogromech. Avšak 
hlavně o lidovém násilí na Židech, které bylo pácháno nezávisle na státní autoritě. 
K interpretaci pramenů autor využívá metodologie historiků E. J. Hobsbawma,3 
Edwarda Thompsona4 a  Natalie Davis.5 Nicméně, autor využívá také literatury 
z per antropologů,6 sociologů,7 psychologů8 a politologů.9

Monografie je členěna do tří ústředních částí skládajících se z jednotlivých 
kapitol, předmluvy, bohatého úvodu, krátké, ale klíčové teoreticko-historiografické 
pasáže a závěru. Vzhledem k rozsahu knihy, která čítá takřka 600 stran, není naším 
cílem rozebrat kapitolu po kapitole. Stručně budou přiblíženy jednotlivé ústřední 
části knihy.

V úvodu jsou velkoryse rozebrány jak memoáry a dobové pamflety, tak také 
později publikované historické, sociologické a kulturně-antropologické studie za-
bývající se problematikou vztahu převážně polských rolníků k Židům. Tímto způ-
sobem, tedy nastíněním různorodé percepce problematiky, uvádí autor čtenáře do 
tématu. 

První část knihy War, Hunger, Revolt: Galicia, 1914–1918 načrtává obraz 
východní Haliče, kde znamenal ruský zábor zvláště pro židovské obyvatelstvo rabo-
vání, ponižování a vraždění. Zmíněné bezpráví bylo jistě důsledkem okupace car-
skými jednotkami, zvláště pak obávanými kozáky. Nicméně, jak autor ukazuje, rus-
ký antisemitismus padl na úrodnou půdu zakořeněného lidového nepřátelství k Ži-
dům, což dokazuje na příkladu předešlých protižidovských bouří z roku 1898.10 

 3 Eric J. HOBSBAWM, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th 
and 20th Centuries, Manchester 1959; Eric J. HOBSBAWM, Bandits, London 2000.

 4 Edward P. THOMPSON, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, 
Past & Present 50, 1971, č. 1, 76–136.

 5 Natalie DAVIS, Society and Culture in Early Modern France, Stanford 1975.
 6 Joanna TOKARSKA-BAKIR, Legends of Blood: The anthropology of prejudice, Warsaw 2008.
 7 James SCOTT, Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven 1985; 

Idem, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven 1990; Jeffrey ALE-
XANDER et al., Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual, New York 
2006.

 8 Joshua SEARLE-WHITE, The Psychology of Nationalism, New York 2001; David O. SEARS 
et al., Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford 2003. 

 9 Roger PETERSON, Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieh-
Century Eastern Europe, Cambridge 2002.

10 Srov. Daniel UNOWSKY, The Plunder: The 1898 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia, Stan-
ford 2018; Tim BUCHEN, Antisemitismus in Galizien: Agitation, Gewalt und Politik gegen Ju-
den in der Habsburgermonarchie um 1900, Berlin 2012.
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Následně autor obrací pozornost k situaci v Západní Haliči v letech 1917–
1918. Zde čtenáře svižně provází obdobím hladovění a strachu o polskou budouc-
nost, jinými slovy preludiem k listopadovým pogromům roku 1918. To mu umož-
ňuje plynule přejít k popisu toho, jak pogromisté interpretovali a ospravedlňovali 
páchané násilí. Rovněž se snaží porozumět samotným Židům, na kterých bylo ná-
silí spácháno. K problematice přistupuje pomocí dosud nezohledněných pramenů. 
Ukazuje, že plundrování majetku židovských hostinských a obchodníků bylo vní-
máno jako legitimní akt, jelikož v očích rozhořčeného davu byl židovský kapitál 
nashromážděn amorálně na úkor rolníků. Také nastiňuje nepsaná pravidla, kterými 
se řídil rabující dav. Poukazuje na to, že účelem nebylo pouze materiální obohacení, 
ale také zisk symbolického kapitálu. Plundrováním židovského majetku byla de-
monstrována nadřazenost nad Židy a rovněž odvaha postavit se autoritám.

Soudobé vnímání zisku nezávislosti je v  knize interpretováno nejen jako 
osvobození od Rakouska-Uherska, ale také od židovské dominance. K argumentaci 
autor užívá např. pogromu v Chrzanově z listopadu 1918, který vnímá jako revolu-
ci proti habsburské nadvládě, která Židům garantovala vysoké ekonomické a poli-
tické postavení. Lze konstatovat, že listopadové pogromy byly způsobem, jak Ži-
dům, kteří byli považováni za ohrožení pro nezávislý polský stát, dát najevo, kdo je 
v novém státě pánem.

Velké pozornosti se dostává lvovskému pogromu, a to z pochopitelných dů-
vodů. Lvovský listopadový pogrom roku 1918 byl, co se týče nejen materiálních 
ztrát, ale také ztrát na životech, tím nejhorším, který se v autorem zkoumané perio-
dě 1914–1920 udál. V této části kapitoly se autor mohl opřít o svou již dříve pub-
likovanou případovou studii zabývající se právě lvovským pogromem.11 Hagen 
k analýze využívá konceptu „morální ekonomie“, jehož autorem je výše zmíněný 
britský historik Edward Palmer Thompson.12 Následuje analýza židovské, polské 
a  západoevropské reakce na listopadové protižidovské násilí. Autor zodpovídá 
otázku, jak ti, kteří listopadové pogromy následně interpretovali, ať už v tisku či 
různých shrnujících zprávách, vnímali svou roli, a čeho chtěli docílit.

Druhá část National Independence’s After-Tremors pojednává o  ruské části 
Polska v  letech 1914–1919. Autor se na tomto místě věnuje protižidovským fá-
mám a jejich důsledkům. Autor např. zmiňuje fámu tvrdící, že Židé skupují všech-
nu měnu nízké nominální hodnoty. Především však komparuje dopady německé 
a ruské nadvlády na život židovských komunit. Jak dokládá, období německé oku-

11 Srov. pozn. 2.
12 Srov. pozn. 4.
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pace bylo obdobím práva a pořádku, kdežto období ruské okupace obdobím okrá-
dání, rabování a pogromů. Zatímco Němci byli vnímání jako ochránci Židů a jejich 
práv, ruská nadvláda znamenala pro Židy bezpráví, do kterého se zpravidla zapojo-
vali také Poláci. Autorova pozornost se upíná nejen k Haliči, ale také k centrálnímu 
Polsku, kde však mělo násilí „pouze“ endemický charakter. 

Pozoruhodné je Hagenovo využití a úprava slavné teze Benedicta Anderso-
na, která dává zásadní roli při šíření nacionalismu tisku.13 Hagen s její pomocí zdů-
razňuje, jak zásadní je rozdíl mezi antisemitismem odvolávajícím se na ideologii 
a lidově-kulturním antisemitismem. Prostřednictvím své práce argumentuje, že an-
tisemitismus v pojetí politicko-ideologickém neovlivňoval polsko-židovské vztahy 
tak jako lidově kulturní schémata a hluboko zažité sociální vzorce. 

Velká pozornost je věnována pogromům, které se odehrály na jaře 1919, což 
přispívá k odmytizování polských dějin, jelikož bouřlivá a tragická povaha tohoto 
období byla zastíněna heroickým narativem o polském znovuzrození. Autor záro-
veň odpovídá na otázku, zdali byly pogromy, co se týče Polskem vedené války a bu-
dování státu, prospěšné. Odpověď zní ne. Naopak. S tímto závěrem recenzent sou-
hlasí, jelikož protižidovské násilí poškozovalo polské mezinárodní renomé, což 
mohlo mít dopad na právě probíhající jednání v Paříži. Samostatnou kategorii dle 
Hagena tvoří květnové pogromy, které vnímá jako sociální nepokoje vyvolané chu-
dými vesničany a zběhlými vojáky namířené proti státní autoritě. Dle Hagena byl 
hlavním motivem sociální svár vesničanů s vyšší třídou vlastnící půdu a nemovitos-
ti. Zloba davu se však obrátila hlavně proti Židům, kteří byli vnímáni jako skupina 
obyvatel, která nepožívá takové ochrany jako nežidovští vlastnící půdy. Pogromy 
v tomto pojetí lze označit za zbraň slabých proti ještě slabším. 

Třetí část knihy – Pogroms’ Path Eastward, 1919–1920 – se podrobně věnu-
je antisemitismu a násilí, kterého se na Židech dopouštěli hlavně regulérní i neregu-
lérní vojenské skupiny. Dle Hagena s sebou naverbování do armády neoddiskutova-
telně neslo prvek agrese vůči Židům. Židé byli považováni za úhlavního nepřítele 
vojáka. Stejně jako v minulých pasážích Hagen popisuje teatrální až karnevalovou 
náladu, která násilnosti – mající symbolickou povahu – doprovázela. Příkladem 
může být odřezávání vousů židovských starců na ulicích následované zbitím vojáky 
obávané Hallerovy armády za přítomnosti pokřikujícího davu. Podrobnou zprávu 
autor podává o Pinském masakru, který se udál v dubnu 1919, kdy polská armáda 
zastřelila 35 bezbranných obyvatel města, údajně židobolševiků, ve skutečnosti pře-

13 Benedict R. ANDERSON, Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 
2008. 
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vážně mladých sionistů. Lze konstatovat, že pogromy Hagen interpretuje jako ko-
lektivně vynesený trest za utrpení, které společnost prožívala.   

V  létě 1920 eskalovala válka proti Rudé armádě. Toto období znamenalo 
pro Židy zvýšené nebezpečí. Hagen se táže, zdali byli Židé ochotní postavit se bok 
po boku s Poláky proti bolševickému nebezpečí, kteří jim do této chvíle způsobili 
tolik příkoří? Neméně důležitá otázka zní, jestli byli Poláci ochotni akceptovat 
Židy jako spolubojovníky v boji proti bolševismu? Nebo převládnul stereotyp žido-
bolševismu? Autorova odpověď je jednoznačná. Zatímco někteří Židé si přáli so-
větské vítězství, velká většina vnímala Rudou armádu jako přicházející zkázu. Co se 
týče ochoty Poláků akceptovat Židy jako spolubojovníky, autor konstatuje, že ži-
dovští vojáci často naráželi na ponižování, nerovné zacházení a obvinění z kolabo-
race s bolševiky. 

Perioda, kterou si autor zvolil, kulminuje roku 1920, kdy rovněž dosahuje 
vrcholu násilí. Poslední dvě kapitoly se zabývají zvěrstvy, která doprovázela polsko-
sovětskou válku. Nutno podotknout, že zvěrstvy svou nelidskostí tak strašnými, že 
se předešlé stránky jeví pouze jako jakési preludium mnohem děsivější hlavní dějo-
vé linky. 

Podstatným přispěním do debaty o kořenech protižidovského cítění v Pol-
sku jsou odstavce zabývající se ritualizovanou podobou trestání židovské populace 
prováděným pod širým nebem za přítomnosti davu, mající charakter soudního 
procesu. Hagen např. na dění v městě Płock ukazuje, do jaké míry bylo rozšířeno 
mínění, že bolševici jsou de facto Židé a také pověra, že Židé disponují magickými 
schopnostmi. Když se sem blížila Rudá armáda, místní křesťané začali uplácet ži-
dovské obyvatelstvo v domnění, že až dorazí bolševici, Židé se zaručí za jejich bez-
pečí. Poté, co Rudá armáda napochodovala do města, však ze všeho nejdříve začalo 
plundrování židovského majetku. Na dalším příkladu, kterým je soud rabína, rov-
něž ve městě Płock, poodkrývá, jak hluboce byla zakořeněna pověra o magické síle 
židovského obyvatelstva. Poté, co byl rabín odsouzen k trestu smrti za údajné napo-
máhání město dobývajícím rudoarmějcům, začal recitovat židovskou modlitbu 
Šema Jisra’el. Ti, co byli soudu přítomni, včetně místního prefekta, se domnívali, že 
na ně rabín uvaluje kletbu, jelikož rabína považovali za mysteriózní osobu obdaře-
nou magickými schopnostmi.14  

Poslední pasáže – vycházející z židovských výpovědí a hlášení o vojenském 
násilí – se zabývají násilnostmi způsobenými hlavně kozáky, ať už stáli na straně 

14 Srov. Štěpán PELLAR, Hrdí orli ve smrtelném obklíčení: polské stereotypizované vidění moderního 
světa, Praha 2009, s. 20.
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ukrajinské, bolševické, polské nebo na „své“. Geograficky se autor soustředí na úze-
mí v  Polsku nazývaném jako kresy, především Volyň. Zvláštní pozornost věnuje 
hrůznému řádění etnicky nesourodého paramilitárního uskupení válečného mag-
náta Stanisława Bałachowicze (1883–1940).15 V období polsko-sovětské války Ha-
gen zaznamenává zásadní posun ve vnímání židovského obyvatelstva. Zatímco do-
posud byli Židé a priori vnímání jako uzurpátoři ekonomiky, nyní začali být nahlí-
ženi především jako komunisté. Do brutality, nelidskosti a masového vraždění se 
tedy zásadněji promítla tendence směšovat Židy a bolševiky do jedné kategorie – 
židobolševictví. Nicméně si dle výzkumu autora násilí ponechalo jeden z hlavních 
účelů, kterým bylo připravit Židy o domnělé magické schopnosti.

 V českém prostředí k tématu bohužel mnoho odpovídající literatury ne-
máme. Tak alespoň zmiňme knihy, které se mu blíží. Jedná se o  práce Normana 
Daviese a Štěpána Pellara: Bílý orel, rudá hvězda: polsko-sovětská válka 1919–1920 
a „zázrak nad Vislou“,16 respektive Hrdí orli ve smrtelném obklíčení: polské stereoty-
pizované vidění moderního světa.17 Zatímco Daviesova práce je staršího data, byla 
publikována v 70. letech 20. století (přeloženo z anglického originálu v roce 2006) 
a tedy odpovídá tehdejšímu stavu bádání, zajisté je stále velice přínosným zdrojem 
informací. Davies se a priori soustředí na celkový obraz sovětsko-polské války. Nic-
méně se nutně musel alespoň dotknout problematiky židovské menšiny a souvisejí-
cího antisemitismu. Jeho knihu, vyzdvihující polskou zásluhu na zabránění postu-
pu bolševiků dál do Evropy, lze označit za k Polsku velkorysou. Na rozdíl od Hage-
na, který sice stejně jako Davies vyzdvihuje význam polsko-sovětské války, ale 
Poláky nefavorizuje. Pellarova kniha je svým záběrem mnohem obšírnější. Poměrně 
úzce vymezenému tématu recenzované knihy se věnuje pouze na pár stranách. Za-
bývá se vývojem polského antisemitismu v průběhu 19. a 20. století. Pellar rovněž 
jako Hagen vyzdvihuje důležitost víry polských chłopů v existenci magie.

