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Abstrakt
V každé zemi, která byla okupována nacistickým Německem během druhé
světové války, existovaly tendence odboje a kolaborace. Jejich rozsah a
úspěch se samozřejmě v každé zemi lišily. Normanské ostrovy, jediné
území Spojeného království okupované nacistickým Německem, nebyly
žádnou výjimkou. Ale srovnávání kolaborace a zejména odboje na Nor‐
manských ostrovech s jinými okupovanými zeměmi, jako Francií, Ruskem
nebo Polskem naráží na několik problémů, kterými se budu v této práci za‐
bývat. Můj výzkum se zaměřil na otázku, jak se lišila okupace ostrovů od
jiných okupovaných zemí Evropy, jak ostrované žili během německé oku‐
pace, jak odporovali nacistům a také jsem zkoumal případy kolaborace.

Klíčová slova: okupace, německá armáda, nacisté, odboj, kolaborace, Nor‐
manské ostrovy, druhá světová válka

Abstract
Every country which was occupied by Nazi Germany during World War II
has seen tendencies of resistance and collaboration. Their extent and success
were different in each country. The Channel Islands, the only part of the
United Kingdom occupied by Nazi Germany, were no exception. But com‐
parison of collaboration and especially resistance with other occupied coun‐
tries such as France, Russia or Poland presents many obstacles which will
be described in this thesis. My research examined how the occupation of the
islands differed from other occupied countries of Europe, how the islanders
lived during the German occupation, how the islanders resisted the Nazis
and it also examined cases of collaboration.

Keywords: occupation, German army, resistance, collaboration, Channel Is‐
lands, World War II
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Úvod
Ostrov Jersey je součástí Normanských ostrovů (Jersey, Guernsey, Alder‐
ney, Sark, Herm) a svou rozlohou necelých 120 km čtverečních patří k nej‐
větším z nich. Tento ostrov je známý nejen jako oblíbená turistická desti‐
nace, především pro Brity, ale také jako významné mezinárodní finanční
centrum a sídlo mnoha offshore společností1. Díky velkému rozmachu fi‐
nančního průmyslu se stalo Jersey v poslední třetině 20. století jednou z nej‐
bohatších zemí světa.
Od července roku 1940 až do května 1945 bylo Jersey současně i s ostatními
ostrovy dějištěm německé okupace. V této době žilo na Jersey přibližně 50
tisíc obyvatel a hlavním prostředkem jejich obživy bylo zemědělství. Na os‐
trově Guernsey byla populace přibližně poloviční a na ostrově Sark, který
patří k nejmenším ostrovům, žilo pouhých asi 60 obyvatel. Ostrov Alderney
měl pro nacisty velký strategický význam a byl téměř celý evakuován.
V době okupace bylo na ostrovy dopraveno několik tisíc otrockých dělníků,
včetně Rusů, Poláků a Židů z různých částí Evropy. Cílem Hitlera bylo
změnit tyto ostrovy v nedobytné námořní pevnosti, a to co nejrychleji a
všemi možnými prostředky.
Život pod nacistickou kontrolou byl zpočátku uvolněný, i když byl vyhlá‐
šen zákaz vycházení v noci mezi jedenáctou hodinou v noci a šestou hodi‐
nou ráno, zákaz poštovních holubů a byl také zakázán prodej lihovin. 2
Místní čas byl posunut o jednu hodinu, aby odpovídal středoevropskému
času. Vozidla musela jezdit v pravém pruhu, což mělo v prvních dnech za

