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Vyšplhal jsem se do kabiny svého leta-
dla s prázdným pocitem napětí na dně 
žaludku. Na okamžik se čas zdánlivě 
zastavil a já zíral před sebe do prázdna. 
Věděl jsem, že toho rána budu poprvé 
zabíjet. […] V duchu jsem líně uvažoval, 
jak asi vypadá ten muž, kterého zabiji. 
Je mladý, je tlustý, zemře se jménem 
svého führera na rtech, nebo zemře 
sám, uvědomuje si v onom posledním 
okamžiku sebe jako člověka? Nikdy se 
to nedovím. Pak mi zapjali řemeny, v du-
chu jsem automaticky přehlédl řízení 
a vzlétli jsme.2

Richard Hillary, stíhač RAF  
(20. dubna 1919 – 8. ledna 1943)

nečekaný obJev

Jeden z autorů knihy, Sönke Neitzel, ve 
své předmluvě vzpomíná, jak v listopa-
dovém mrholení roku 2001 spěchal do 
útulné badatelny britského národního 
archivu v Kew Gardens. Krátce před-
tím narazil na práci Michaela Gan-
nona, pojednávající o zvratu v bitvě 
o Atlantik.3 Obsahovala i několik stran 
odposlechových protokolů příslušní-
ků německého ponorkového loďstva, 
což jej překvapilo. Zatímco o existenci 
záznamů z výslechů německých zajat-
ců věděl, o tajných odposlechových 
zprávách neměl tušení. Chtěl zjistit 
více. Na druhou stranu si od svého 
počinu příliš nesliboval. Možná na-
jde pár stran nesouvislých rozhovo-
rů. K jeho překvapení na něj čekalo 
několik set stran textů zachycujících 
rozhovory německých námořníků, vět-
šinou ponorkových posádek. Postupně 

mu došlo, že narazil na příslovečnou 
špičku ledovce. Zjistil, že Britové 
v zajateckých táborech systematicky 
odposlouchávali tisíce německých 
a několik stovek italských vojáků, 
jejichž rozhovory byly zaznamenány. 

V roce 2003 publikoval první studie, 
následované knihou obsahující takřka 
dvě stě odposlechových protokolů ně-
meckých generálů. Jak ovšem Neitzel 
přiznal, analýza rozsáhlého pramene 
tím pokročila zcela nepatrně. Nedlou-
ho po britském objevu narazil v Národ-
ním archivu ve Washingtonu na ještě 
větší zdroj. Jinými slovy, dalších sto 
tisíc stran odposlechových protokolů. 
Zpracovat takové množství materie 
bylo nad síly jednotlivce. 

Když mi Sönke Neitzel zavolal a infor-
moval mě o objevu svého zdroje, ztratil 
jsem řeč. Dosud jsme se museli při svých 
výzkumech týkajících se vnímání násilí 
a ochoty zabíjet opírat o velmi proble-

1  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání. Academia, Praha 2014. Vojáci byli v Německu publiková-
ni na jaře 2011 (NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. S. Fischer Verlag, Frankfurt 
am Main 2011). Ve stejném roce, v září, byla publikována další práce stejných autorů, vycházející z činnosti celého výzkumného týmu: 
NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald – GUDEHUS, Christian: „Der Führer war wieder viel zu human, viel zu gefühlvoll“. Der Zweite Weltkrieg 
aus der Sicht deutscher und italienischer Soldaten. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2011. 

2  HILLARY, Richard: Poslední nepřítel. Práce, Praha 1946, s. 102.
3  GANNON, Michael: Black May. The Epic Story of the Allies’ Defeat of the German U-Boats in May 1943 (1. Edition). Naval Institute Press, 

Annapolis 2010.