Závěrem krátce shrňme autorův přínos. Protižidovské násilí je Hagenem 
zdokumentované velice podrobně a vskutku precizně. Důležitá je pro Hagena sym-
bolická povaha násilí. Červenou nití, která se knihou táhne, je důraz na sociokul-
turní význam násilného aktu. Autor násilí vnímá jako prostředek k nastolení socio-
kulturně předepsaných vztahů. Za klíčové pokládá Hagen násilí porozumět. Poro-

15 Srov. Jochen BÖHLER, Civil War in Central Europe, 1918–1921: The Reconstruction of Poland, 
Oxford 2018, s. 166–174.

16 Norman DAVIES, Bílý orel, rudá hvězda: polsko-sovětská válka 1919-1920 a „zázrak nad Vislou“, 
Praha 2006.

17 Š. PELLAR, Hrdí orli ve smrtelném obklíčení, Praha 2009. Srov. Recenze: Slovanský přehled 96, 
2010, č. 3–4, s. 423–425; Slovanský přehled 98, 2012, č. 1–2, s. 173–175.
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zumět násilí znamená porozumět jeho pachatelům stejně tak jako jejich 
současníkům. Nicméně, i přes interpretační vyspělost knihy a imponující množství 
pramenů a  literatury, stále zůstávají nezodpovězené otázky, které nabízí prostor 
dalším badatelům. Jednou z důležitých nezodpovězených otázek je, jak to, že listo-
padová nezávislost 1918 přinesla pogromy pouze v Haliči a nikoliv v  samotném 
srdci Polska?

Nelze než konstatovat, že se jedná o nejkomplexnější studii na dané téma 
v daném časovém vymezení, která prozatím vyšla. Autor před nás však nepředkládá 
jen dech beroucí analýzu polsko-židovských vztahů mezi lety 1914–1920. Kniha 
se stává odrazovým můstkem pro badatele, kteří ji mohou využít jako teoretickou 
základnu k dalšímu výzkumu o dějinách násilí. Kniha je rovněž podstatným pří-
spěvkem do debaty o polském antisemitismu.

Jan Kutílek

Jochen BÖHLER,
Civil War in Central Europe, 1918–1921: The Reconstruction of Poland,
Oxford, Oxford University Press 2018, 253 s., 
ISBN 978-0-19-879448-6.

Německý historik Jochen Böhler (*1969), vedoucí výzkumný pracovník institutu 
Imre Kertész Kolleg v Jeně, je odborníkem na druhou světovou válku, třetí říši, 
vojenskou historii, německou okupaci Polska a  nacistické zločiny.1 Jeho bádání 
o zločinech NSDAP se vcelku logicky pojí se zájmem o šoa a jeho pachatele. Bě-
hem několika posledních let Böhler rozšířil svou specializaci také na první světo-
vou válku a následky, které zanechala ve střední a východní Evropě. V recenzované 
knize zúročil svou novou specializaci. Autor představuje plody svého výzkumu 
zabývajícího se zápasem národních států o nezávislost, který se odehrával na tros-
kách bývalých evropských říší. Na pozadí nepřehledného středoevropského kon-
fliktu, probíhajícího ve vzniklém mocenském vakuu, nás seznamuje s počátečními 
třemi lety znovuzrozeného polského státu, který na více než sto let zmizel z mapy 
Evropy.

1 Recenze vznikla v rámci projektu SGS 2020 015 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studen-
tů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny, který je řešen na Uni-
verzitě Pardubice.
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Kniha je součástí ediční řady The Greater War2 a zapadá do trendu historio-
grafie posledních let. Ta pojímá období mezi lety 1918–1923 jako pokračování 
válečného konfliktu, který se pouze přeměnil z konvenční války na nekonvenční 
vedenou nejen regulérními armádami, ale převážně špatně organizovanými para-
militárními skupinami. Změna povahy války neznamenala jakoukoliv úlevu pro 
obyvatele obývající prostor nejen střední Evropy. Naopak, období vymezené kon-
cem první světové války a podepsáním Lausannské smlouvy, se vyznačuje brutální 
formou násilí a vysokým počtem civilních obětí, které násilné excesy stály život. 

Problematice znovuzrození polského státu se historici věnovali v mnoha od-
borných studiích. Ty se však omezovaly na popsání jednotlivých událostí a nesnaži-
ly se příběh budování polského státu, související s nepřehlednou válečnou vřavou 
ve střední Evropě, převyprávět celistvě a  kontextuálně. Dosavadní historiografie 
popisovala válečné souboje mezi nástupnickými státy ve střední Evropě jako oddě-
lené konflikty, jejichž hlavním společným jmenovatelem byla časová analogie. Tato 
oddělenost nedovolovala období vymezené lety 1918–1921 vnímat komplexně, 
tak jak si to tato násilná etapa dějin vyžaduje. S přístupem, který mění pohled na 
vnímání tohoto období, přichází právě Böhler. 

Autor ve své studii čerpá z široké pramenné základny shromážděné převážně 
v Polsku, ale také Litvě, Spojených státech amerických, Velké Británii, Francii a Ně-
mecku. Böhler do své knihy rovněž zapracovává velké množství memoárové a se-
kundární literatury, o které má obdivuhodný přehled. Pracuje s literaturou pochá-
zející z per polsky, anglicky, německy, francouzsky a také česky publikujících histo-
riků. 

Monografie se skládá ze čtyř hlavních kapitol, předmluvy, závěru a epilogu. 
V předmluvě nás autor přehledově seznamuje s dosavadní historiografií zabývající 
se tématem. Ta je dle autora bohatá, i přesto však neuspokojivá, jelikož postrádá 
snahu pojímat tuto kapitolu polských dějin komplexně. Böhler konstatuje, že jím 

2 Guoqi XU, Asia and the Great War: A Shared History, Oxford 2017; Robert GERWARTH – 
Erez MANELA (eds.), Empires at War: 1911–1923, Oxford 2014; Ryan GINGERAS, Fall of the 
Sultanate: The Great War and the End of the Ottoman Empire 1908–1922, Oxford 2014; Joshua 
SANBORN, Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian Empire, 
 Oxford 2014; Dmitar TASIC, Paramilitarism in the Balkans: Yugoslavia, Bulgaria, and Albania, 
1917–1924, Oxford 2020; Leonard SMITH, Sovereignty at the Paris Peace Conference of 1919, 
Oxford 2020; Robert GERWARTH – John HORNE (eds.), War in Peace: Paramilitary Violence 
in Europe after the Great War, Oxford 2012; Tomas BALKELIS, War, Revolution, and Nation-
Making in Lithuania, 1914–1923, Oxford 2018.
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předkládaná studie je prvním pokusem rekonstruovat problematiku vzkříšení pol-
ského státu s důrazem na komplexnost. S tímto soudem nezbývá než souhlasit.

Jak již bylo řečeno, problém netkví v nedostatku sekundární literatury zabý-
vající se tématem. Naopak, literatura k tématu je obsáhlá. Proto nás nepřekvapí au-
torův argument odvolávající se právě na dostatek literatury, která k tématu dopo-
sud vznikla. Tímto argumentem objasňuje, z jakého důvodu se vydal cestou archiv-
ního výzkumu až při formování  čtvrté kapitoly. K  formulování prvních třech 
kapitol, tedy většiny textu, autor využil naprosté minimum primárních zdrojů. 

Böhler si v úvodní pasáži knihy stanovuje nesnadný úkol, kterým je zásadní 
proměna konvenčního vnímání počátečních let znovuzrozeného polského státu. 
Otázka zní, zdali je možné, aby tato studie byla pokládána za klíčovou a stávající 
paradigma proměňující, pokud se autor omezil na formování většiny textu pomocí 
sekundární literatury? Böhler argumentuje kvalitním archivním výzkumem, který 
provedli předešlí badatelé, kteří se soustředili na určité události a aspekty let 1918–
1921. Argument shledáváme jako uspokojivý. Pravdou je, že toto téma je skutečně 
zmapováno dostatečným množstvím literatury zakládající se na pramenném vý-
zkumu. To, co autor vyhodnotil jako klíčové, nebylo vyhledávat nová fakta, nicmé-
ně mezi již prezentovanými skutečnostmi nalézt rovnováhu a zcelit je. To se mu 
podařilo bravurně. Autorovou zásluhou je čtenáři zprostředkována syntéza sekun-
dární literatury, a tím pádem také celistvý historický narativ, který byl postrádán.

V úvodu se autor nevěnuje pouze historiografii a stanovení cílů, rovněž se na 
tomto místě kriticky vymezuje vůči mytické povaze vnímání vzniku Druhé Polské 
republiky, kterou nelze skloubit s postulátem odborně historického narativu cha-
rakteristického důrazem na kritickou analýzu. Myticky je dle Böhlera stále vnímán 
Józef Piłsudski (1867–1935). Jeho osobnost i nadále odolává kritické analýze. 

Následující kapitola Nations, States, and Conflict in Central Europe čtenáře 
uvádí do problematiky a seznamuje ho s historií Polska, potažmo střední a východní 
Evropy v období dlouhého 19. století. Zkrátka se jedná o nutné zasazení do kontex-
tu, bez kterého by se čtenář neznalý dějin rozděleného Polska, neobešel. Při čtení 
této kapitoly jsme seznámeni s jednotlivými politikami impérií, která si Polsko na 
konci 18. století rozdělila. A to, ať už jde o přístup jednotlivých říší k nacionálním 
snahám, či é využívání etnické nevraživosti v rámci Rakouska-Uherska k promítnu-
tí hesla divide et impera do praxe. Autor se vymezuje vůči zažitému historickému 
stereotypu pohlížejícímu na Rakousko-Uhersko jako na žalář národů či stereotypu 
vnímajícímu nacionalismus a priori jako rozkladný prvek, jenž říše smrtelně ohrožo-
val. Oproti starým konceptům nabízí některé nové alternativy, například koncept 
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„nacionalizujících se říší“3 nebo závěry Jürgena Osterhammela (*1952) definující 
19. století jako věk „národů a říší.“4 Velice důležitá část kapitoly je věnována národní-
mu povědomí obyvatel opětovně vzniklého polského státu. Autor upozorňuje, že 
80 % polské populace se neztotožňovalo s národním projektem.

Druhá kapitola How to Mobilize the Polish Nation je věnována nesnázím, se 
kterými se potýkal polský národní projekt v prvních letech republiky. Autor uka-
zuje, že rozšiřování národního povědomí mezi masy nebylo zásluhou ani jedné 
z národně-obrozeneckých politických organizací. Zkušenost války a okupace byla 
ve všech ohledech formativnější, nežli propagandistická snaha polských nacionál-
ních aktivistů. Budování polského státu bylo ovlivněno násilím a klimatem občan-
ské války natolik, že tyto elementy představovaly hlavní formativní prvky, které 
stály za rozšířením národního povědomí mezi nejpočetnější vrstvu obyvatel: rol-
níky.  

Třetí kapitola The Central European Civil War – rovněž jako předešlé kapi-
toly postavená na sekundární literatuře – je z mnoha ohledů klíčová. Právě zde je 
čtenáři vysvětlen autorův koncept „středoevropské občanské války“. Autor vychází 
z teze, že boje mezi Polskem a jeho sousedy mezi lety 1918–1921 představují zku-
šenost, kterou lépe pochopíme, pokud na ni budeme nazírat optikou občanské vál-
ky. Konflikt Böhler nepojímá jako válku etablovaných národních států, protože 
jasně definované národy – ani po formální proklamaci – neexistovaly. Na konci 
roku 1918 se středoevropské státy teprve vydávaly na cestu budování národní iden-
tity. Fenoménem poválečného období se stala paramilitární uskupení, nikoliv regu-
lérní vojenské jednotky, které jsou nedílnou součástí konvenčních konfliktů. To, že 
nelze mluvit o  standardním vojenském konfliktu, dokládá také skutečnost, že 
na znesvářených stranách proti sobě mnohdy stáli lidé, kteří se ještě nedávno potká-
vali, znali a po desetiletí utvářeli – a to i navzdory etnické, náboženské a kulturní 
heterogenitě – fungující společnosti.

Aplikaci právě nastíněného originálního konceptu Böhler přesvědčivě zdů-
vodňuje další argumentací s odkazem na paralely v podobě historicky významných 
občanských válek. Charakteristické prvky předešlých občanských konfliktů nachá-
zí také v konfliktu vymezeném lety 1918–1921. Za zmínku stojí autorův postřeh 
odmítající podobnost první světové války s konfliktem mezi lety 1918–1921. Po-
dobnost spatřuje v balkánských válkách odehrávajících se v letech 1912–1913. 

3 Stefan BERGER – Alexei MILLER (eds.), Nationalizing Empires, Budapest 2015.
4 Jürgen OSTERHAMMEL, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth 

Century, Princeton 2014.
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Velice zajímavý je výrok, který de facto dává vinu za vypuknutí „středoev-
ropské občanské války“ prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi a jeho programu čtr-
nácti bodů. „Středoevropská občanská válka“ byla dle Böhlera nevyhnutelná, pro-
tože čtrnáctibodový program prezidenta Wilsona ustanovil princip sebeurčení jako 
výchozí pravidlo, dle kterého se měla odvíjet evropská geopolitika. Je pravdou, že 
koncept, který určil národní sebeurčení jako hlavní zásadu poválečného uspořádá-
ní, zadělal na velké potíže. Jeho aplikace na střední, potažmo středovýchodní Evro-
pu, která se vyznačovala etnicky heterogenními oblastmi, vyvolala etnickou nená-
vist, která se projevovala po celé meziválečné období i po něm. Díky luxusu v podo-
bě možnosti hodnotit dějiny zpětně, nám tedy nezbývá než s autorem souhlasit. 
Připomeňme také například Hitlerovo pozdější odvolávání se na ideu sebeurčení ve 
věci československých Němců, jež sloužilo jedinému účelu – okleštění Českoslo-
venska a následné okupaci.

Konečně ve čtvrté kapitole autor přistoupil k  využití svého rozsáhlého 
archiv ního výzkumu. Jestliže jsme byli v předchozích kapitolách zasvěcováni spíše 
do „velkých dějin“, ať už polského vnitřního tření mezi domácími rivaly nebo vněj-
šího nebezpečí, které se v roce 1920 přeneslo až do srdce Polska, čtvrtá kapitola 
Violence and Crimes Beyond the Battlefields opouští evropskou, mezistátní a státní 
úroveň.