1 Zisky offshore společností jsou v tzv. daňových rájích daněny pouze zanedbatelně
2 TURNER, Barry. Outpost of occupation: how the Channel Islands survived Nazi rule
1940‐1945. London: Aurum Press, 2010. ISBN 978‐1845135126. str. 39
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následek několik dopravních nehod.3 Na druhou stranu byly povoleny an‐
glikánské bohoslužby, avšak pouze pokud nebyly bohoslužby využívány
k protinacistické propagandě, a lidé se mohli nadále modlit za královskou
rodinu a britské impérium. Nesměla však být bez povolení zpívána národní
hymna.4
Toto „korektní“ chování mělo vyvrátit představu o německém barbarství a
přesvědčit Brity, že se nemají čeho obávat v případě nacistické okupace Bri‐
tánie. Brzy však bylo na ostrovech více nacistických vojáků na čtvereční ki‐
lometr než vojáků a civilistů v Německu a jejich poslání bylo jasné. Nacisté
začali spravovat ostrovy jako část Francie, přičemž věřili, že ostrované bu‐
dou vděční za osvobození od britského kolonialismu. 5
Mnozí ostrované, kteří byli věrnými a hrdými členy Britského impéria, se
cítili zrazeni Británií, neboť rozhlasová stanice BBC vysílala o Normanských
ostrovech jen sporadicky.6
Cílem této práce je analýza a porovnání interpretací období okupace růz‐
ných historiků. Jako základní rovinu výzkumu jsem zvolil prozkoumání
otázky vztahu kolaborace a odboje ostrovní správy a samotných obyvatel.
Důvodem, proč jsem se rozhodl napsat tento historický text, je jednak můj
blízký vztah k ostrovu Jersey, kde jsem se narodil a kde jsem 6 let vyrůstal,
a také velký zájem o problematiku okupace ostrova během druhé světové
války. Jednou z mých prvních dětských vzpomínek je vzpomínka na pozů‐
statek válečného krytu, který se nacházel v zahradě domu, v němž jsem

3 KING, Peter. The Channel Islands War, 1940‐1945. London: R. Hale, 1991. ISBN 978‐
0709045120. str. 31
4 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Sut‐
ton, 2004. ISBN 0750937491. str. 82 – 83
5 TURNER, Barry. Outpost of occupation: how the Channel Islands survived Nazi rule
1940‐1945. London: Aurum Press, 2010. ISBN 978‐1845135126. str. 42
6 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 23
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bydlel s rodiči. Dodnes mám v paměti německé válečné stavby, které jsou
doslova rozesety po celém ostrově.

9

Analýza pramenů a sekundární literatury
Období okupace bylo zpracováno v několika odborných publikacích, po‐
krývajících buď celé období okupace se všemi jejími aspekty, nebo zachy‐
cující jen určitou stránku okupace. Jako zdroje pro svoji práci jsem využil
zejména práce autorů, jakými jsou například Paul Sanders, Charles Cruic‐
kshank, Madeleine Bunting a další. Knihy těchto autorů k mému pově‐
domí nejsou v České republice dostupné, a tak jsem si je mohl obstarat až
během mé návštěvy Jersey v roce 2016.
Historiografická publikace Paula Sanderse The British Channel Islands under
German occupation: 1940 – 19457, která vyšla v roce 2005 na Jersey, pokrývá
podle slov autora všechny aspekty okupace včetně ekonomických a morál‐
ních. Zachycuje a analyzuje také otázky kolaborace, odboje a vztahu mezi
německými vojáky a ostrovany. Kniha také líčí povahu poválečné politiky
vůči kolaborantům. V rámci zkoumání otázky kolaborace nabízí také sou‐
hrn definic samotného termínu kolaborace, který dovolí čtenáři proniknout
do tématiky kolaborace. Ve své knize také kritizuje Madeleine Bunting, že
příliš spoléhá na rozhovory s pamětníky, které nejsou natolik důvěryhodné,
aby z nich mohla vyvodit jednoznačné závěry. Naopak podle Sanderse
nelze jednoznačně určit, zdali ostrované kolaborovali, či nekolaborovali.
Dalším důležitým titulem pro moji práci byla historiografická kniha The
German occupation of the Channel Islands8 od Charlese Cruickshanka. Kniha
vyšla poprvé roku 1975 ve Velké Británii. Podobně jako Paul Sanders se