Válka a  zabíjení
Zamyšlení nad knihou Vojáci. Protokoly o boji, zabíjení a umírání 1

■  sönke neiTZel (nar. 1968) vyučuje moderní dějiny v Mohuči a Saarbrückenu. Dále je 
hostujícím docentem a zastupujícím pedagogem na univerzitách v Glasgow, Karlsruhe, Bernu 
a v Kulturologickém institutu v Essenu. Jméno v oboru si „udělal“ titulem Odposlechy.a 
■  HaralD WelZer (nar. 1958) je ředitelem Centra pro interdisciplinární výzkum paměti 
při Kulturologickém institutu v Essenu. Mimo jiné vyučuje sociální psychologii na univerzitě 
v St. Gallen. Jeho díla byla přeložena do 15 jazyků. Je spoluautorem knihy Můj děda nebyl nácek.b 

a  NEITZEL, Sönke: Odposlechy. Němečtí generálové v britském válečném zajetí v letech 1942–1945. Ikar, 
Praha 2009 (Abgehört. Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942–1945. Propyläen Verlag, 
Berlin 2005). 

b  MOLLEROVÁ, Sabine – TSCHUGGNALLOVÁ, Karoline – WELZER, Harald: „Můj děda nebyl nácek“. 
Nacismus a holocaust v rodinné paměti. Argo, Praha 2010 („Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus 
und Holocaust im Familiengedächtnis. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2002). 

PD_04_2014.indb   120 15.12.14   10:14



fórum

paměť a dějiny 2014/04 121

matické prameny – o vyšetřovací spi-
sy, dopisy polní pošty, očitá svědectví, 
paměti,4 vzpomíná Harald Welzer 
a dodává, že tato svědectví byla se-
psána vědomě, byla adresována určité 
osobě, zatímco v zajateckém táboře 
mezi sebou hovořili vojáci spontán-
ně, jelikož nikoho nenapadlo, že by 
jejich „obyčejné“ rozhovory někdo 
nahrával. Výše uvedené materiály 
(vyjma pošty) vznikaly ex post, kdy 
už byl znám výsledek války. Oproti 
tomu v britských a amerických odpo-
slechových protokolech vojáci hovořili 
v reálném čase, což nabízelo doposud 
nevídaný pohled (nejen) do mentality 
příslušníků Wehrmachtu. 

Díky kombinaci oborů sociální psy-
chologie a historie bylo možno uchopit 
tento unikátní zdroj informací zcela 
nově. Grant dovolil vytvořit šestičlen-
nou výzkumnou skupinu, digitálně 
zpracovávající gigantické množství 
textu. Odpovídající software pak 
pomohl analyzovat obsah protokolů.

meToDologické ucHoPení

Neitzel s Welzerem  rozebírají modelo-
vé chování vojáků, přičemž konstatují, 
že jedinci se chovají jinak, než nám 
tvrdí marxis tická teorie nebo teore-
tici racionální volby, preferující úvahy 
o nákladech a přínosech. Zavrhují 
i přitažlivou teorii mentalit, podle níž 
se jedinci odlišují právě svým chová-
ním: Mentality předcházejí rozhodnutím, 
ale neurčují je.5 Lidská rasa je vázána 
na sociální, kulturní, biologické, spo-
lečenské a antropologické podmínky, 
které nabízejí prostor pro interpreta-
ci a volní jednání, vyžadují orientaci 
a znalosti, co se po nás v dané situaci 
žádá, resp. očekává. Právě to autoři 
zdůrazňují, jelikož orientace posky-
tuje „návod“ v podobě interpretačních 
předloh, referenčních rámců. 

Pokud si chceme vysvětlit chování 
určitých osob v daném čase a prostře-

dí, musíme vzít v úvahu, v rámci jaké 
referenční sféry jednali. Mentality 
nevysvětlují, proč jeden voják páchal 
zločiny, zatímco jeho spolubojovník 
nikoliv. Referenční rámce nabízejí 
možnost interpretace, podle jakých 
vzorců, představ a vztahů dotyční 
jedinci určité události vnímali a jak 
je vyhodnocovali. 