Násilné konflikty bývají prezentovány jako politické akty. Avšak akt násilí je 
mnohdy motivován sociálním napětím, popř. se stává produktem závisti a chamti-
vosti. Skutečná motivace se za politickým cílem ukrývá, jinými slovy proklamované 
politické cíle jsou často pouhou záminkou. Ke sledování právě takto motivovaného 
násilí Böhler opouští státní úroveň a přechází na úroveň regionální, na níž pood-
krývá skutečné motivy násilí. Největší pozornost je věnována geografickému území 
v Polsku nazývanému jako kresy. Jedná se o oblasti na východní hranici historické-
ho území polsko-litevské unie. Toto území bylo charakteristické etnicky heterogen-
ním složením obyvatelstva s  vysokým procentem židovské populace. Zde autor 
nastiňuje nepřehlednou vřavu, ve které se prolínají krádeže a potyčky s antisemit-
skými pogromy, vražděním a útlakem místního obyvatelstva. Všechno vyjmenova-
né bezpráví má společného jmenovatele: paramilitární organizace.5

Paramilitární jednotky, které se utvářely napříč všemi etnickými skupinami, 
neznamenaly nebezpečí pouze pro obyvatelstvo náležející k jednomu z konkuren-
čních etnik dožadujících se práva na sebeurčení. V kresech mnohdy nebylo možné 

5 Srov. William W. HAGEN, Anti-Jewish Violence in Poland, 1914-1920, New York 2018, s. 463–
506.
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obyvatelstvo znepřáteleného etnika identifikovat. Setření etnických hranic však ne-
jsme svědky jen v kresech, ale také na rozporuplné západní a  jižní hranici Druhé 
Polské republiky. Příkladem za všechny jsou obyvatelé obývající geografický prostor 
Horního Slezska, kteří se nepovažovali ani za Němce, ani za Poláky, nýbrž za Sleza-
ny. Jejich jazykem byla kombinace polštiny a němčiny. Z toho vyplývá, že základní 
identifikační prvek, jakým je jazyk, mnohdy nebyl správným vodítkem k určení et-
nicity. Nicméně i v případech, kdy byla etnická příslušnost zřejmá, se paramilitární 
jednotky nezdráhaly okrádat příslušníky svého vlastního etnika. Špatně ošacené, 
nedostatečně vyzbrojené a hladové polské jednotky se chovaly jako okupační síla 
a rekvírovaly vše, co potřebovaly. Na totožné etnicitě, neřkuli náboženské víře či 
kultuře, nezáleželo.

Nyní přistupme ke shrnutí a závěrečnému ohodnocení. Jak jsme již uvedli, 
většina textu je podepřena sekundární literaturou. Kniha plní funkci rozcestníku, 
poskytuje nezbytný historiografický přehled. Poukaz na převahu sekundárních 
zdrojů neslouží k dehonestaci této znamenité studie, která zároveň čerpá z opravdu 
široké a různorodé pramenné základny. Právě pomocí pramenné různorodosti je 
autor schopen načrtnout dosud neprezentovaný obraz násilných excesů. Kniha je 
napsána velice čtivě, což jisté uvítá jak laická, tak odborná veřejnost.

Co se týče přínosu, který autor prostřednictvím studie přináší, ať už badate-
lům nebo laikům, kteří se o  téma znovuzrození polského státu zajímají, jedná se 
o naprosto klíčový počin, který zásadním způsobem posouvá a mění vnímaní stře-
doevropské dějinné etapy vymezené lety 1918–1921. Nelze než konstatovat, že 
úkol, který si autor vytyčil na začátku knihy – proměnit konvenční pohled na počá-
teční fázi existence Druhé Polské republiky – byl splněn. Autorovy zásluhy však 
sahají i dál. Studie napomáhá k pochopení interbellum a následných zločinů druhé 
světové války, jejichž původ mnohdy nalezneme v křivdách násilného období nava-
zujícího na první světovou válku. Kniha, která vyšla v anglickém a polském jazyce,6 
nemohla být publikována ve vhodnější dobu. Autor uvádí na pravou míru události, 
které doprovázely znovuzrození polského státu, v době, kdy v Polsku bují naciona-
lismus a zkreslené dějinné události jsou využívány k nacionálním cílům. 

Jan Kutílek

6 Jochen BÖHLER, Wojna domowa. Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski, Krakov 2019.
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Анатолий П.  САЛЬКОВ, 
Национально-территориальные конфликты в Центрально-Восточной
Европе во внешней политике СССР (1938–1949 гг.),
Минск: БГУ, 2019, 743 s.,
ISBN 978-985-566-777-4.

Kniha známého běloruského historika-slavisty, vedoucího katedry slovanských dějin 
Běloruské státní univerzity Anatolije Petroviče Salkova Национально-территори-
альные конфликты в Центрально-Восточной Европе во внешней политике СССР 
(1938–1949 гг.) se již stala pozoruhodným jevem v  historiografii postsovětských 
zemí, a to zcela zaslouženě. Je to objektivní a vyčerpávající studie, která představuje 
syntézu dějin národnostních a teritoriálních konfliktů ve střední a východní Evropě 
v letech 1938–1949 se zvláštním zřetelem k úloze SSSR v řešení těchto sporů.  

Autor využil úctyhodného množství archivních pramenů z předních archi-
vů Ruské federace a  Běloruska, a  to včetně fondů z  Archivu zahraniční politiky 
Ruské federace (AVPRF), ze Státního archivu Ruské federace (GARF), z Ruského 
státního archivu soudobých dějin (RGANI), z  Ruského státního archivu sociál-
ních a  politických dějin (RGASPI) a  z Národního archivu Běloruska (NARB). 
Byly také hojně využity četné rozsáhlé publikace diplomatických dokumentů, a to 
téměř ve všech jazycích států střední a východní Evropy a také množství memoáro-
vé literatury (včetně nejnovějších vydání).   

Monografie A. P. Salkova je přínosná po všech stránkách především proto, že 
problémům národnostních a územních konfliktů ve střední a východní Evropě vě-
nuje historiografie postsovětských zemí (navzdory zjevné aktuálnosti této tematiky 
a aktivní historické politice ve státech tohoto regionu) spíše omezenou pozornost. 

Kniha má logickou a do detailů propracovanou strukturu, která v plné míře 
odpovídá odborným záměrům autora. První díl monografie je věnován karpato-
alpskému regionu a má čtyři kapitoly analyzující československo-maďarský konflikt 
na  jižním Slovensku, maďarsko-rumunský konflikt v Sedmihradsku, jugoslávsko-
rakouský konflikt v  jižních Korutanech a  jugoslávsko-italský konflikt v  Kraňsku 
a v oblasti Terstu. Druhý díl, který rovněž obsahuje čtyři kapitoly, je celkem věno-
ván balkánskému regionu. Tyto kapitoly se zaměřují na albánsko-řecký národnost-
ně-územní konflikt v jižní Albánii, bulharsko-rumunský střet v jižní Thrákii a jugo-
slavsko-bulharský konflikt ve východní Makedonii. 

Zevrubná a všestranná analýza těchto konfliktů je autorem poměrně úspěš-
ně začleněna do širšího historického a mezinárodního kontextu. Každá kapitola má 
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úvodní rozsáhlou pasáž, která na základě existující historiografie pojednává o histo-
rických a  etnických předpokladech a  kořenech daných konfliktů. Tento přístup 
umožňuje cennou a přesvědčivou rekonstrukci složitého, mnohdy rozporuplného 
a zároveň barvitého obrazu zkoumaných konfliktů a zjištění úlohy všech faktorů, 
které měly v různé míře vliv na pozice stran zapojených do konfliktů, a to včetně 
sovětského faktoru. Jak naznačuje Salkov, zatímco v meziválečném období byl so-
větský faktor poměrně nepatrný, v poválečných letech začala hrát sovětská diplo-
macie klíčovou, často rozhodující roli v  procesu urovnání četných teritoriálních 
konfliktů ve střední a východní Evropě.  

Před vlastním rozborem konkrétních národnostních a územních konfliktů 
autor důrazně poukazuje na to, že bilance, přesvědčivost a legitimní uznání etnic-
kých a historických argumentů „patřily k nejdůležitějším faktorům urovnávání kon-
fliktů. Přitom velmoci a  bezprostřední účastníci konfliktů manipulovali poměry 
a konkrétním obsahem těchto argumentů [...] Jiné argumenty většinou roli nehrály.“ 
(s. 11) Autor poznamenává, že „většinou byla na prvním místě etnická argumentace 
– početní převaha určitého národa nad jinými národy v určité oblasti“ (s. 11). Podle 
A. Salkova spočívala „zákeřnost etnického přístupu“ v tom, že „zpravidla používaný 
etnický ukazatel platil jen do momentu mezinárodního vyrovnání, kterému často 
předcházely politické nebo vojenské události vážně a podstatně zkreslující etnické 
poměry v diskutované oblasti (migrace, evakuace, etnické čistky atd.)“ (s. 11).  

Na základě rozsáhlých diplomatických dokumentů a  archivních pramenů 
autor dochází k závěru, že právě účelové použití etnických a historických argumen-
tů v kombinaci s prosazováním vlastních geopolitických a ideologických zájmů ur-
čovalo skutečnou motivaci a chování diplomacie SSSR a jiných velmocí v procesu 
vyrovnání konkrétních národnostních a teritoriálních sporů ve střední a východní 
Evropě (s. 12). Za podmínek konkrétních územních konfliktů Moskva často měni-
la poměr etnických a historických argumentů tak, aby jejich kombinace co nejvíc 
odpovídala sovětským geopolitickým a ideologickým zájmům v konkrétním regio-
nu (s. 12). To všechno v plné míře platí také pro konflikty v jiných regionech Evro-
py mimo geografický rámec této studie. Jako příklad může posloužit vztah sovět-
ského vedení k  lužickosrbskému národnímu hnutí v  jihovýchodním Německu 
v prvních letech po skončení druhé světové války.

Existovaly ovšem i jiné motivační páky ovlivňující proces řešení územních 
sporů. V této souvislosti poukazuje autor na skutečnost, že v určitém období byla 
pozice sovětské diplomacie vůči Maďarsku poznamenána zjevnou „politickou zlo-
bou a pomstychtivostí“ vyvolanými aktivní účasti maďarské armády v bojích proti 
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Rudé armádě na straně nacistického Německa na východní frontě (s. 216). Náčel-
ník generálního štábu maďarské armády generálplukovník G. Wert, který se kon-
cem války dostal do sovětského zajetí, vysvětloval pozici Budapešti snahou získat 
dodatečnou podporu Německa nutnou pro záruku zachování všech nabytých úze-
mí v rámci Maďarska, a to včetně jižního Slovenska, Sedmihradska, Podkarpatské 
Rusi a Banátu (s. 216). 

Autor občas zpřístupňuje čtenářům nejrůznější archivní zajímavosti a kurio-
zity, které odrážejí specifické ovzduší zkoumaného období. Je mezi nimi např. 
ukázka jednání lidového komisaře zahraničních věci SSSR V. M. Molotova s velvy-
slancem Československa v SSSR J. Horákem ze dne 29. prosince 1945, kdy Horák 
mezi jiným „opakovaně požádal J. V. Stalina o povolení, aby mu známý český hu-
dební skladatel Vítězslav Novák mohl věnovat svou symfonii“ (s. 117). 

Jako zvláště důležitá se jeví archivními prameny podložená poznámka A. P. 
Salkova, že „Berlín plánoval přetváření celého povodí Dunaje v ryze německý etnic-
ký prostor [...] Berlín se připravoval na vytvoření oblasti ryze německého osídlení ze 
severu na jihovýchod od Rakouska [...] téměř do dunajské hranice Bulharska. Zcela 
reálná byla možnost zavést pod tlakem Německa ve zmíněných oblastech Maďarska, 
Jugoslávie a Rumunska regionální národnostní autonomii německé menšiny anebo 
dokonce prohlásit „samostatnost“ těchto oblasti s následným připojením k Němec-
ku“ (s. 203–204). Tyto údaje svědčí o tom, že objektem nacistického „rasového inže-
nýrství“ se zjevně smutnými důsledky se měly stát nejen národy států okupovaných 
Německem, ale také obyvatelstvo četných středoevropských satelitů Berlína. 

Důležitou pozitivní stránkou monografie je bohatý a kvalitní kartografický 
materiál, který komplexně znázorňuje sledované problémy a  usnadňuje vnímání 
složité látky. Šestnáct barevných map úspěšně znázorňuje dynamiku regionálních 
územních změn a vývoj konkrétních konfliktů ve střední a východní Evropě. 

Solidní a vyčerpávající studie A. P. Salkova, která zpřístupňuje odborné ve-
řejnosti dosud nepoužité archivní materiály z  klíčových archivů Ruské federace 
a Běloruska, je bezesporu cennou syntézou se značným přínosem k rozvoji slavisti-
ky a historické vědy. Monografie A. P. Salkova bude určitě užitečnou pro historiky 
a slavisty nejen v Bělorusku, Rusku a v jiných postsovětských státech, ale také pro 
širokou odbornou veřejnost ve střední a východní Evropě, tím spíš, že přístup k rus-
kým archivům je v těchto zemích z různých důvodů omezen. Je jenom politování-
hodné, že tato kniha byla vydána malým nákladem 100 exemplářů, a proto bude 
sotva přístupná badatelům mimo Bělorusko.  

 Kirill Ševčenko
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Michał OSTAPIUK,
Komendant „Bury“. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego“ 
1913–1949,
Białystok-Olsztyn-Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej 2019, 359 s.  (+přílo-
hy), 
ISBN 978-83-8098-586-5.

V rámci jednoho z významných výzkumných projektů polského Ústavu národní 
paměti (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) vyšla v loňském roce práce Michała 
Ostapiuka s hlavním titulem Komendant „Bury“. Mladý historik, aktuálně pracov-
ník olštýnské pobočky IPN, ve své studii představil osudy jednoho z nejznámějších 
a zároveň nejkontroverznějších představitelů polského protikomunistického odbo-
je – Romualda Adama Rajse, ps. „Bury“. Ačkoliv postava tohoto odbojáře není pro 
polskou historiografii zcela neznámá, první podrobnější zpracování přinesla až re-
cenzovaná Ostapiukova práce.1 Jistě není bez zajímavosti, že se jednalo o nejprodá-
vanější knihu vydanou IPN v roce 2019.2 Práce je založena na poměrně rozsáhlé 
pramenné základně, včetně sbírek autora a pozůstalých po Rajsovi. Michału Osta-
piukovi se tak podařilo shromáždit také řadu unikátních fotografií. Za přínosnou 
lze označit i představenou bibliografii.