7 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836.
8 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Sut‐
ton, 2004. ISBN 0750937491.
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snaží podrobně zachytit celé období okupace včetně německé invaze, pře‐
padových útoků britského SOE9 a snahu o ukončení okupace pomocí psy‐
chologické války. Nadto zachycuje každodenní život jak ostrovanů, tak i
vojáků Wehrmachtu, snaží se analyzovat podstatu kolaborace s okupač‐
ními silami a rozsah odboje. Cruickshank ve své knize zdůrazňuje, že pro
okupaci neexistoval precedens, což je skutečnost, kterou podle něj přehlíží
mnoho historiků. Vzhledem k tomu, že Velká Británie zastupovala Nor‐
manské ostrovy ve všech diplomatických jednáních, neměla tudíž ostrovní
správa žádné zkušenosti s vyjednáváním se zahraničními státy.
The model occupation: the Channel Islands under German rule 1940 – 4510 od Ma‐
deleine Bunting po svém vydání ve Velké Británii způsobila značný roz‐
ruch, a to nejen mezi obyvateli Normanských ostrovů. Jedná se o jednu
z nejčtenějších knih na téma okupace Normanských ostrovů. Na rozdíl od
výše zmíněných autorů zkoumá období okupace sociologickou metodou,
přičemž jádrem jejího výzkumu bylo přes 100 rozhovorů s pamětníky a
analýza do té doby neprobádaných archivních dokumentů z archivů Nor‐
manských ostrovů a moskevského archivu11. Zaměřila se na způsob, jakým
se malá ostrovní komunita vypořádávala s „modelovou okupací“. Ve své
knize polemizuje, že na rozdíl od jiných okupovaných území obyvatelé
Normanských ostrovů dobrovolně pomáhali nacistům zadržet Židy žijící
na ostrovech. Četné rozhovory s pamětníky, které vedla Bunting během
svého výzkumu, bohužel nejsou veřejně dostupné12. Bunting v závěru své

9 Special Operations Executive – britská organizace z období druhé světové války, jejíž
úlohou byly špionáž, sabotáž a průzkum v okupované Evropě.
10 BUNTING, Madeleine. The model occupation: the Channel Islands under German rule
1940 – 45. Pie, Pimlico ed. London: Pimlico, 2004. ISBN 184413086X
11 Jednalo se zejména o Ruský státní vojenský archiv, ve kterém jsou k nalezení prameny
související s ruskými otrockými dělníky na Normanských ostrovech.
12 Vzhledem ke skutečnosti, že téma kolaborace je pro místní obyvatele velmi citlivé,
existuje na toto téma pouze málo rozhovorů a ty jsou velmi těžko dostupné.
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knihy nařkla obyvatele na ostrovech z kolaborace bez odporu i přes skuteč‐
nost, že její zdroje, tj. rozhovory s pamětníky, nejsou dost důvěryhodné na
to, aby mohla vyvozovat spolehlivé závěry.
Moje práce může být také chápána jako analytická polemika s touto knihou,
která je dosud velmi vlivná.
Dalším důležitým zdrojem byl Outpost of Occupation: The Nazi Occupation of
the Channel Islands 1940 – 45 13 od Barryho Turnera. Ve své práci čerpá
zejména z deníků a memoárů obou stran okupace od Bailiffa Jersey Alexan‐
dera Coutanche po Hanse Graha, pilota Luftwaffe14, který se účastnil prv‐
ních náletů na ostrovy.
Dále jsem čerpal z archivních dokumentů, které mi doporučili pracovníci
Jersey Archives. Jedná se o zejména o prameny institucionální povahy, kopie
novinových článků, numerické záznamy produkované ostrovní správou a
zprávy týkající se odsouzených ostrovanů.
Dalšími prameny, které byly podstatné pro zpracování mé práce, byly zá‐
znamy rozhovorů s lidmi, kteří prožili okupaci. Je zaznamenáno několik
rozhovorů s pamětníky, které jsou dostupné online, ale s ohledem na vý‐
zkumnou otázku jsem vybral tyto dva, které jsou podle mého názoru nej‐
více relevantní.15
Jedním z nich je Bob le Sueur, kterému bylo na počátku okupace 19 let a
který se živil jako pojišťovací agent. Během okupace ukrýval a přemisťoval
uprchlé ruské dělníky. Rozhovor byl veden v srpnu 2001 k příležitosti na‐
táčení dokumentárního filmu In Toni’s Footsteps.