Autoři představili čty ři základní re-
ferenční rámce: první zahrnuje struk-
turu společenskohistorického pozadí, 
druhý společenskohistorický prostor 
(svět třetí říše, z něhož se rekrutovali 
příslušníci Wehrmachtu), třetí kon-
krétní dějové souvislosti (analýza 
válečných událostí) a čtvrtý způsoby 
vnímání, interpretační vzory, reflexi 
povinnosti, s níž se musí jedinec vypo-
řádat (záleží na osobních dispozicích, 
psychice, schopnosti rozhodování).6 

Z jejich kombinace vyplývá celý 
soubor požadavků na role: Co se tady 
děje? Jaká očekávání musím splnit? 

Většina z nás své role automaticky 
„přepíná“: doma je otcem (matkou), 

v práci zaměstnancem, ve volném čase 
sportovcem atd. Dokážeme přepínat 
v rámci jednotlivých rámců, jsme 
schopni interpretovat měnící se po-
žadavky a dle toho správně jednat. 
Válka ovšem nenabízí jednoduchá 
řešení a mizí v ní tradiční kulturní 
vazby. Měřítka toho, co je správné, 
se posouvají, voják se nechová podle 
svého, ale v rámci specifického, uza-
vřeného prostředí. 

Je paradoxní, že pokud jde o vlastní 
přežití, jsou kulturní vazby a závazky 
mnohdy silnější než pud sebezáchovy 
(proč tolik lidí uhoří, místo aby raději 
vyběhli před dům bez kalhot, proč lidé 
utonou, když se pokoušejí zachránit 
psa?).7 Přímí aktéři dějiny nevnímají, 
jelikož ony se dějí. To, co je ex post 
vyhodnoceno jako zlomová epocha, je 
v daném okamžiku nepostřehnutelná, 
pozvolná změna, o mnoho let později 
historiky komplexně označená, roz-
tříděná, „zaškatulkovaná“ (Římané ve 
čtvrtém století našeho letopočtu nežili 
v době pádu své říše, ale v době svých 

4  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 10.
5  Tamtéž, s. 19.
6  Tamtéž, s. 21
7  Tamtéž, s. 25–26.

Trocha propagandy. Příslušníci Luftwaffe jsou v „obraze“ i během operačního letu. Foto: NA
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každodenních problémů, které přiná-
šelo i válčení a války; v říjnu roku 1989 
nikdo v Československu nevěděl, že se 
za dva měsíce zhroutí režim).  Filozof 
a sociolog Norbert Elias volal po re-
konstrukci „struktury neznalosti“.8 Je 
nutné potlačit historické znalosti, kdy 
je znám výsledek střetu, abychom se 
mohli pokusit zjistit, co v daném čase 
lidé věděli. 

Radikální změnu role přináší služ-
ba v armádě, zejména v době války. 
V tomto případě přebírá totalitní 
instituce nad jedincem moc. Rekrut 
vstupuje do zcela nového sociálního 
prostředí, v němž se od něj očekává, 
že bude zabíjet nebo se dá zabít. Ini-
ciační rituál vojenské přísahy, v níž 
příslušníci Wehrmachtu přísahali 
věrnost führerovi, měla nejen značný 
emocio nální, ale především praktic-
ký dopad. Přísaha se v důstojnickém 
sboru často přetřásala jakožto nepře-
konatelná překážka jakékoliv opozi-
ce vůči Hitlerovi. Fyzická proměna 
v člověka stádního typu9 – vojenský 
sestřih a uniforma – setřela novicovu 
individualitu.10 

V totalitních institucích, jakou je 
i armáda, mají na jednotlivce skupi-
nové normy dramaticky větší vliv, 
než je tomu v civilním životě. Voják 
náleží do skupiny osob, které si ne-
vybral dobrovolně, ale na nichž závisí 
jeho život. Jedná se o referenční rámec 
bez alternativy: volní jednání je maxi-
málně omezeno. Jedinec ocitnuvší se 
uprostřed pustošivé války má značné 
potíže správně se orientovat. Rozka-
zy přímého nadřízeného, stejně jako 
kamarádi z čety, mu poskytují tolik 
potřebnou orientaci v situacích, kdy 
ji zoufale postrádá, respektive kde 
schází možnost přepnutí role. 