Romuald Rajs se narodil 30. listopadu 1913 v Jabłonce v tehdejší rakousko-
uherské Haliči v rodině správce statku. Rodinná historie snad předznamenala jeho 
budoucí službu vlasti, jeden z předků se totiž zúčastnil již listopadového povstání 
v letech 1830–1831 a bratr Stanisław sloužil během první světové války v tzv. vý-
chodní legii. S uniformou spojil svůj život i Romuald Rajs. V roce 1934 absolvoval 
poddůstojnickou školu a nastoupil službu u útvarů v okolí Vilna (dnes Vilnius). 
Během německé agrese v září 1939 bojoval v armádě „Prusko“, při ústupu na trase 
Bjaroza (Bereza Kartuska) – Kovel (Kowel) byl však jeho oddíl zajat běloruskými 
partyzány a  předán Sovětům, kteří 17.  září 1939 zahájili  okupaci východní části 

1 Např. Jerzy KUŁAK, Rozstrzelany oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW. Białostocczy-
zna 1945–1946, Białystok 2015; Idem, Walki Zgrupowania NZW-WiN na Białostocczyźnie wios-
ną 1946 r., Zeszyty Historyczne WiN-u 10, 2001, č. 16; Idem, Organizacja i walki III Wileńskiej 
Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) kpt. Romualda Rajsa „Burego” (1945 – 
październik 1946), in: Małgorzata Giżejewska (ed.), Dzieje polskiego podziemia na Białostoc-
czyźnie 1939–1956, Toruń 1992; Kazimierz KRAJEWSKI – Tomasz ŁABUSZEWSKI, Bialo-
stocczyzna w walce, in: Kazimierz, Krajewski – Tomasz Łabuszewski (eds.), Wyklęci. Żołnierze 
podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956, Warszawa 2017.

2 Instytut Pamięci Narodowej, Bestsellery IPN 2019. Dostupné na: https://ipn.gov.pl/pl/aktual-
nosci/85641,Bestsellery-IPN-2019.html?search=8367870930830, 1. 4. 2020.
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Polska (s. 38). Jednalo se o první, nikoliv však poslední střetnutí Rajse s bělorus-
kým obyvatelstvem. Po krátké internaci byl Rajs propuštěn, ale již v březnu 1940 
byl znovu zatčen, tentokrát nově vzniklými litevskými orgány a odeslán na nucené 
práce. Litevská administrativa, a především bezpečnostní služby (např. tajná policie 
Sauguma a  pomocná policie) v  této části Říšského komisariátu Ostland potíraly 
nejen činnost polských organizací, včetně represí polských obyvatel, ale participo-
valy též na vyvražďování Židů. Právě „v povědomí o litevských zločinech je nutné 
hledat budoucí nekompromisní postoj ‚Burého‘ k litevským policistům, na kterých 
lpěla vina [...] za zločiny vůči civilnímu obyvatelstvu“, píše Ostapiuk (s. 48). V ná-
sledujícím období se Rajs zapojil do tvořícího se odboje, nejprve v rámci vilenských 
struktur Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej – ZWZ), později Zem-
ské armády (Armia Krajowa – AK). Konkrétně se stal velitelem útočné roty a in-
struktorem 3. vilenské brigády AK pod velením por. Gracjana Fróga, ps. „Szczerbi-
ec“. Rajs též sehrál důležitou roli ve známém „puči“, ke kterému došlo v prosinci 
1943. Velení AK se tehdy rozhodlo zbavit Fróga velení a podřídit brigádu por. Zyg-
muntovi Szendzielarzovi, ps. „Łupaszko“.3 Došlo ale k zatčení důstojníků ze štábu 
AK a  odmítnutí vykonání rozkazu. Spor se nakonec podařilo urovnat. Blížící se 
fronta, stejně jako i  činnost litevských formací, před vedení odboje totiž stavěly 
důležitější úkoly. 

Právě rok 1944 přinesl vyvrcholení polsko-litevského konfliktu, jednalo se 
přitom o střet velice brutální, který znamenal mnoho obětí i mezi civilním obyva-
telstvem. Svou úlohu zde se svými vojáky sehrál i Romuald Rajs, např. po obsazení 
obce Mikuliszky (8. ledna 1944) vlastnoručně popravil zajaté litevské policisty po-
dezřelé z represí vůči polskému obyvatelstvu (jiné příslušníky, mezi kterými byli též 
Bělorusové, ale propustil). Ostapiuk uvádí, že vykonáním trestu chtěl Rajs uchránit 
mladé vojáky ze svého oddílu před demoralizací. Naopak během svého pozdějšího 
působení na Białystocku se již na „zkušené“ podřízené plně spoléhal (s. 89–90). 

Dne 7. července 1944 byla jako součást rozsáhlé akce „Bouře“ zahájena ope-
race „Ostra brama“, jejímž cílem bylo osvobození Vilna před příchodem Sovětů. 
Romuald Rajs během těžkých bojů projevil své velitelské schopnosti, za něž byl též 
vyznamenán Křížem Virtuti Militari V. třídy. Osvobození Vilna ale neproběhlo 

3 Např. Dariusz FIKUS, Pseudonim „Łupaszka“, Warszawa 1990; Patryk KOZŁOWSKI, Jeden 
z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Warszawa 1993; K. KRAJEWSKI – T. ŁABU-
SZEWSKI, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK 1944–1952, 
Warszawa 2002; T. ŁABUSZEWSKI, Oddziały partyzanckie 5. Brygady Wileńskiej AK na 
Pomorzu,Warmii i Mazurach 1945–1947, Warszawa – Jedwabno 2017; Piotr NIWIŃSKI, Okręg 
Wileński AK w latach 1944–1948,Warszawa 1999.
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zcela podle plánu velení AK, neboť se brzy projevila nutnost spolupráce s Rudou 
armádou disponující potřebnou těžkou technikou. Zcela bez komplikací se ale ne-
obešlo ani Rajsovo působení v čele své jednotky. Například přepadení vojenského 
konvoje 13. června 1944 skončilo masakrem, ze kterého však Ostapiuk „Burého“ 
neviní (s. 117–118). Jinak se vyvíjel i postoj Sovětů k polskému podzemnímu státu 
(Polskie Państwo Podziemne – PPP). Sotva totiž utichly zbraně, začaly orgány 
NKVD se zatýkáním odbojářů. Romulad Rajs zatčení unikl přesunem na území 
„lublinského“ Polska. Právě zde se odehrála nejtragičtější a nejkontroverznější část 
Rajsova působení v konspiraci. Toto období zároveň logicky představuje nejspor-
nější část recenzované knihy. 

Po krátké epizodě v Polské lidové armádě se Rajs rozhodl na podzim roku 
1945 přejít k pravicově orientovanému Národnímu vojenskému sjednocení (Naro-
dowe Zjednoczenie Wojskowe – NZW). Důvod měl spočívat především v touze 
pokračovat v  odbojové činnosti, nikoliv ve změně jeho politického smýšlení 
(s. 162). Vzhledem ke svým zkušenostem se stal velitelem Pohotovostního oddílu 
zvláštního určení Obvodu Białystok NZW (Pogotowie Akcji Specjalnej Okręgu 
Białystok – PAS NZW).  Jestliže Rajs svým přechodem k národoveckému odboji 
svůj ideový postoj změnit neměl, pak s ohledem na organizaci, jíž se stal členem, 
provedl změnu velice zásadní. NZW podřízená v ilegalitě působící Národní straně 
(Stronnictwo Narodowe – SN) totiž zastávalo nekompromisní postoj nejen v otáz-
ce tehdy aktuální politické situace a koncepce odboje, ale též v otázce národnostní. 
V okolí Białystoku, kde Rajs operoval, se to týkalo především běloruské menšiny. 
Autor recenzované publikace se ale k otázce národnostní politiky SN postavil mír-
ně řečeno vyhýbavě. Vyvozuje např., že „politický program, za který bojovalo NZW, 
nepředpokládal ‚očištění‘ polských území od národnostních menšin – předpoklá-
dala se polonizace jejich představitelů“ (s. 193). Vzhledem k brutálnímu postupu 
oddílů NWZ proti běloruskému a  ukrajinskému obyvatelstvu (např. likvidace 
v  obcích Wierzchowiny či Piskorowice), lze jen stěží s  představeným způsobem 
„polonizace“ souhlasit.4

Vzhledem k  postoji národoveckého odboje, který razil politiku dle hesla 
„Polsko Polákům“, a k nelítostné partyzánské válce, jejíž tíha ve velké míře dopada-
la především na civilní obyvatelstvo, tento konflikt eskaloval. Nelze zpochybňovat, 
že běloruské obyvatelstvo mělo ke komunistické politice a SSSR poměrně kladný 
postoj, což naznačuje i vznik různých bojůvek po vzniku druhé Rzeczypospolité; 

4 Např. Grzegorz MOTYKA, Tak było w Bieszczadach, Warszawa 1999; Grzegorz MOTYKA – 
Rafał WNUK, Pany i rezuny: współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997.
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podobně se tak dělo též v září 1939. Ostapiuk ve své práci zdůrazňuje též podíl 
Bělorusů v řadách Polské dělnické strany (Polska Partia Robotnicza – PPR). Uvádí 
rovněž, že „část Bělorusů, silně zkomunizovaných již v  předchozím období, se 
ochotně podílela na ‚upevňování lidové vlády‘, majíce tím dodatečnou motivaci 
v podobě nutnosti sebeobrany před ‚rabujícím‘ podzemím. Třeba přiznat, že časté 
rekvizice potravin v běloruských vesnicích, jaké prováděli polští partyzáni, byly pro 
Bělorusy velkou zátěží. Činnost tohoto typu obvykle měla velmi brutální charak-
ter, co by nemělo být překvapivé. Pamatujme, že odbojáři žili v neustálém pocitu 
ohrožení života ze strany komunistického režimu, což se muselo odrazit v  jejich 
přístupu k obyvatelstvu, kterému – někdy neprávem – přičítáno spolupráci s oku-
pantem.“ (s. 191–192). Je zřejmé, že autor nevnímá příklon Bělorusů ke komunis-
tům jako reakci na útlak ze strany partyzánských oddílů. 

První z tragických událostí týkající se činnosti Romualda Rajse se odehrála 
29. ledna 1946 ve vesnici Zaleszany, kterou NZW identifikovalo jako silně proko-
munistickou. Na základě této skutečnosti Rajs rozhodl, že běloruská vesnice bude 
za trest zničena. Tři muži, označení jako podporovatelé režimu, byli popraveni (dal-
ší tři byli zřejmě zastřeleni později). Rajsovi vojáci poté vesnici vypálili a právě teh-
dy došlo k největší tragédii. Někteří obyvatelé, včetně dětí, se totiž ve svých domech 
ukryli. Dle závěrů prokuratury IPN, která se případem poprvé zabývala v  letech 
1997–2005, na následky činnosti oddílu PAS NZW pod Rajsovým velením zemře-
lo v Zaleszanech celkem šestnáct osob.5 Autor Rajsovy biografie vidí hlavní důvod 
vysokého počtu obětí v  neuposlechnutí rozkazu k  vyklizení svých obydlí (sic!), 
čímž vina „logicky“ nemůže být přičítána Rajsovi (s. 214). Bezprostředně po udá-
lostech v Zaleszanech se oddíl přesunul do nedaleké Wólki Wygonowské, jejíž část 
byla rovněž spálena a dva muži popraveni. Ostapiuk k této akci uvádí, že je „na mís-
tě podtrhnout, že v akci kterou přímo řídil kpt. Rajs, nedošlo k žádným nežádou-
cím excesům. Výsledkem podpálení vesnice bylo shoření šesti budov obytných a ně-
kolika hospodářských“ (s. 217). Vypalování domů tak autor evidentně za exces 
 nepovažuje. Tím ale „pacifikace“ údajně zkomunizovaných běloruských vesnic ne-
skončila. 

Oddíl PAS NZW se následně přesunul do Krasnej Wsi, kde si partyzáni na 
místním starostovi vynutili povozy, které je následně odvezly do nedaleké vesnice 

5 Instytut Pamięci Narodowej, Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie po-
zbawienia życia 79 osób - mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło 
Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946r. do dnia 2 lutego 1946. Dostupné na: 
https://archive.is/jCe43#selection-1075.47-1075.52, 1. 4. 2020.
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Puchały Stare. Část vozků vojáci PAS propustili, třicet z nich ale 31.  ledna 1946 
popravili a hromadný hrob zamaskovali větvemi. Ostapiuk jako důvod uvádí (spíše 
však spekuluje) postoj vozků k etablujícímu se režimu, tedy možnou ochotu spolu-
pracovat s komunistickým bezpečnostním aparátem (s. 221). Dne 2. února 1946 
Rajsův oddíl „zakročil“ proti obyvatelům vesnic Szpaki, Zanie a Końcowizna, při-
čemž příslušníci PAS NZW si v těchto vesnicích nepočínali mírněji. Po obsazení 
Szpak byli muži uznaní za spolupracovníky režimu popraveni (dle prokuratury 
IPN celkem pět osob).6 Dle některých svědectví se též měli někteří Rajsovi vojáci 
pokusit o znásilnění dvou žen. Autor Rajsovy biografie tuto skutečnost na základě 
logických závěrů zpochybňuje, zároveň ale též uvádí, že „,Wiarus‘ [Włodzimierz 
Jurasow, velitel jedné z čet – pozn. aut.] byl proslulý dodržováním železné disciplí-
ny a v celé historii jeho činnosti (přičemž velel četě již na Vilensku v roce 1944) 
nebylo zaregistrováno tak drastické porušení disciplíny, jako je znásilnění či vražda. 
Můžeme tedy s velkou pravděpodobností blížící se jistotě stvrdit, že kdyby se popi-
sované události odehrály a informaci o nich by ,Wiarus‘ zaznamenal, viníci by byli 
velmi přísně potrestáni“ (s. 230). 

Další krev byla prolita ve vesnici Zanie, kde zemřelo 24 osob včetně žen 
a dětí. Vesnice byla vypálena. Ostapiuk za tyto činy viní velitele jedné z čet PAS Jana 
Boguszewského, ps. „Bitny“, jenž si měl počínat svévolně. Co se týče Romualda 
Rajse, ten je – nepřekvapivě – dle autora nevinný, neboť charakter Boguszewského 
blíže neznal, a navíc byl zvyklý, že vojáci striktně dodržovali jeho rozkazy, k čemuž 
v tomto případě dojít nemělo (s. 233). Poslední z uvedených vesnic – Końcowizna, 
se měla provinit tím, že si udržovala ozbrojenou formaci (snad proti útokům a re-
kvizicím?). Navzdory obraně se podařilo Rajsovým vojákům vesnici obsadit, tento-
krát ale patrně nedošlo k žádnému zabití, a to i „díky tomu, že ,Bury‘ vzal v úvahu 
všechny eventuality, které mohly vést ke smrti náhodných osob. Navzdory ozbroje-
nému odporu se podařilo vesnici potrestat bez prolití krve“ (s. 239). 