13 TURNER, Barry. Outpost of occupation: how the Channel Islands survived Nazi rule
1940‐1945. London: Aurum Press, 2010. ISBN 978‐1845135126.
14 Německé válečné letectvo
15 Velkou část rozhovorů Madeleine Bunting tvoří rozhovory s otrockými dělníky OT,
zejména ze Sovětského svazu. Tyto rozhovory bohužel nejsou veřejně přístupné.
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Druhým pamětníkem je Bernhard Weiss. Ten byl v roce 1943 ve svých osm‐
nácti letech naverbován do Wehrmachtu a nasazen na Guernsey až do
konce okupace roku 1945. Po válce strávil 3 roky v britském zajateckém tá‐
boře.
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Kolaborace a odboj na okupovaném Jersey
Přestože kniha Madeleine Bunting (žurnalistky listu Guardian) The Model
Occupation způsobila mezi obyvateli Normanských ostrovů ihned po svém
vydání v roce 1995 značný rozruch, patří i nadále okupace těchto britských
ostrovů mezi lety 1940 a 1945 k nejvíce opomíjeným a nepřesně zdokumen‐
tovaným událostem britské vojenské historie. Okupace ostrovů měla pro
Hitlera a Třetí říši velký význam; umožnila kontrolu nad pěti ostrovy, které
byly od dob normanských tažení v 11. století pod vládou anglické a později
britské koruny. Současně také okupace ostrovů umožnila nacistickému Ně‐
mecku vést vlivnou a efektivní propagandu.
Příběh okupace a následného osvobození nepatří mezi úctyhodné příklady
britských a spojeneckých válečných úspěchů, a především řada pozdějších
interpretací, jako například kniha Madeleine Bunting, obsahují obvinění z
masové kolaborace, hovoří o absenci viditelnějšího odboje vůči okupantům
a vyvozují závěr, že ostrované měli lepší situaci než lidé na britské pevnině.
Pamětníci, jako Bob le Sueur a jiní, v rozhovorech nebo v memoárech tento
závěr razantně odmítají a tvrdí, že překrucuje nejen jejich odbojovou akti‐
vitu, ale také jejich věrnost britské koruně, jejich ztráty během války a ži‐
votní situaci během pětileté nacistické vojenské vlády. Přestože Normanské
ostrovy byly (a stále jsou) britským územím, byly prakticky odříznuty od
pevniny. Okupace ostrovů byla válečnou anomálií, která spíše připomínala
situaci v okupované Evropě než ve zbytku Británie. Každý historik, který
chce analyzovat dobu okupace, musí nejprve porozumět těmto zvláštním a
komplexním okolnostem.
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Historiografie Normanských ostrovů v době druhé světové
války
„The most formidable challenge to Channel Islands occupation historiography is
the fact that the memory of the Channel Islands occupation is situated in a highly
sensitive zone: between the celebration of the victor nation, with its own taboos,
and the soul searching of other formerly occupied nations of Europe.“16
Důvodem absence jakékoli historiografie okupace do roku 1975 je fakt, že
kapitola ostrovů byla v britské vojenské historii po roce 1945 zametena pod
koberec. V populárním uchopení války měli ostrované daleko k hrdinským
úspěchům, na rozdíl například od francouzského nebo ruského odboje.
Historikové, kteří se snažili zachytit válečnou situaci ostrovanů, buďto os‐
trovany kritizovali, nebo zkoumali zvláštnosti vlády, státního aparátu a
kultury. V důsledku toho byla pak ojedinělá pozice ostrovů přehlížena ve
prospěch komparativního přístupu, který zkoumal zvláštnosti ostrovů a
porovnával je s jiným britským územím. Například Charles Cruickshank,
který jako první sepsal historii okupace, velmi podrobně zachytil život
v této době, ale současně prozradil jen velmi málo o podmínkách, které byly
na ostrovech vynuceny a které je odlišovaly od pevniny.
Madeline Bunting umístila okupaci do britského kontextu, přičemž zkou‐
mala život na ostrově jako mikrokosmos toho, jak mohla vypadat okupace
na pevnině.
Bunting se pokusila pracovat s nezaujatým pohledem na okupaci, ale se‐
lhala ve svém výzkumu zejména díky zjednodušujícímu přístupu „ano –
ne“. Citovala mnoho příkladů kolaborace a absence kolaborace, odboje a
16 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836, překlad autora: „Největší překážkou
k historiografii Normanských ostrovů je skutečnost, že odkaz okupace se nachází ve
velmi citlivé oblasti: mezi oslavou vítězného národa, s jejich vlastními tabu, a sebezpyto‐
váním obyvatel dříve okupovaných národů Evropy.“
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absence odboje a ve výsledku došla k závěru, že okupace na ostrovech pro‐
běhla bez odboje.
Veřejně odsoudila ostrovany jako „národ kolaborantů“, což mělo za násle‐
dek pohrdavý pohled britské veřejnosti na roli ostrovů během války. Os‐
trým hodnotovým tvrzením, že ostrované byli národem kolaborantů (čímž
naznačila, že ostrovy byly samostatným ostrovním národem), Bunting sní‐
žila hodnotu své komparativní analýzy, ale zároveň její text nahrává hypo‐
téze, že ostrovy byly samostatnou entitou. Dále polemizovala, že okupace
měla být pro Hitlera „a testing ground for the occupation of Britain. For very
different reasons, the islanders also wanted a model occupation. They wanted peace,
a semblance of normal life, and the continuation of their own governments.“17 Toto
prohlášení se shoduje s tvrzením Boba Le Sueura, který řekl: „People attem‐
pted to carry on – there is a kind of deep sense of force of habit and routine when
times are very difficult and I’ve seen this in other parts of the world when travelling,
when there’s been a crisis of some sort. They pretend that everything is normal,
they feel safer trying as far as they can to go along with their usual routine and that
happened here (Jersey).“18
Přestože touha po míru a stabilitě byla mezi lety 1939 a 1945 sdílena mnoha
národy, je jen málo ostrovanů, kteří by souhlasili s tvrzením Bunting, že
okupace byla záviděníhodná. S tímto postojem však nesouhlasí autoři jako