Autoři navrhují klást nikoliv mo-
rální, ale empirické otázky, díky 
nimž bychom mohli být schopni po-
rozumět tomu, proč někdo ve válce 
zabíjel s chutí, případně se podílel na 
válečných zločinech. Morální otázky 
by měly smysl pouze tam, kde se na-
bízely konkrétní alternativy, které 
ale zůstaly nevyužity.11 Christopher 
Browning se tímto dilematem za-
obíral ve svých Obyčejných mužích,12 
kde – oproti tradovanému – uvedl 
příklady mužů, kteří, ačkoliv se od-
mítli  zúčastnit masakrů židovských 
civilistů, nebyli nijak potrestáni.

Pro německé vojáky byly interpre-
tační vzory nadmíru klíčové. Ustále-
né stereotypy o Židech, vyvoleném 
Německu (Bůh ho nenechá padnout), 
méněcenné slovanské rase apod. 
vedly k typizaci nepřátel s fatálními 
následky. V tomto ohledu hraje pod-
statnou roli odlidštění nepřítele, jak 
ho známe i z Vietnamu o dvacet let 
později.13 Mnohdy se ve výslechových 
protokolech objevují paralely mezi ci-
vilním zaměstnáním a válkou, v níž se 
z vojáka opětovně stává dělník práce.14 

Pro mnohé bude jistě provokativní 
teze, že ve válce se zabíjí a umírá, 
protože taková válka prostě je. Po-
kud dojde na existenční ohrožení, 
případně je konflikt zahalen do poli-
tického, kulturního či náboženského 
hávu, stává se násilí konstruktivním 
sociálním činem. Vojáci zabíjejí, pro-
tože to je jejich hlavní činnost, jejich 
práce. Správná otázka zní: Za jakých 
podmínek jsou lidé schopni/ochotni 
přestat se zabíjet? 

To, co odlišuje druhou světovou vál-
ku od předchozích, ale i následných 
konfliktů, je holocaust. Bezprecedent-
ní, strojový přístup k vyhlazení jed-

noho etnika navždy změnil nazírání 
na události druhé světové války, jimž 
dominuje více než 50 milionů obětí. 
Násilí, jehož se dopouštěli příslušníci 
Wehrmachtu, nebylo o nic nacističtější 
než násilí jejich britských a americ-
kých protějšků. Avšak tam, kde šlo 
o předem stanovené vyhlazování 
vybrané skupiny lidí, kteří rozhodně 
nebyli vojenskou hrozbou, se násilí 
stalo explicitně nacistickým.15 

Ideologický náboj války slábl s tím, 
jak přicházely porážky na bitevním 
poli. U vojáků převážil pocit, že byli vy-
dáni všanc molochu války, heteronom-
nímu ději, jehož plynutí ani průběh 
nemohli změnit, mohli se jen snažit 
přežít. Například českoslovenští letci, 
kteří padli do zajetí, pozorovali změ-
nu v přístupu německých strážných 
před a po Stalingradu.16 Nejvíce byli 
nacistickou ideologií indoktrinováni 

8  ELIAS, Norbert: What is sociology? Hutchinson, London 1978, s. 26.
9  NIETZSCHE, Friedrich: Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti. Aurora, Praha 1996, s. 172.
10  HOLMES, Richard: Obrazy války. Chování člověka v bitvě. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, s. 35–37.
11  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 35–36.
12  BROWNING, Christopher R.: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Argo, Praha 2002.
13  O’BRIEN, Tim: If I Die in a Combat Zone. Box Me Up and Ship Me Home (reprint edition). Broadway Books, New York 1999.
14  Výraz pochází od Ernsta Jüngera (1895–1998), známého německého spisovatele, filozofa a entomologa a v neposlední řadě účastníka 

Velké války. JÜNGER, Ernst: The Storm of Steel. Penguin Books, London 2004.
15  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 428–430.
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mladí poručíci, kteří byli v roce 1933 
ještě dětmi.17 Formovalo je dospívá-
ní v Hitlerjugend, kulturní a sociální 
zázemí veřejného/školního prostoru 
třetí říše. 