V následujícím období byl Rajs se svou jednotkou převelen na území býva-
lého Východního Pruska (Okręg NZW „Bałtyk“), kde sice rovněž pokračoval v li-
kvidaci komunistických aktivistů, ale vzhledem k negativnímu postoji autochton-
ního obyvatelstva (Němci, Mazuři) nemohli partyzáni počítat s potřebnou podpo-
rou. V polovině února 1946 byla jednotka PAS 3. brigády NZW během pobytu ve 
vesnici zaskočena sovětskými jednotkami, které ji rozprášily. Sám Rajs se vrátil zpět 
na Białystocko. Někteří jeho podřízení, např. Kazimierz Chmielowski, ps. „Re-

6 Ibidem.
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kin“,7 se ale naopak rozhodli zbraně složit. Přitom ještě v srpnu 1945 národovecký 
odboj neváhal „likvidovat“ příslušníky jiných odbojových skupin, např. AK, kteří 
se na základě komunisty vyhlášené amnestie rozhodli vrátit do civilního života. 
Toto „poslední“ období činnosti Romualda Rajse se vyznačovalo především sna-
hou uniknout zatčení. Úřad veřejné bezpečnosti (Urząd Bezpieczeństwa Pub-
licznego – UBP) se ale prostřednictvím kurýrů zajišťujících spojení k Rajsovi nako-
nec přeci jen dostal, a  ačkoliv první pokus o  jeho zatčení nevyšel, 17. listopadu 
1948 již příslušníci UBP příležitost využili. Následovalo vyšetřování a  politický 
proces s velením 3. brigády NZW, na jehož konci si Rajs vyslechl trest smrti. Dne 
30. prosince 1949 byl ve sklepení białystocké věznice popraven. Snad ironií osudu 
se tak stalo z rukou kata běloruského původu Alexandra Jurčuka (s. 322). Po celé 
období komunistického režimu líčila propaganda Rajse a další příslušníky odboje 
jako bandity a  spodina lidské společnosti, kteří se ve svém počínání přibližovali 
nacistům.8 Tento přístup pochopitelně obraz protikomunistického odboje značně 
deformoval. Teprve po pádu komunismu mohl být představen objektivní pohled 
nejen na Rajse, ale obecně na problematiku rezistence. Stalo se tak?

Polská historiografie, podobně jako např. česká, se v prvních letech svobod-
ného výzkumu zaměřovala především na vyvracení této „černé legendy“ panující 
kolem tzv. prokletých vojáků (żołnierze wyklęci), tedy příslušníků protikomunis-
tického odboje. Avšak mnohé výsledky současného historického výzkumu nazna-
čují, že výlučně pozitivní pohled na odbojáře často přetrvává. To se týká především 
záležitostí, kolem kterých panují značné pochybnosti, např. postup vůči národnost-
ním menšinám. Část polské historické obce naopak tento přístup vnímá velmi ne-
gativně. Bouřlivé reakce vyvolala záhy po svém vydání rovněž biografie Romualda 
Rajse. Velmi kriticky se o ní vyjádřil např. odborník na problematiku východních 
území, pracovník Polské akademie věd, prof. Grzegorz Motyka.9 Mediální rozměr 
Ostapiukově knize dodaly i otevřené dopisy, které si profesor Motyka s předsedou 
IPN dr. Jarosławem Szarkem vyměnili.10 Kritika se netýkala jen sledované publika-

 7 K jeho postavě nejnověji: Michał OSTAPIUK, Podporucznik Kazimierz Chmielowski „Rekin“ 
1925–1950, Białystok-Olsztyn 2020. Dostupné na: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiaz-
ki/94596,Podporucznik-Kazimierz-Chmielowski-Rekin-19251950-PDF-do-pobrania.html, 8. 4. 
2020.

 8 Z tendenční literatury např. Norbert Zenon PICK, Sztylet Burego, Warszawa 1965; Feliks SI-
KORSKI, Ryngraf z trupią czaszką, Warszawa 1973.

 9 Grzegorz MOTYKA, Komendant „Bury”, Kmicic z IPN-u, Gazeta Wyborcza, 25. 3. 2019.
10 Instytut Pamięci Narodowej, List otwarty prezesa IPN dr. Jarosława Szarka do prof. Grzegorza 

Motyki, Warszawa 19. 11. 2019. Dostupné na: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunika-
ty/83190,List-otwarty-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-do-prof-Grzegorza-Motyki.html, 1. 4. 
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ce, ale vztahovala se obecně i k činnosti IPN, jakožto vědecké instituce, která tuto 
práci schválila, vydala a veřejně prezentovala. Proč je vlastně tato kniha natolik kon-
troverzní?

Z představeného nástinu působení Romualda Rajse a oddílů NZW na vý-
chodě Polska je zřejmé, že přineslo tragické následky pro běloruské civilisty. Ofi-
ciální vyšetřování, které prokurátor IPN ukončil v roce 2005, představilo vypálení 
vesnic a popravy jejích obyvatel jako činy nesoucí vzhledem k běloruskému původu 
obětí stopy genocidy. Činnost NZW byla zároveň uznána za neslučitelnou s pol-
skými snahami o znovuzískání nezávislosti. Dle prokuratury navíc tyto represe ne-
přispívaly k tehdejším polsko-běloruským vztahům, právě naopak – spíše motivo-
valy běloruské obyvatelstvo k  podpoře komunistického režimu. Kontroverze již 
řadu let vyvolává též oslavování Romualda Rajse během průvodů ve východopolské 
Hajnówce u příležitosti dne paměti „prokletých vojáků“ 1. března. 

Postoj IPN, nejen k Rajsovi, ale k národoveckému odboji obecně, se v prů-
běhu let měnil. V současné době se pozitivní obraz NZW stává součástí prezento-
vaného kánonu. V březnu 2019 tak provedli prokurátoři IPN revizi vyšetřování 
vypálení běloruských vesnic a došli k závěru, že „ve světle nejnovějšího historického 
výzkumu jsou informace výsledků závěrečného vyšetřování případu ,Burého‘ 
v mnoha ohledech chybné“.11 Uvedeným „historickým výzkumem“ je míněna re-
cenzovaná práce a kniha Przeciwko Pax Sowietica.12 Prokuratura IPN tedy na zákla-
dě dvou studií zcela změnila své předchozí rozhodnutí. Nestandardní postup do-
kresluje i skutečnost, že nebylo zahájeno nové vyšetřování, ale pouze převzaty teze 
z uvedených prací.

Závěry prvního šetření prokuratury poukazující na národnostní a konfesní 
menšiny ve své knize logicky odmítá i Ostapiuk. Hlavní důvod zásahu naopak vidí 
v prokomunistických aktivitách obyvatel postižených vesnic. Pravicová národnost-
ní politika NZW zde roli hrát neměla. Ačkoliv sám Rajs se měl vyjádřit ve smyslu, 
že je nutno „odstranit“ národnostní menšiny a vytvořit čistě polský stát, Ostapiuk 

2020; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Odpowiedź prof. dr. hab. G. Mo-
tyki na list otwarty prezesa IPN dr. Jarosława Szarka z 19 listopada 2019, Warszawa 20. 11. 2019. 
Dostupné na: http://isppan.waw.pl/aktualnosci/wydarzenia/, 1. 4. 2020.

11 Instytut Pamięci Narodowej, Komunikat dotyczący informacji zawartych w ustaleniach końcowych 
śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób – mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 
30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych w okresie od dnia 29 stycznia 1946 r. do 
dnia 2 lutego 1946 r., 11. 3. 2019. Dostupné na: http://archive.is/xOUop, 1. 4. 2020.

12 Mariusz BECHTA – Wojciech J. MUSZYŃSKI, Przeciwko Pax Sovietica, Narodowe Zjednocze-
nie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, 
Warszawa 2017.
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argumentuje tím, že „,Bury‘ skutečně ostře formuloval metody boje s komunistic-
kým režimem, avšak od takových konstatování k  jejich realizaci je cesta daleká“ 
(s. 194). Vypalování vesnic a popravy běloruských obyvatel autor nevzal v úvahu. 
Právě poněkud „výběrový“ přístup a priori odmítající Rajsovu vinu je hlavní slabi-
nou recenzované práce. Jak již bylo na několika příkladech naznačeno, autor před-
pokládá, že Rajs ani většina jeho podřízených neměli záměr dopouštět se násilí na 
nevinném obyvatelstvu, tím spíše na tom běloruském. Zůstává ale nesporným fak-
tem, že převážnou většinu, či dokonce absolutní většinu obětí, tvořili právě běloruš-
tí civilisté. Ostapiuk, stejně jako i další zastánci tohoto pohledu argumentují – nut-
no podotknout, že velmi přesvědčivě – detailním rozborem jednotlivých událostí, 
na jejichž základě pak lze dojít k závěru, že hlavním důvodem zásahu byly politické 
aktivity obyvatel vesnic, nikoliv jejich národnost či vyznání.13 Není ale na místě 
naopak obecnější pohled, ze kterého jasně vyplývá, že národovecký odboj proti bě-
loruským a  ukrajinským vesnicím poměrně běžně zasahoval nesmírně brutálně? 
Skutečně lze tedy národnostní kritérium vyloučit? 

Přistoupíme-li na autorovu argumentaci, můžeme si položit podobně disku-
tabilní, leč klíčovou otázku: Jaký asi mohl mít Romuald Rajs přístup k národnost-
ním menšinám? Připomeňme, že v září 1939 byl běloruskými partyzány zajat, s li-
tevskými formacemi během svého působení na Vilensku přímo bojoval. Přístup 
autora Rajsovy biografie ale není ojedinělý. Nezanedbatelná část polské historio-
grafie spojená především s IPN totiž představuje problematiku protikomunistické-
ho odboje a jeho postav velmi nekriticky. Naopak, velmi negativně jsou nezřídka 
hodnoceny práce, ve kterých nejsou účastníci odboje líčeni vždy zcela kladně,14 byť 
v některých případech je kritika na místě.15 

Takřka výhradně pozitivně je např. prezentována postava mjr. Zygmunta 
Szendzielarze, ps. „Łupaszko“, jedné z dalších ikon protikomunistické rezistence. 

13 Srov. K. KRAJEWSKI – Grzegorz WĄSOWSKI, Kapitan Romuald Rajs „Bury” a Białorusini 
– fakty i mity, Glaukopis, 2016, č. 33, s. 93–115.

14 M. OSTAPIUK, O co chodzi Jerzemu Kułakowi?, Debata, 2016, č. 2, s. 27–30.
15 Osobě Romualda Rajse a i dalším sporným postavám odboje se ve své knize věnoval publicista 

a novinář Piotr Zychowicz, autor řady populárně-historických prací. Ačkoli v některých konkrét-
ních závěrech se mohl dopustit nepřesností či špatné interpretace faktů, nelze opomíjet hlavní 
tezi jeho práce – objektivnější pohled na problematiku protikomunistického odboje, která není 
zatížena státní historickou politikou a  patriotickým étosem. Piotr ZYCHOWICZ, Skazy na 
pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych, Poznań 2018; K. KRAJEWSKI – G. WĄ-
SOWSKI, Kpt. Romuald Rajs „Bury” na kartach książki „Skazy na panczerzach” czyli prawda 
według Piotra Zychowicza. Dostupné na: http://podziemiezbrojne.pl/resource/Bury_vs_Zy-
chowicz.2018.pdf, 3. 4. 2020.
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Hrdinství mnoha odbojářů, kteří v některých případech strávili dlouhá léta v  le-
sích, byli vystaveni permanentní hrozbě smrti či zatčení, psychickému vypětí a v po-
slední fázi i beznaději, je přitom neoddiskutovatelné. Právě prožité válečné zkuše-
nosti jsou nepochybně též tím, co velmi výrazně ovlivnilo smýšlení, a především 
jednání členů konspirace. Realita partyzánské války, na východě navíc často dopro-
vázená zločiny vůči civilnímu obyvatelstvu, musela nevyhnutelně ovlivnit lidské 
chování. Historik Polské akademie věd Paweł Rokicki ve své disertační práci před-
stavil velmi detailní analýzu jedné z temných kapitol polsko-litevských vztahů, ke 
které svým dílem přispěl i hrdina polského odboje major Szendzielarz. V souvislos-
ti s těmito událostmi pak velmi výstižně uvedl, že „válečná demoralizace měla nepo-
chybně široký rámec. Její důsledky lze nalézt jak v  jednání partyzánů, tak i  litev-
ských policistů účastnících se […] represivních akcí na Vilensku na konci června 
roku 1944“.16 Právě v souvislosti s polsko-litevskými střety další významný historik 
problematiky odboje dr. Kazimierz Krajewski uvedl, že „všechny strany používaly 
pravidlo kolektivní viny, ale polská strana byla vždy tou poslední, která používala 
odvety vůči protivníkovi […].“17 

Znamená to tedy, že polské partyzány, kteří zabíjeli civilisty a vypalovali ves-
nice, nelze z těchto činů obviňovat, neboť dříve se podobných činů dopustili např. 
Litevci, Ukrajinci, Sověti? Tento pohled části současné polské historiografie je o to 
zajímavější, že zločiny spáchané na Polácích Litevci či Ukrajinci jsou dodnes před-
mětem velmi vášnivých diskusí. Vypalování vesnic a zabíjení civilistů je zločinem 
bez ohledu na to, z jakých důvodů bylo pácháno. Z četby mnoha prací tak vzniká 
obraz „neposkvrněných bojovníků“, které víra v oprávněnost věci, za kterou bojova-
li, ochránila před negativními jevy doprovázejícími nejen válečné konflikty, ale 
obecně i stresové situace (např. posttraumatický stresový syndrom). Vzhledem ke 
způsobu prezentace a rozsahu, který je problematice odboje v současném Polsku 
věnován, lze nabýt spíše dojem budování „kultu prokletých vojáků“, než přiblížení 
osudů lidí, kteří žili ve strašných časech. Paradoxně velmi odlišný pohled představil 
ve svých vzpomínkách již před řadou let jeden z účastníků partyzánských válek: 
„Mnoho let po skočení války jsem se pokoušel analyzovat sebe samého, nakonec 
jsem se přiklonil k tomu, že jsem do té zvířecí fáze došel především svou výchovou 

16 Paweł ROKICKI, Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku 
i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich, Warszawa 2015, s. 184.

17 Instytut Pamięci Narodowej, Panel dyskusyjny „Wyklęci. Kontrowersje i  fakty (»Łupaszka«, 
»Bury« i »Ogień«)” – Gdynia, 28 września 2019. Dostupné na: https://ipn.gov.pl/pl/aktual-
nosci/78670,Panel-dyskusyjny-Wykleci-Kontrowersje-i-fakty-Lupaszka-Bury-i-Ogien-Gdynia-
28-wr.html?search=8367870930830, 1. 4. 2020.
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v mládí – v atmosféře přehnaně vlastenecké. […] Kdy se dítěti od kolébky vštěpuje, 
jak důležitá je vlast a že je nutné za ní bojovat s nepřítelem až do vítězství nebo 
smrti, tak to dítě, když dospěje, bude bojovat dle rozkazu a střílet do každého, kdo 
má jiné názory nebo jinou národnost.“18 Citovaná slova patří Stefanu Dąmbskému, 
jenž působil v likvidačním oddíle AK v okolí Rzeszówa. Bez ohledu na pravdivost 
jím popsaných skutečností představují jeho vzpomínky velmi syrový pohled na 
mentalitu mladého muže, kterého formovala válka a život v konspiraci. Dąmbski, 
stejně jako jeden z  Rajsových podřízených Kazimierz Chmielowski a  další tisíce 
dalších, vstoupil do řad odboje velmi mladý, neměl ani osmnáct let. Pochopitelně, 
že na mnoho jiných odbojářů nemusely válečné prožitky zapůsobit tak drastickým 
způsobem jako na Dąmbského. 