17 BUNTING, Madeleine. The model occupation: the Channel Islands under German rule
1940 – 45. Pie, Pimlico ed. London: Pimlico, 2004. ISBN 184413086X. str. 3 – 4, překlad au‐
tora: „testovací půdou pro okupaci Británie. Ostrované chtěli také modelovou okupaci,
avšak z jiných důvodů. Chtěli zdání normálního života a pokračující trvání svých dosa‐
vadních vlád.“
18 Bob Le Sueur během rozhovoru k dokumentu In Toni’s Footsteps (Jersey, srpen 2001),
https://web.archive.org/web/20131125035727/http://www.occupationarchive.co.uk:80/in‐
terview‐bob‐le‐souer‐jersey‐resident/, překlad autora: „Lidé se snažili vydržet, je to síla
zvyku a rutiny, kdy časy jsou těžké, a viděl jsem to během svých cest v jiných částech
světa, kde probíhala nějaká krize. Předstírají, že všechno je v normálu, cítí se bezpečněji,
když pokračují ve své rutině, a to se právě stalo tady.“
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Cruickshank: „Most resented the presence of the Germans right to the end.“19
nebo Hazel Knowles Smith: „However, as their circumstances slowly deteriora‐
ted, the Islanders‘ position essentially became completely analogous with residing
in prison, and almost every diary reflects a sense of oppression and anxiety. Altho‐
ugh without bars of the conventional kind, they were surrounded by guards and
restrictions, barbed wire and guns, and in such a predicament that they did not
know at times where their next meal was coming from, or even if there would be a
meal at all.“20
Mnoho ostrovanů, kteří se v roce 1940 rozhodli zůstat na ostrovech, se po
okupaci nechalo slyšet, že kdyby věděli, že okupace bude trvat dlouhých
pět let, dělali by vše proto, aby se dostali na loď do Anglie.21