Stěžejní třetí část knihy, rozčle-
něná do 24 oddílů, obsahuje přepisy 
odposlechů s „vyprávěním“ o letecké 
válce, násilí, sexu, vyhlazování, víře 
ve vítězství atd. Příběhy nemají logic-
kou linku, jsou plné zvratů, odboček, 
zároveň svědčí o potřebě sdílení vá-
lečných prožitků a nalezení konsenzu. 
Rozhovory zajatců ze všech armádních 
složek potvrzují, že masové vraždění 
(nejen) židovského obyvatelstva bylo 
všeobecně známo, že se vědělo i o to-
várnách na smrt. 

Pro naše prostředí je bezesporu 
zajímavý hrůzný exkurz do vnitřní-
ho světa aktérů hromadných poprav 
v Protektorátu: Popravy zastřelením 
tam byly jako na běžícím pásu, dávali 
nám příplatek dvanáct marek, 120 korun 
denně pro popravčí čety. Nedělali jsme 
tam nic jiného, skupiny po dvanácti 
mužích přivedly vždy šest mužů a pak 
je zastřelily. Snad 14 dnů jsem nedělal 
nic jiného. Dostávali jsme dvojitý příděl 
stravy, protože nás to stálo ohromné ner-
vy. […] Taky ženské jsme stříleli, ženské 
byly lepší než chlapi. Viděli jsme mnoho 
mužů, dokonce i Židů, kteří v posledním 
okamžiku fňukali. […] Ale ty dvojité 
příděly stravy a těch dvanáct marek si 
člověk těžce zasloužil, zastřelit padesát 
ženských za půl dne.18 

oTaZníky

Neitzel s Welzerem se vymezují vůči 
obrazu Wehrmachtu jako heterogenní 

součásti gigantické vraždící maši-
nérie.19 Nezpochybňují jeho zločiny 
včetně podílu na systematickém vy-
vražďování židovského obyvatelstva, 
ale jejich výpovědní hodnotu, jelikož 
akty násilí samy o sobě neříkají nic 
o tom, zda a jak na něm byli jednotliví 
aktéři zainteresováni. Na tomto mís-
tě ale sami narážejí na argumentační 
zeď, kvůli genocidě samotné. 

Nevím, zda by zavražděným či pře-
živším přineslo úlevu, kdyby věděli, 
že dotyčný jen vykonával rozkaz, je-
likož se ocitl přímo v popravčí četě či 
u obsluhy plynových komor, na rozdíl 
od svého kamaráda, na nějž zůstala 
„pouze“ role dozorčího v železničním 
transportu.20 Výsledek je ovšem ten-
týž: zpustošený kontinent a miliony 
mrtvých. 

Netvrdím, že autoři bagatelizují 
zabíjení, nicméně se domnívám, že 
destrukce se nikdy nestává zcela 
automatickou či samovolnou, jak do-
kládají slova Pavla Knihaře, veterána 
války v Indočíně a Alžírsku: Musím 
však konstatovat, že jediný, kdo má 
právo a povinnost v rámci svého úkolu 
zabít, je pouze voják. Je to velmi těžká 
povinnost a zodpovědnost a většina 
bojovníků to nedělá s lehkým srdcem. 
Často je to otázka života a smrti, která 
se tyká nejen vás osobně, ale i těch, za 
něž nesete zodpovědnost. Nutno dodat, 
že jsme vždy šetřili ženy a děti.21 

Přístup autorů je bezesporu velmi 
inspirativní, což platí i pro analýzu 
násilností, ale nebylo by dobré, pokud 
by se pro les zapomínalo na stromy. 
Největší úskalí práce však vidím v ná-
sledujícím: Jak reprezentativní je vý-
běr v knize zastoupených německých 

zajatců? Věděli, že jsou, že mohou být 
odposloucháváni? Nakolik jejich dia-
logy zkreslilo chvástání, subjektivita, 
neznalosti? 