V případě Romualda Rajse i dalších účastníků odboje není na místě zpo-
chybňovat dokonané zásluhy pro vlast, nelze ale opomíjet ani jejich nepříliš chvály-
hodné činy, bez ohledu na to, z jakých pohnutek je vykonali. Osudy lidí na přelomu 
minulého století totiž nebyly černobílé.

Adam Zítek

18 Stefan DĄMBSKI, Egzekutor, Warszawa 2013, s. 115. Srov. recenzi v Slovanském přehledu 98, 
2012, č. 1–2, s. 28.

Paweł MACHCEWICZ, 
Muzeum, 
Kraków, Znak 2017, 299 s., ISBN 978-83-240-4252-4.

Zatímco „reforma“ polského soudnictví se v  České republice dočkala určitého 
ohlasu a média o ní čas od času informovala či ji komentovala, stranou pozornosti 
(a to i většiny české odborné veřejnosti) zůstal jiný projev změn v současném Pol-
sku: spor o Muzeum druhé světové války v Gdaňsku. Ukazuje přitom, jak nebez-
pečná může být instrumentalizace historické vědy pro potřeby politického boje 
a jak zahleděnost do vlastních národních dějin může zhatit nadějný projekt, který 
mohl nabýt světového významu.

V  polském muzejnictví nasadilo vysokou laťku Muzeum varšavského po-
vstání otevřené v roce 2004. Zásadní zásluhu na jeho vzniku měl tehdejší varšavský 
primátor a pozdější polský prezident Lech Kaczyński. I když lze diskutovat o obsa-
hu a pojetí expozice, není pochyb, že se jedná po všech stránkách o velmi kvalitní 
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muzeum, které se v  lecčems může stát vzorem. Muzeum druhé světové války 
v Gdaňsku mělo šanci navázat na úspěch Muzea varšavského povstání. Ba co víc, 
díky tématickému vymezení existovala naděje, že Polsko nebude mít jen další ná-
rodní muzeum, nýbrž se bude moci pochlubit institucí, která bude mít celosvětový 
význam. Vzniklo přitom jako odpověď na snahy Eriky Steinbachové ze Svazu vy-
hnanců zřídit v Berlíně muzeum, jehož expozice by se věnovala osudům Němců 
vyhnaných ze svých domovů v důsledku druhé světové války.

V Polsku, kde je paměť o největším konfliktu 20. století z řady pochopitel-
ných důvodů velmi živá, proklamace E. Steinbachové vyvolaly diskuse a obavy z re-
vize této historie, která by tím pádem mohla do popředí stavět pouze utrpení Něm-
ců. Uznávaný polský historik Paweł Machcewicz1 proto 8.  listopadu 2007 otiskl 
v deníku Gazeta Wyborcza článek, v němž odmítl, aby se Polsko omezilo jen na ja-
lové protesty. Místo toho navrhl vybudování muzea věnovaného druhé světové vál-
ce, které by komplexně ukázalo zkušenost z tohoto konfliktu nejen z pohledu Polá-
ků, ale i všech národů do něj zavlečených. Takové muzeum by se tím pádem stalo 
důležitou institucionální autoritou v celosvětovém měřítku.

Skutečnost, že právě P. Machcewicz navrhl zřízení nové muzejní instituce 
a načrtl její poslání, přispěla k rozhodnutí, aby to byl on, kdo povede kolektiv histo-
riků a muzejníků pověřených vybudováním muzea. Své zkušenosti z této – může-
me-li to tak nazvat – mise, stejně jako následné potýkání se s vládou strany Právo 
a spravedlnost po volbách v roce 2015, dnes již bývalý ředitel Muzea druhé světové 
války sepsal v recenzované publikaci.2

Skutečnost, že vznik muzea podpořila vláda vedená Donaldem Tuskem, dala 
této instituci do vínku břímě, které se po roce 2015 ukázalo jako stěží zvládnutelné. 
Kdo by však tehdy mohl předpokládat, že muzeum vyvolá o  několik let později 
leckdy naprosto absurdní polemiky?

Jak P. Machcewicz ve své knize uvádí, určité náznaky budoucích sporů byly 
patrné už během diskusí o tom, jak by mělo Muzeum druhé světové války vypadat 
a jak by mělo tuto historii prezentovat. Machcewicz a jeho spolupracovníci prosa-
zovali koncepci, podle níž chtěli válku ukázat zejména jako utrpení běžných lidí, 

1 Vedle řady monografických studií (např. Polski rok 1956, Warszawa 1993; „Monachijska menaże-
ria“. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007) se například podílel na vydání 
souboru dokumentů a studií k vraždě Židů v Jedwabném v roce 1941 (Wokół Jedwabnego, I.–II., 
Warszawa 2002). Srov. Jaroslav VALENTA, Kolem Jedwabného, Slovanský přehled 89, 2003, č. 2, 
s. 199–213.  

2 Kniha vyšla i v anglickém překladu. Paweł MACHCEWICZ, The war that never ends. The Muse-
um of the Second World War in Gdańsk, Oldenbourg 2019.
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zvláště pak civilistů. To by podle jejich názoru pomohlo vystoupit z hranic národ-
ního (tj. polského) vnímání války a představit tak expozici, která by byla světově 
unikátní a doceněná i jinými národy světa (s. 37). V tomto ohledu samozřejmě na-
ráželi na odpor národně zaměřených historiků, kteří naopak prosazovali vybudová-
ní výstavy stavící do popředí roli Polska a utrpení Poláků. Nelze přitom říci, že by 
Machcewicz a  jeho kolegové zapomínali na polskou zkušenost. Ta samozřejmě 
v expozici měla být přítomna, avšak jako součást mozaiky zkušeností všech národů 
válkou zasažených. Velmi dobře to vystihl jiný z polských historiků Grzegorz Mo-
tyka, když napsal (s. 39): „Kritikové koncepce muzea hodně mluví o výjimečnosti 
polské historie, avšak zároveň, jakoby nevěřili vlastním slovům, se bojí ji porovnat 
s jinými státy.“

Rozhodnutí vybudovat muzeum v Gdaňsku – v místě, kde válka začala – se 
jevilo jako logické. Problematické to však bylo tím, že vybudování muzea podpořila 
vláda, její premiér z Gdaňska pocházel a strávil zde část života. 

Machcewiczovi se podařilo brzy vybudovat kolektiv pracovníků – zkuše-
ných historiků a muzejníků, kteří začali pracovat nad závěrem výstavy. Architekto-
nickou soutěž vyhrál projekt, kdy hlavní dominantou muzea se stala nachýlená bu-
dova evokující padající dům, ale také jeřáb – jeden ze symbolů Gdaňska. Na výstav-
bě muzea se podílela v roli konzultantů i řada významných zahraničních historiků, 
včetně Normana Daviese nebo Tymothyho Snydera. Značné nároky na manage-
ment kladla stavba samotné budovy probíhající v nelehkých geologických podmín-
kách. Vedle stavby se však rozvíjela i rozsáhlá sbírková činnost a také publikování 
řady cenných monografií k dějinám druhé světové války.

Po volbách v říjnu 2015 se stavba muzea chýlila ke konci, avšak vyjádření 
jednoho z polských historiků nakloněného nové vládní garnituře, že „Paweł [Mach-
cewicz] je mrtvolou“ (s. 5, 161) dávalo tušit, že pro ředitele a jeho spolupracovníky 
nastává velmi těžké období. Volby, v nichž vyhrála národně-konzervativní strana 
Právo a  spravedlnost, zároveň znamenaly pomyslný startovní výstřel, jenž zahájil 
závod s časem. Ukázalo se totiž, že není možné vedení muzea okamžitě odvolat. 
Například město Gdaňsk hrozilo, že by v takovém případě stáhlo darování pozem-
ku, na němž se muzeum stavělo. Odpůrci muzea proto museli hledat jiné způsoby, 
jak vedení muzea změnit. Tím ale zůstal určitý čas, kdy bylo možné muzeum do-
končit a  otevřít výstavu v  té podobě, jak bylo naplánováno. Neboť pak už bylo 
s ohledem na autorská práva obtížné koncepci výstavy radikálně měnit.3 

3 Stále přitom trvá soudní spor mezi současným vedením muzea a autory výstavy ohledně změn, 
které současné vedení v expozici  nakonec provedlo. O jejich rozsahu a charakteru podbrobněji: 
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Další četba Machcewiczovy knihy ukazuje, kam může vést naprostá nekom-
petentnost politiků Práva a spravedlnosti a jejich příznivců z řad historiků či novi-
nářů. Člověku zůstává až rozum stát nad jejich bizarními „argumenty“ (např. pre-
zentovanými poslancem a  dnes ministrem školství4 Dariuszem Piontkowským – 
s. 190), které leckdy připomínají ty, jaké používali příznivci sarmatismu v Polsku 
18. století (s. 289–290). Pracovníci muzea a tvůrci výstavy museli čelit například 
výtkám ze „zhoubného univerzalismu“ a podléhání Bruselu (s. 211), tlaku (nezdrá-
hal bych se to však označit za štvanici) národovecky orientovaných médií vytýkají-
cích mimo jiné, že expozice málo zdůrazňuje polskou válečnou zkušenost. Zcela 
ignorovány zůstaly hlasy autorit ze zahraničí (Tymothy Snyder) podporující kon-
cept výstavy nebo i polských historiků (Andrzej Nowak) těšících se uznáním mezi 
politiky Práva a spravedlnosti (s. 229). Je to velmi smutné čtení, podobně jako reak-
ce polského ministerstva kultury na protest občanského sdružení Conditio huma-
na, které několik let s muzeem spolupracovalo a zřejmě jako jediná česká organiza-
ce sdružující příznivce historie žádala ministra kultury Piotra Glińského, aby upus-
til od záměru odvolat vedení muzea.5

Aby bylo možné P. Machcewicze co nejdříve odvolat, rozhodlo ministerstvo 
kultury o  vzniku Muzea Westerplatte, které mělo za úkol prezentovat polskou 
obrannou válku v září 1939. Plán byl takový, že po nějaké době toto jen na papíře 
existující muzeum bude sloučeno s Muzeem druhé světové války. Tím pádem měla 
vzniknout nová instituce a do jejího čela měl být jmenován nový ředitel. Ten dosa-
vadní by samozřejmě skončil. Paradoxně, jak uvádí Paweł Machcewicz, byl zvolen 
podobný scénář, jakým bylo v Rusku v roce 2014 zlikvidováno muzeum vzniknuvší 
o devatenáct let dříve na místě bývalého gulagu Perm 36 (s. 49, 295).

Vedení muzea svádělo předem prohranou bitvu, nicméně i přes tuto dispro-
porci sil se prostřednictvím stížností u soudu (podal ji mimo jiné i veřejný ochránce 
práv) podařilo dosáhnout dočasného zastavení slučování obou muzeí. Získal se tak 
čas k dokončení výstavy a k jejímu otevření v původně naplánované podobě. Nic-
méně nejistota visící neustále ve vzduchu měla negativní dopady. Poznal jsem to na 

http://ohistorie.eu/2020/06/03/maly-przewodnik-po-zmianach-w-muzeum-ii-wojny-swia-
towej/?fbclid=IwAR286dv1V7TiN3rS9tPSqfqo0sRpyMg-NGmHPodaz6g5XyI41Z1F4Za-
ZOTQ (7. 6. 2020).

4 Polsky „minister edukacji narodowej“. Tento resort má však pod sebou pouze školství do úrovně 
maturity. Vysoké školy podléhají ministerstvu vědy a vysokého školství.

5 Odpověď napsal viceministr kultury Jarosław Sellin. Oba dokumenty jsou k dispozici na faceboo-
ku sdružení: https://www.facebook.com/Conditio-humana-553377648014640/ (8. 6. 2020). 
Sám jsem rovněž poslal protestní dopis ministrovi Glińskému. Odpověď jsem neobdržel.
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vlastní kůži, kdy z důvodu, že nebylo jisté, zda vedení muzea nebude odvoláno, mu-
sela být prezentace mé knihy o Svatokřížské brigádě (notabene o kontroverzní jed-
notce polského odboje, která je národoveckými historiky v současné době prezen-
tována jako skoro následováníhodný vzor) na poslední chvíli přesunuta v  lednu 
2017 z Domu setkání s historií (Dom Spotkań z Historią) na Varšavskou univerzi-
tu. Kvůli tomu se o změně zájemci většinou nedozvěděli, a tak na prezentaci (zaští-
těnou osobní účastní českého velvyslance ve Varšavě) dorazilo jen pár lidí.

Výstavu se v březnu 2017 podařilo dokončit a otevřít veřejnosti. Setkala se 
se značným zájmem a pozitivními ohlasy a do 17. května 2017 ji vidělo sto tisíc 
návštěvníků (s. 286). V té době se chýlila ke konci i  soudní bitva. Dne 5. dubna 
2017 Nejvyšší správní soud zrušil předchozí rozhodnutí vojvodského správního 
soudu a uznal právo ministra kultury na sloučení Muzea druhé světové války a Mu-
zea Westerplatte a tím i na jmenování nového ředitele. Události nabraly spád a už 
o dva dny později Paweł Machcewicz opustil muzeum i Gdaňsk. Postupně byli od-
voláni nebo sami odešli pracovníci, kteří se v předchozích letech podíleli na vzniku 
muzea a expozice.

Někteří čtenáři možná namítnou, že Machcewiczova kniha je psaná z jedno-
ho úhlu pohledu. Samozřejmě, určité zaujetí nelze beze zbytku vyloučit. V knize je 
popsána historie, která se autora velmi dotýká. Na druhou stranu je však kniha na-
psána střízlivým jazykem, nesklouzává k emocím, autor věrohodně argumentuje, 
přesvědčivě polemizuje se závěry oponentů, jejichž názory rovněž prezentuje, 
a opírá se o příslušné dokumenty. Machcewiczovy vzpomínky na budování nové 
muzejní instituce zůstávají proto nejen svědectvím doby, ale také mementem, jaké 
škody může napáchat „historická politika“. Příklad Muzea druhé světové války to-
tiž ukazuje, jak byla kvůli národoveckému sobectví promrhána jedinečná šance 
polské historické vědy dát světu uznávané výzkumné a muzejní centrum pro dějiny 
druhé světové války.

Jiří Friedl
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Jevgenij Viktorovič ANISIMOV, 
Děržava i topor. Carskaja vlasť, 
političeskij sysk i russkoje obščestvo 
v XVIII vjeke, 
Moskva, Novoje Litěraturnoje Obozrenije 
2019, 422 s., 
ISBN 978-54448-0974-7.