Ve všech mnou zkoumaných rozhovorech, archivních dokumentech a
sekundární literatuře přetrvával názor tehdejších obyvatel ostrovů, že oku‐
pace se musela jednoduše přečkat, jak nejlépe a bezbolestně bylo možné.
Stačí pouze zkoumat vítězné oslavy 9. května 1945, aby člověk pochopil,
jakou svobodu a úlevu přineslo lidem osvobození. Okolnosti jsou natolik
odlišné, že tvrzení Bunting nejen vypadají jako pokus o chytlavý novinář‐
ský příběh, ale také naznačují, že ostrované během okupace více sympati‐
zovali s nacisty, než podporovali britské osvobození. Pamětníci okupace

19 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 109, překlad autora: „Většina nesnášela přítomnost
Němců až do samého konce.“
20 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 27,
překlad autora: „Nicméně, jak se jejich poměry zhoršovaly, pozice ostrovanů byla v pod‐
statě shodná s pozicí ve vězení a téměř každý deník reflektuje pocit útisku a úzkosti. Ač‐
koli bez konvenčních mříží, byli přesto obklíčeni dozorci a omezeními, ostnatými dráty a
puškami a v takové situaci, že nevěděli odkud přijde další jídlo, nebo jestli vůbec nějaké
přijde.“
21 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 256
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toto obvinění hořce odmítají. Bunting ve své knize dále tvrdí, že Židé žijící
na ostrovech byli bez námitek předáváni nacistům. Toto nařčení bylo vy‐
vráceno Paulem Sandersem, který ve své knize Ultimate Sacrifice (1998) po‐
znamenává, že Bunting nedokázala plně pochopit, do jak obtížné situace se
dostaly správní orgány ostrovů. Sanders dokázal22, že mnoho Židů se roz‐
hodlo na ostrovech zůstat a nadále vedli normální životy.
Podobné nesrovnalosti podnítily States of Jersey 23 pověřit Sanderse, aby
v roce 2005 napsal knihu The British Channel Islands under German Occupation.
I když ne zcela zjevně, Sandersova kniha předkládá evidence o životě bě‐
hem okupace a tvrdí, že sami ostrované chtějí odhalit pravdu o okupaci.
V otázkách odboje, kolaborace, identity a židovské perzekuce by měly být
zkoumány perspektivy jak ostrovanů, tak i německých vojáků. V posled‐
ních letech „the focus has shifted from a bird’s eye view to a grassroots perspective:
an approach interested in the civilian face of the occupation and impacted by the
memoir writing of many an islander.“24 Nicméně Sanders chápe ojedinělou si‐
tuaci ostrovanů, ale přesto umísťuje okupaci do komparativního rámce
druhé světové války. I když zcela správně vnímá ojedinělou pozici ostrovů,
komparativní přístup nereflektuje míru, do jaké byly ostrovy odlišné od
zbytku okupované Evropy.
Jednu z největších překážek na cestě k přesné historické analýze okupace
představuje paměť lidí, kteří prožili okupaci. Během prvních let po osvobo‐
zení nechtěli ostrované o okupaci mluvit. Chtěli se (celkem pochopitelně)
vrátit k normálnímu životu bezbolestně a co nejrychleji, jak jen mohli. Jeden