Autoři přiznali, že jejich vzorek 
reprezentativní není, měl-li by být, 
musela by být u všech ze 17 milionů 
příslušníků Wehrmachtu stejná sta-
tická pravděpodobnost, že se dosta-
nou do jednoho zajateckého tábora. 
Přesto se domnívají, že jejich výběr je 
pestrý. Pokud se jedná o odposlechy, 
němečtí vojáci byli na jejich existenci 
upozorněni již 11. června 1941, stej-
ně jako na vyzvědače v německých 
uniformách. Autoři ale poukazují na 
fakt, že většina zajatců velmi rychle 
zapomněla na prvotní varování a dál 
si bezstarostně povídala se svými 
kamarády.22

Některé dialogy jsou plné extrém-
ního násilí, stejně jako hrdinských 
zkazek, budících dojem, že dotyčný 
chtěl za každou cenu ospravedlnit své 
zajetí, potažmo ukázat, jak skvělý byl 
voják. Pokud by na oněch fabulacích 
bylo více než dvacet procent pravdy, 
Němci by museli vyhrát válku s hrst-
kou takových supermanů (autoři při-
pustili, že nebyli schopni prokázat, zda 
veškeré rozhovory souhlasí s realitou). 

Rozhovory některých zajatců při-
pomínají poválečné memoáry ně-
meckých maršálů a leteckých es či 
glorifikování ponorkových kapitánů.23 
V případě brilantních stratégů často 
slyšíme nářek nad ukradenými vítěz-
stvími.24 Když to nebyl „generál zima“, 
byl to „frajtr Hitler“ apod. Příslušníci 
Luftwaffe naopak permanentně vítě-
zili, až prohráli.25 Paměti řadových 
důstojníků Wehrmachtu skládají 

16  KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005, s. 203.
17  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 296–308.
18  Tamtéž, s. 178.
19  WETTE, Wolfram: Wehrmacht. Obraz nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Argo, Praha 2006.
20  Autoři odkazují na potenciál exekucí založených na dělbě práce, na niž poukázal Raul Hilberg (Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katast-

rofa 1933–1945. Argo, Praha 2002). 
21  KNIHAŘ, Pavel: Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu (ed. Ladislav Kudrna). Academia – ÚSTR, Praha 2013, s. 146.
22  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 434–445.
23  MULLIGAN, Timothy P.: Vlk samotář. Kniha o životě a smrti německého ponorkového esa Wernera Henkeho. Elka Press, Praha 2009. 
24  MANSTEIN, Erich von: Ztracená vítězství. Vzpomínky 1939–1944. Bonus A, Brno 1994. 
25  GIRBIG, Werner – LIPFERT, Helmut: Válečný deník Helmuta Lipferta. Mustang, Plzeň 1995.
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obraz slušných mužů v totální válce 
proti bolševismu.26 

Začlenění Spolkové republiky Ně-
mecko do NATO (a do západoevrop-
ských struktur) napomohlo k integra-
ci tisíce bývalých příslušníků (nejen) 
Wehrmachtu do Bundeswehru a po-
válečné společnosti, která se kvůli 
svému většinovému prožitku nechtěla 
vyrovnat s minulostí. Nepříjemné 
otázky si kladly až následující genera-
ce. Bylo přímo symbolické, že pravou 
rukou západoněmeckého kancléře 
Konrada Adenauera se na deset let 
stal prominentní nacistický právník 
Hans Globke, který svými předpisy 
dláždil cestu k holocaustu (stejně 
využívala bývalé nacisty i Německá 
demokratická republika).