Ruská historiografie v poslední době věnuje 
oprávněně zvýšenou pozornost dějinám 
18. století. Vidí v nich mnohé kořeny toho, 
co se odehrávalo v moderní době. V návaz-
nosti na předchozí bádání se zaměřuje na 
biografie představitelů ruského státu, ovšem 
již nikoli pouze cara Petra I. Velikého a ca-
revny Kateřiny II. Veliké, ale i  další, méně 
významné. Obvykle výklad o nich zasazuje 
do hospodářských a sociálních dějin, gene-
ze a proměn vizí, kterými chtěli ruský stát 
přiblížit vyspělejším zemím, vývoje státních 
a společenských institucí a dokonce i všed-
ního života různých společenských vrstev. 
Přední ruský znalec tohoto období, Jevge-
nij V. Anisimov (*1947), autor obsáhlých 
monografií o předních osobnostech ruské-
ho 18. století, např. Anna Ioanovna 
(Moskva 2002), Imperatrisa Jekatěrina Veli-
kaja (Sankt Petěrburg 2007), Ivan VI. An-
tonovič (Moskva 2008) a Afrodita u vlasti. 
Carstvovanije Jelizavety Petrovny (Moskva 
2010), se ve své poslední monografii zamě-
řil na objasnění způsobů a metod, jakými se 
v  18. století pátralo po osobách, které se 

provinily proti státu a carovi, tj. byly zatíže-
ny politickými delikty. Navázal na svoji prá-
ci Dyba i knut. Političeskij sysk i russkoje ob-
ščestvo v  XVIII veke (Moskva 1999), aby 
detailněji a v širších politických a společen-
ských souvislostech pojednal o  institucích, 
osobách a nařízeních, kterými se v 18. stole-
tí bojovalo proti tomu, co se dobově ozna-
čovalo jako zrada na státu a  panovníkovi 
(rusky „gosudarstvennyj izmen“). Tímto 
pojmem byly označovány nejen jakékoli 
úkony, které směřovaly k palácovým převra-
tům, jimiž bylo ruské 18.  století vysloveně 
přeplněno, ale i  všechna křivá obvinění 
a nařčení úřadujících panovníků, jejich rád-
ců a oblíbenců. Kdokoli něco takového uči-
nil a  dozvěděla se to některá z  osob, která 
měla pátrání na starosti, následovalo ozná-
mení na nejvyšší místa. Pak obvykle na pří-
mý carův pokyn začínalo rychlé vyšetřování 
a po něm velmi tvrdý trest. 

Anisimov se kromě toho ve své publika-
ci zaměřil na formování Preobraženského 
prikazu jako jedné z nejstarších ruských in-
stitucí typu tajné policie, Tajné kanceláře 
a Kanceláře vyšetřování, které s ním zpočát-
ku fungovaly souběžně. Objasnil rovněž 
obsah a  význam konkrétních ukazů a  car-
ských nařízení, které vymezovaly pravidla 
pátrání po politických delikventech a  také 
určovaly, jaký měl následovat trest. Důleži-
tou částí knihy se stalo prokázání, že čin-
nost ruské tajné politice v  18.  století byla 
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institucionalizována jen zčásti. Důležitá vy-
šetřování a pátrání po zvláště nebezpečných 
osobách dostávaly na starost konkrétní tzv. 
komise, což byly skupiny osob, jež dostávaly 
od cara adresné instrukce, co a jak mají vy-
šetřovat, či po čem mají pátrat. Tím přežíval 
systém carských prikazů obvyklý pro dobu 
panování prvních Romanovců v 17. století. 

Na publikaci je třeba upozornit i proto, 
že pojednává o pátrání po osobách, které se 
dopustily, dnes bychom řekli, nedovolené-
ho opuštění státu. Za takový trestný čin by-
lo považováno jakékoli překročení hranic 
Ruska či setrvávání za nimi, k němuž nedal 
car předchozí písemný souhlas. 

Historická rusistika často zdůrazňuje, 
jak car Petr I. Veliký (1689–1725) „otevřel 
okno“ do Evropy tím, že vysílal syny vý-
znamných ruských šlechticů do západní 
Evropy. Měli se v ní seznámit s nejnovějšími 
poznatky tamní vědy, techniky a  umění 
i technikami činností, jež chtěl v Rusku roz-
vinout. Většinou ovšem již neuvádí, že se 
tak stávalo výhradně na základě carova po-
kynu a  jeho přesných dispozic, co dotyčný 
v zahraničí smí a nesmí, s kým se může nebo 
nemůže setkat, a co má zjistit. Stejně tak je 
jen vzácně zmiňováno, že za státní zradu 
bylo považováno i to, pokud se osoba vysla-
ná do zahraničí opozdila a nevrátila v urče-
ný čas. Za porušení carem určených „pravi-
del“ hrozily tvrdé, až hrdelní tresty. Pokud 
se dotyčný vrátil do Ruska na první výzvu, 
nebo jednal s někým či o něčem, co nebylo 
v rozporu s oficiálně vyžadovaným obrazem 
Ruska a jeho obyvatele, byly tresty milosrd-
nější. V opačných případech nebylo ani pro 
šlechtice vyhnanství na Sibiř ničím výji-
mečným. 

Anisimova kniha, která tyto a řadu dal-
ších záležitostí týkajících se pátrání po poli-
tických deliktech a  delikventech v  Rusku 

18.  století zevrubně objasňuje, je velkým 
přínosem nejen pro poznání epochy, na niž 
se zaměřuje, ale i doby následující. Prokazu-
je, že moderní Rusko ze „svého“ 18. století 
skutečně mnohé čerpalo a řadu věcí doslova 
a dopísmene přejalo. 

Radomír Vlček

Olga Genijevna AGEJEVA, 
Imperatorskij dvor Rossii epochi Pavla I.,
Moskva, Fond Svjaz epoch 2018, 437 s., 
ISBN 978-5-9907285-6-1.

Doba panování ruského cara, imperátora 
Pavla I. Petroviče (1796–1801) je považo-
vána za jednu z nejrozporuplnějších v rus-
kých dějinách. Je tak hodnocena především 
kvůli osobě panovníka, který často vydával 
protichůdná rozhodnutí. Jak však ukázaly 
moderní výzkumy ruských historiků, část 
z  tohoto obrazu není objektivní, záměrně 
jej vytvořily osoby, které se na počátku 
19. století podílely na jeho svržení a usmr-
cení. Potřebovaly jasné a pro širší veřejnost 
pochopitelné vysvětlení, jež mělo osprave-
dlnit jejich lidsky zrůdný čin. Korunovaný 
car byl totiž v  ruské společnosti apriorně 
zbožštěnou, jedinečnou osobností, které 
bylo nutné vždy a za všech okolností proje-
vovat úctu a  poslušnost. Carovražda byla 
trestným činem, za nějž náleželo veřejné 
opovržení. Ostatně, ani děkabristé, když na 
počátku 19. století připravovali svoji vzpou-
ru, si ji netroufli realizovat proti úřadující-
mu korunovanému carovi Alexandru I. 
Pavloviči. 

Anotovaná kniha nemá ambici být jed-
nou z těch, které by se zamýšlely nad hod-
nocením osobnosti Pavla I. a jeho doby, ale 
být publikací, jež explicitně vysvětluje jeho 
nejdůležitější rozhodnutí a  nařízení. Šlo 
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především o ta, která se týkala carské rodiny 
a jejího okolí, včetně institucí, které tvořily 
tzv. malé dvory. Objasňuje nejen, jak žil sa-
motný car, jeho manželka a děti, ale i další 
členové carské rodiny. Pavel I. jako první 
ruský car svým manifestem definoval, kdo 
do ní patří, co z toho plyne a jaké prebendy, 
včetně honoračních, jednotlivým členům 
carské rodiny náležejí. Vytvořil zhierarchi-
zovanou strukturu příbuzných úřadujícího 
cara, vysvětlil, komu náleží označení vel-
kokníže/velkokněžna, jak se k nim mají lidé 
chovat a také, jak oni, v podstatě „malí caro-
vé“, mají na veřejnosti vystupovat. Každý 
z  nich obdržel přesně určenou apanáž ve 
formě movitého a nemovitého majetku, za 
což musel dodržovat přísná pravidla. Jednat 
v rozporu s nimi bylo zradou na „gosudaru“ 
plnícím roli hlavy carské rodiny. Za ni mu-
sel (!) následovat trest. Obvykle šlo o jistou 
formu vydědění, resp. vynucení, aby se do-
tyčný vzdal prebend, které mu podle stano-
vených pravidel náležely. 

Publikace O. G. Agejevy se nevyčerpává 
jen tímto popisem, ale např. pomáhá snáze 
pochopit, proč se mladší bratr Pavlova ná-
sledníka na carském trůnu Alexandra Pav-
loviče Konstantin musel (!) vzdát nástup-
nictví poté, co si vynutil rozvod s  první 
manželkou, Julianou Sasko-Kobursko-Saal-
feldskou a znovu se oženil se svou dlouho-
letou milenkou, z carova pohledu neuroze-
nou Johannou Grudzinskou. Kniha je pří-
nosná i tím, že zevrubně a v širších dobových 
souvislostech pojednává o dalším, velmi vý-
znamném kroku cara Pavla I., kterým bylo 
jeho obnovení primogenitury v nástupnic-
tví ruských panovníků a sepsání precizního 
nástupnického řádu. Objasňuje, že tak bylo 
učiněno ve snaze ukončit dramatická dění 
18. století, která byla provázena palácovými 
převraty, za nimiž se skrývala nejrůznější 

zdůvodňování, proč ten či onen pretendent 
měl usednout na carský trůn. 

Radomír Vlček

Modris EKSTEINS, 
Svěcení jara. Velká válka a zrod moderní 
doby, 
Praha, Argo 2019, 386 s.,
ISBN 978-80-257-2935-9.

Sedm let po anglickém originálu – Rites of 
Spring. The Great War and the Birth of the 
Modern Age vydaného nakladatelstvím 
Vintage Canada – vyšel v českém překladu 
mimořádně zajímavý příspěvek k pochope-
ní každodenních prožitků souvisejících 
s první světovou válkou. Kanadský historik 
Modris Eksteins (*1943), věnující se ně-
meckým dějinám  a dějinám moderní kultu-
ry, se v  něm zaměřil na její sociokulturní 
aspekty. Věnoval se jak těm, které válce 
předcházely, tak těm, jež byly její součástí 
a  patřily k  jejím následkům. Nešlo mu jen 
o  kulturu ve vlastním slova smyslu a  o její 
proměny a  vnímání, ale i  o znaky kultur-
ních dějin chápaných v duchu jejich před-
ního britského historika Petera Burka 
(*1937) jako soubor nepolitických, ale jich, 
stejně jako hospodářských, sociálních 
a právních dějin, či dějin idejí a ideologií, se 
zčásti dotýkajících předmětů minulosti. 

Sté výročí, jež uplynulo od první světo-
vé války, bylo příležitostí k  prezentování 
nejrůznějších pohledů na ni. Eksteinsova 
kniha nad nimi vyniká hledáním příčin no-
vého přístupu k životu, který „totální“ vál-
ka se svými společenskými dopady změnila 
ve srovnání s předválečným životem téměř 
k nepoznání. Rozdělena je do tří částí chro-
nologicky pojednávajících o  předválečné, 
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válečné a  poválečné době. Jejím východis-
kem je analýza sociokulturních aspektů za-
sazených do politického a kulturního dění 
před válkou. S ohledem na tradiční histori-
ografický přístup k příčinám války je pozo-
ruhodné, nakolik jsou ve dvou  kapitolách 
první části nazvaných Paříž a  Berlín ze-
vrubně rozebrány stěžejní formy a konkrét-
ní projevy tzv. Moderny a s nimi související 
změny vnímání okolí. Zatímco dění v Berlí-
ně je představeno v  podobě explozivně se 
rozvíjejícího celku hledajícího hodnoty, jež 
stály u kořenů měnící mentalitu společnos-
ti, Paříž vystupuje jako reprezentant tradič-
ních měšťáckých kulturních hodnot 
19.  století. Mezi tyto póly jsou včleněna 
další evropská centra včetně Sankt Petěr-
burgu jako místa, v němž se rodily moderní 
baletní, hudební a divadelní formy, jež pak 
výrazně ovlivnily celou evropskou společ-
nost.

Druhá část publikace se zaměřuje na 
vlastní válečné dění. I když je rozsahem 
srovnatelná s ostatními, tvoří podstatu, ko-
lem níž se vše ostatní „točí“. Válka je i v ní 
nazírána netradičním způsobem, přede-
vším očima prostých vojáků. Učiněno tak je 
prizmatem jejich vzpomínek a  reflexí, 
v  nichž převažuje vidění světa založeného 
na kamarádství. Především na bázi kore-
spondence konfrontované s  deníkovými 
záznamy je vytvořen plastický obraz po-
stupně se utvářejícího všeobecného zne-
chucení válkou, na jehož začátku stálo vlas-
tenecké nadšení a víra, že válka změní svět 
k  lepšímu. Nepodstatným aspektem, který 
je sledován, je princip loajality vůči státu, 
jehož byli vojáci občany. V jeho velmi rych-
lém poklesu až rozpadu identifikovaném 
mj. ztrátou kulturní identity Eksteins spat-
řuje hlavní příčinu neúspěchu Ruska na vý-
chodní frontě, především tzv. Brusilovovy 

ofenzívy v roce 1916, jejichž následkem se 
stalo revoluční dění v roce 1917.

Třetí část se věnuje poválečnému dění. 
Evropa je v ní představena jako pestrá smě-
sice často až protichůdných kulturních pro-
jevů, jejichž spojujícím znakem je dekaden-
ce. Mimořádná pozornost je věnována ro-
mánu E. M. Remarquea Na západní frontě 
klid, poprvé vydanému v roce 1929. Sklidil 
tehdy celosvětový úspěch jako mimořádná 
reflexe kolektivních vzpomínek, jimiž se de-
set let od skončení první světové války brá-
nilo jejímu novému zbožštění. Iluzornost 
takto směrovaného myšlení ovšem ukázalo 
dění v Německu, jež vyústilo do druhé svě-
tové války.

Eksteinsova kniha je primárně obrazem 
tzv. západního světa. Čerpá z pramenů a li-
teratury, které jí poskytl především on. 
V mnohém však představuje i to, co se ode-
hrávalo v  Rusku a  celé východní Evropě. 
Nesleduje sice zevrubně změny, které se 
v roce 1917 v Rusku odehrály, ale svým ná-
hledem na světovou válku jako „totální“ 
střet v mnohém vysvětluje, co k nim vedlo, 
co ony způsobily, jak změnily základní lid-
ské hodnoty a co bylo toho důsledkem. Ob-
dobně jsou naznačeny vlivy pandemie tzv. 
španělské chřipky, která byla neméně závaž-
nou vnější okolností, která změnila hodno-
tové žebříčky společnosti prvních desetiletí 
20. století. 