Některé „technické“ pasáže postrá-
dají korekci odbornou literaturou. 
„Nesestřelitelnost“ americké stíhačky 
Mustang, o níž se baví dva zajatci Luft-
waffe, patří do říše pohádek.27 Mus-
tang byl bezesporu vynikající stroj, 
ale jako každý nebyl nezničitelný.28 
Rovněž jsem zcela neporozuměl tomu, 
proč by se měla elitnost SS projevo-
vat vyššími ztrátami, než tomu bylo 
u Wehrmachtu. Nespočívala by jejich 
výlučnost spíše v nižším počtu zajatců, 
potažmo v odhodlání pokračovat ve 
ztracené válce? Taktéž nemohu sou-
hlasit s tvrzením, že v případě práce 
s polní poštou se lze spoléhat pouze na 
vzdělanější vojáky, kteří měli zanechat 
větší množství dopisů.29 Z vlastního 
výzkumu vím, že tomu tak není.30 
Stejně tak považuji za unikátní, sub-
jektivní svědectví deníky. Pro muže 
v první linii znamenalo psaní účinnou 
zbraň proti strachu a traumatu. 

Autoři nevyužili možnosti aplika-
ce tzv. tělesnosti dějin,31 přičemž na 

tomto stále neoraném poli přišel jejich 
kolega před sedmatřiceti lety s provo-
kativní tezí, že fašismus a nacis mus 
jsou především tělesné režimy.32 Ne-
jedná se o formu vlády, ekonomiky či 
nějakého jiného systému, ale zcela zá-
sadní způsob vytváření reality, kde fa-
šista (nacista) čili „soldatischer Mann“ 
nemůže být „léčen“ podle Freuda, je-
likož si prostřednictvím drilu vytvořil 
zvláštní krunýř, exteriorizované já. 

Závěrem

Nakladatelství Academia přivedlo 
na český trh další mimořádně zda-
řilou publikaci,33 o  jejíž výsledek 
se ve velké míře zasloužil překlad 
Niny Fojtů. Vojáci jsou vynikající 
a inspirativní práce, která ve velké 
míře opětovně prokázala, že bez zá-

kladního výzkumu není výsledků. 
Dnes (stejně jako jindy) se ukazuje, 
že tolik populární různorodé teorie 
popisující děje (nejen) minulého sto-
letí, na něž se nejdříve „naroubuje“ 
autorova výsledná projekce (aby ji čas 
odvál do propadliště dějin), relativi-
zování, „boření“ mýtů a „objevování“ 
Ameriky nenahradí historikovo ře-
meslo, kvalitní heuristiku, kritiku 
a interpretaci pramenů. Ať se nám 
to líbí, či ne, musíme chodit do ar-
chivů a pracovat s materií střízlivě 
a s jistou pokorou. Netvrdím, že to 
znamená návrat k sine ira et studio, 
ani nezatracuji modus operandi „vel-
kého vyprávění“, ale toliko velebím 
návrat ke „kořenům“, od nichž vede 
vzrušující cesta k první nepopsané 
stránce. 

Ladislav Kudrna

26  KNAPE, Siegfried – BRUSAW, Ted: Soldat. Vzpomínky německého vojáka, 1936–1949. X-Egem, Praha 1995.
27  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 240.
28  MATYÁŠ, Svatopluk: Stíhací esa Luftwaffe 1939–1945. Svět křídel, Cheb 1994.
29  NEITZEL, Sönke – WELZER, Harald: Vojáci, s. 434.
30  KUDRNA, Ladislav: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta. Academia – ÚSTR, Praha 2012.
31  VODRÁŽKA, Mirek: Filosofie tělesnosti dějin. Herrmann & synové – ÚSTR, Praha 2013.
32  THEWELEIT, Klaus: Male Fantasies. Volume 1: Women, Floods, Bodies, History. Volume 2: Male Bodies, Psychoanalyzing the White Terror. 

University of Minnesota Press, Minneapolis 1987 a 1989.
33  Kniha má úctyhodných 527 stran. 
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