Radomír Vlček
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Svitlana ŠULHA,
Čechy v zachidnij Volyni: vid oselennja 
do reemigraciji. 
Luck, Veža-Druk 2018, 471 s., 
ISBN 978-966-940-157-1.

Historie volyňských Čechů je předmětem 
zájmu nejen českých historiků a  etnologů, 
ale také ukrajinských. Jedním z nich je do-
centka katedry obecných dějin Východoev-
ropské národní univerzity Lesji Ukrajinki 
v Lucku Svitlana Anatolijevna Šulha, která 
publikovala svou habilitační práci nazva-
nou Češi na západní Volyni: od osídlení do 
reemigrace. Autorka na základě studia bo-
haté pramenné základny (celkem 863 po-
ložky) sestávající z  archivních materiálů 
uložených ve Státním archivu Volyňské 
 oblasti v  Lucku (153 položky) a  Státním 
 archivu Rovenské oblasti, publikovaných 
pramenů, dobových periodik, publicistiky, 
memoárů a  odborné literatury ukrajinské, 
ruské, české a polské provenience přibližuje 
osmdesát let, po které trval pobyt české 
menšiny na Volyni (1868–1947). 

Předložená publikace je rozdělena do 
čtyř kapitol. V  první autorka podává po-
drobný přehled dosavadní práce na ději-
nách volyňských Čechů, kde je z  našeho 
pohledu přínosná zvláště informace o dosa-
vadních pracích z pera ukrajinských histori-
ků, kteří využívají místní pramennou zá-
kladnu. To platí zejména o  S.  Šulha, která 
prostudovala všechny archiválie k  dějinám 
volyňských Čechů ve státním archivu 
v  Lucku, někdejším sídle polského Volyň-
ského vojvodství (1921–1939), i materiály 
Státního archivu v Rovně. Nepochybně žá-
doucí by bylo prostudovat i materiály Stát-
ního archivu v Žitomiru, který byl hlavním 
městem někdejší Volyňské gubernie. Obsah 
centrálních archivů v Kyjevě a Sankt Petěr-

burgu autorka reprodukuje prostřednic-
tvím citací z dosavadní odborné literatury.

Druhá kapitola se soustřeďuje na obdo-
bí od počátku českého osídlování na Volyni 
do konce první světové války. Autorka ne-
popisuje situaci Čechů jen na západní Voly-
ni, jak by vyplývalo z názvu knihy, ale v šir-
ším kontextu Volyňské gubernie, celé Ukra-
jiny a Ruské říše. Přibližuje příchod Čechů 
na Volyň, který se těšil podpoře vládních 
úřadů, jež s pomocí českých „husitů“ chtěly 
oslabit na západní Ukrajině římský katoli-
cismus, který byl oporou zdejších Poláků. 
Na základě dosavadních výzkumů podává 
obraz rozmístění Čechů dle jednotlivých 
volyňských újezdů. Soustřeďuje se také na 
český přínos k rozvoji tamního zemědělství 
a průmyslu. V neposlední řadě ukazuje Če-
chy jako vojáky bojující v první světové vál-
ce po boku Rusů jak v  ruské armádě, tak 
v České družině.

Třetí kapitola přibližuje osudy volyň-
ských Čechů po podepsání rižského míru 
mezi Polskem a  sovětským Ruskem v  roce 
1921, kdy byla západní Volyň připojena 
k Polsku a stala se Volyňským vojvodstvím. 
Autorka ukazuje, že česká menšina vzhle-
dem ke své malé početnosti nepředstavova-
la pro polské úřady, na rozdíl od Ukrajinců, 
významný politický faktor. Nastiňuje eko-
nomické úspěchy volyňských Čechů, a  to 
jak v oblasti zemědělství, např. chmelařství, 
tak i průmyslu (výroba zemědělských stro-
jů). O českou identitu a  vztahy se starou 
vlastí pečovaly početné české organizace, 
zvláště Česká matice školská a český tisk.

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na podíl 
tamních Čechů na protifašistickém odboji 
a  poválečná jednání o  reemigraci, její prů-
běh a  adaptaci optantů ve staré vlasti. Po-
ukazuje na skutečnost, že jednotliví volyň-
ští Češi byli zapojeni jak do polského tak 
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sovětského i ukrajinského odboje. Zdůraz-
ňuje tvrzení Ukrajinské povstalecké armády 
o rovnoprávnosti všech občanů bez ohledu 
na jejich národnost a  náboženství. Názor 
českých reemigrantů, že se museli bránit 
banderovcům a  různým bandám považuje 
za „očividně subjektivní“. V souvislosti s re-
emigrací volyňských Čechů na základě čes-
koslovensko-sovětské dohody z 16. červen-
ce 1947 si všímá i reciproční opce východo-
slovenských Rusínů pro sovětské státní 
občanství. Uvádí, že naše Dějiny volyňských 
Čechů III. (2001) hovoří o 2550  optantech. 
Ve skutečnosti uvádíme na základě souhrn-
né zprávy československého ministerstva 
sociální péče z  6.  října 1948 celkem 2550 
rodin s 8556 osobami. Stejné číslo prezen-
tují i  slovenští autoři Michal Šmigeľ a Šte-
fan Kruško ve své knize Opcia a presídlenie 
Rusínov do ZSSR (2011). Svitlana Šulha se 
rozepisuje také o výměně obyvatel z Maďar-
ska, což ovšem nemá žádnou souvislost se 
západní Volyní.

Publikace je doplněna obrazovou přílo-
hou (s. 434–470), mapkou osídlení volyň-
ských Čechů v  pohraničí českých zemí, 
místním a jmenným rejstříkem a seznamem 
pramenů a literatury. Jak je uváděno, kniha 
vyšla s podporou Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky a Generálního konzu-
látu ČR ve Lvově. Vzhledem k  této okol-
nosti zaráží špatná kvalita českého jazyka 
v obsahu, českém resumé a citacích české li-
teratury. Celkově lze konstatovat, že kniha 
obohatila dosavadní výzkum o  informace 
z místních archivů, a tak rozšířila poznatky 
publikované v naší Istoriji volynskych Čechiv 
(Praha 2013).

 Jaroslav Vaculík

Sergej MEDVEDĚV, 
Návrat ruského Leviathana,
Praha, Pistorius & Olšanská 2019, 280 s., 
ISBN 978-80-7579-048-4.

Jméno ruského publicisty a  politologa 
přednášejícího na moskevské Vysoké škole 
ekonomické, Sergeje Medveděva, se na roz-
díl od zavedených kapacit jako Tymothy 
Snyder nebo v Praze působící Mark Galeot-
ti stává zdrojem českého poznání o součas-
ném Rusku zatím jednorázově. Pokud se ale 
Medveděvovo jméno z českého intelektuál-
ního světa zase vytratí, jeho dílo by se díky 
nakladatelskému nápadu Pistoria & Olšan-
ské a  překladatelské práci Libora Dvořáka 
mělo stát trvalým. Tedy za předpokladu, že 
naše převládající veřejná rozprava o věcech 
východních nechce setrvávat ve stádiu krot-
kých mediálních ruminací o  Rusku s  jeho 
„zájmy“, v nichž zcela chybí znalost identi-
tárního rozměru: ruské kolektivní mentali-
ty a způsobu, jakým se tato mentalita pro-
mítá do Putinova vládnutí v jeho aktuální, 
agresivní fázi. Vytrácí se z nich zkrátka zna-
lost ruského chorobopisu, z nějž Medveděv 
odvážně učinil čtivou matérii svých esejů, 
psaných mezi lety 2014 a 2017. 
Kniha sestává ze čtyř bloků, nesoucích vý-
mluvné názvy Válka o prostor, Válka o sym-
boly, Válka o tělo a Válka o paměť. Vzhledem 
k tomu, že originální ruská předloha české-
ho vydání nesla název Krymský park: kroni-
ka třetího období, odráží toto „válečné“ čle-
nění základní pohnutku a impuls celé prá-
ce, jímž se stal obnovený imperiální apetit 
Moskvy, podnícený ukrajinskou revolucí 
z roku 2014. Právě na pozadí tohoto Puti-
nova třetího funkčního období o sobě daly 
vědět archetypální komplexy dřímající na 
dně ruské psychiky a v symbióze s režimem, 
který z nich odvozuje svou legitimitu a vy-
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užívá je pro své cíle, se staly základní hyb-
nou silou ruského počínání uvnitř i vně ze-
mě. „Právě Krym se stal oním fátem, oka-
mžikem pravdy, těžištěm základních 
motivů uplynulých let: postimperiální re-
sentimenty se tu mísí s  uraženou pýchou 
[...] bažení po revanši s  hledáním ‚fašistů‘ 
v  sousedních zemích, komplex méněcen-
nosti  [...] s globálními ambicemi.“ 
Ústředním motivem knihy je ruský ponor 
do minulosti, která zatěžuje přítomnost 
a  zcela anuluje čas budoucí. Medveděv již 
na úvod uvádí, že jako historik byl fascino-
ván nástupem Vladimira Putina jako dědice 
tradic samoděržavné moci, „poukazující 
k časům před šesti stoletími [...] Viděl jsem, 
jak se vracejí tradiční formy moci a podříze-
nosti, formy totalitního myšlení i  čistě so-
větské slovní obraty, praxe státního přeroz-
dělování i  rituály hierarchizované společ-
nosti, připomínající jak Brežněvovu éru, 
tak stalinismus, nevolnictví i  časy Ivana 
Hrozného.“ Ačkoli Medveděv není ve svých 
vývodech takto explicitní, hořký popis sym-
ptomatiky bývalé velmoci, patologicky za-
kleté do minulosti, v  jednotlivých zastave-
ních navozuje představu příslovečné „říše 
zla“.
Ruská politická třída, jak se píše v  oddílu 
Válka o prostor, vnímá mezinárodní politiku 
v intencích jakési Jalty, a co více ‒ na státní 
záležitosti hledí optikou Vestfálského míru, 
který poprvé uznal stát za plnoprávného su-
veréna uvnitř vlastních hranic. Globalizace 
ani nadnárodní organizace v  takovém há-
jemství nemají místo ‒ jsou jeho zásadními 
nepřáteli. Ještě zajímavější postřeh v kapito-
le Kremelský firewall pak říká, že ruský tra-
dicionalismus se umí přátelit s  IPhonem 
stejně přirozeně jako Islámský stát (ISIS).  
K ISIS jsou na jiném místě autorem přirov-
návány i  okupační útvary vzešlé z  ruské 

agrese v ukrajinském Donbasu: také zde se 
přihlásily o  slovo regresivní prvky, demo-
dernizace a  kmenové pořádky definované 
podle Medveděva jako směsice stalinismu, 
monarchismu a  pravoslaví, jejichž nositeli 
jsou Ruskem vyslaní žoldáci, deklasované 
živly a narkomafie. Medveděv se příliš neza-
bývá tím, jakou tento úkaz hraje roli v rám-
ci perverzní silové strategie Moskvy, namí-
řené proti odrodilé Ukrajině; všímá si více 
jeho mentální a psychologické povahy, ne-
boť ve shodném schématu vězí podle něj 
i jeho rodná Rus. Tuto povahu popisuje ta-
ké v  jejích úsměvnějších projevech, jako je 
prokletí rušné Kutuzovovy třídy v Moskvě 
(nejnebezpečnější komunikace ruského 
hlavního města), v níž je jeden jízdní pruh 
vyhrazen vozům prominentů, se všemi ne-
důstojnými projevy kolektivního podvolení 
se, jaké to s  sebou nese, nebo dálnice do 
 Estonska, která 250 kilometrů za Moskvou 
bez varování končí jako bahnitá polní cesta. 
Podle Medvěděva se Putinovi „mihotavou 
atmosférou neurčitosti“ podařilo vyvolat 
v  pozorovatelích žádoucí dojem, že ruské 
intriky stojí za kdejakou nesnází, jíž Západ 
poslední dobou čelí. Medvěděv však záro-
veň tvrdí, že Moskva se přepočítala, když 
doufala ve snadnou dohodu s  Evropou 
a  Amerikou o  nové dělbě světa. Západ se 
k  podobnému velmocenskému handlu ne-
má, zatímco Rusko se v důsledku svého po-
čínání ocitlo v obklíčení nevražícím světem. 
Sebenaplňující se proroctví zde přichází ke 
slovu v plné síle. Anexe Krymu byla počát-
kem hry, která skončila Ruskem zahnaným 
do kouta a sužovaným západními sankcemi, 
zatímco posedlost „beznadějně démonizo-
vaným Majdanem“ prozrazuje, že kdyby 
Ukrajina „někam zmizela“, Rusko „nejdřív 
uvízne ve vzduchoprázdnu a pak se zřítí na 
zem“.



390ZPRÁVY

Že nás dojetí nad Annou Kareninou či La-
butím jezerem poznání „ruské duše“ příliš 
nepřiblíží, lze pochopit z autorovy hodnot-
né reflexe způsobu, jakým politickou mo-
rálku Ruska ovlivňuje dílo německého 
právníka Carla Schmitta, v  jehož podání 
suverén překračuje platné právní normy. 
Okupace Krymu tak zákonitě vzklíčila 
z takto připravené půdy, neboť Putin si při-
nesl z leningradské ulice 60. let „jazyk a ro-
mantiku někdejšího delikventského Petro-
hradu. V Rusku totiž musíte být především 
‚správnej řízek‘, co umí protivníka kvalifiko-
vaně ‚podrazit‘, stát si za svou chlapskou ctí, 
nikdy neprojevit slabost a  trvat na svých 
slovech. Podle této logiky je velmi důležité 
umět porušit zákon: právě troufalost 
a ochota počínat si nezákonně činí zásadní 
rozdíl mezi ‚borcem‘ a  ‚sráčem‘.“ S tímto 
předznamenáním se oddíl Válka o  paměť, 
kde je líčena každoroční květnová „liturgie 

Vítězství“ a  podvázání svobodné diskuse 
o minulosti, čte s obzvláštní ironií.
Oddíl Válka o tělo prozrazuje autorovy pre-
ference, pokud jde o možnou léčbu ruského 
syndromu. Spatřuje ji jedině v  globálních 
trendech, jež se ve slovníku kritiků ujaly ja-
ko „progresivismus“. Medveděva v jeho na-
ději, že kampaně typu Me Too nebo hnutí 
za práva homosexuálů proboří archaický val 
obtáčející Rusko, utvrzuje neradostná situa-
ce sexuálních menšin a zacházení s ženami 
v Rusku (opomíjí, že tato hnutí momentál-
ně oslabují pouze Západ, zatímco Rusko 
jich pro tento účel dovedně využívá). Eseje 
tak bezděky nastolují volbu „s progresivisty, 
nebo s  Ruskem“ jako dilema dneška. Zda 
nejde o dilema falešné a škodlivé, musí na-
máhavě zvažovat i  čtenář, který se nachází 
mimo dosah Putinovy zvůle.

David Svoboda