22 Jako zdroj o počtu židovských obyvatel na ostrovech posloužily Sandersovi doku‐
menty Jersey Archives
23 Parlament a vláda britského závislého korunního území Jersey
24 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. xvi, překlad autora: „…se trend
nahlížení na okupaci z ptačí perspektivy přesunul na perspektivu obyčejných obyvatel:
přístup zaměřený na civilní stránku okupace a ovlivněný mnoha paměťmi sepsanými os‐
trovany.“
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z pamětníků, Bob Le Sueur, kterému bylo 19 let na počátku okupace v roce
1940, tvrdí, že kdyby byli ostrované vyzpovídáni ihned po skončení oku‐
pace, bylo by v této kapitole historie o mnoho méně nesrovnalostí. Jeho ná‐
zor se shoduje s názorem Joe Miéreho, který byl v 16 letech uvězněn v St
Helieru za sabotování německého majetku. V jeho kompilaci dokumentací
pro Jersey War Tunnels Museum se zmiňuje o neúspěšné petici, sepsané sku‐
pinou Jersey Loyalists, aby byli všichni, kteří kolaborovali, souzeni, jak líčil
Jersey Evening Post ve čtvrtek 30. srpna 1945. Miére poznamenává, že mnoho
loajálních Jerseyčanů v roce 1945 uvedlo, že bez řádného šetření v letech
1945 – 1946 by se na jejich vnuky a vnoučata „soustředil pohled, podezírající
je z kolaborace.“ A měli pravdu.
Okupace však nebyla pro ostrovy něčím neznámým, jak naznačují někteří
historikové. Normanské ostrovy mají dlouhou historii anglo–francouz‐
ských invazí, a to i přes skutečnost, že byly pod britskou vládou od roku
1204. Když tedy „The German surrender was signed on 9th of May 1945 and once
again the islands were free“,25 nebylo překvapením, že většina ostrovanů ne‐
chtěla vylíčit utrpení předchozích pěti let.
Existuje také zjevný rozdíl mezi vnímáním okupace u dospělých a u dětí.
Těch, co byli dospělí během okupace, žije dodnes pochopitelně velmi málo.
Problém tkvěl v počtu ostrovanů, kteří byli evakuováni do Británie během
paniky, která zachvátila ostrovy. Během července 1945 se počet obyvatel
Normanských ostrovů snížil z 97 000 na 66 000, včetně 10 000 lidí evakuo‐
vaných z Jersey.26 Paměti Boba le Sueura, Bernharda Weisse a dalších lidí
z jejich generace jsou vzhledem k jejich nízkému věku v době okupace jen

25 LEMPRIÈRE, Raoul. Portrait of the Channel Islands. London: Hale, 1970. ISBN
0709115415. str. 89, překlad autora: Německá kapitulace byla podepsána 9. května 1945 a
ostrovy byly opět svobodné.
26 L/C/24/C/27: Dokument zabývající se počtem obyvatel, včetně těch evakuovaných
z ostrovů: 1940 – 1945, (Jersey Archives)
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velmi skrovné. Nastává tudíž otázka, do jaké míry rozumí okupaci sou‐
časná generace. Například BBC podle Boba le Sueura „šetřila s pravdou“. I
když byl obsah jejich zpráv podle pamětníků okupace pravdivý, byly
schválně vysílány o 2 týdny později. Před okupací bylo Jersey 28. června
bombardováno a stanice BBC ten večer oznámila, že ostrovy byly demilita‐
rizovány. Nicméně o bombardovacích náletech nebylo hlášeno až do příš‐
tího rána, což naznačuje, že britské správní orgány chtěly vyvolat rozsáhlé
rozhořčení vůči agresorům.
Skutečná souhra událostí byla odhalena až v roce 1945. Zejména ti, kteří
prožili okupaci jako děti nebo mladiství, se dozvěděli o okolnostech oku‐
pace dlouho poté, co skončila. Nebylo to jen proto, že by ji chápali méně,
ale také kvůli tomu, že byli chráněni před chmurnými aspekty života na
ostrovech během okupace. Toto by nicméně nemělo být chápáno tak, že
zkušenosti dospělých a dětí nebyly podobné. Jejich výpovědi jsou rovno‐
cenně důležité k porozumění okupace a toho, jak byla její historie konstru‐
ována.
Warren Hobbs, jeden ze spolupracovníků Komunistické strany Jersey,
který se podílel na produkci letáků, jimiž pobízel německou armádu ke
vzpouře, vzpomíná: „We thought it was going to be much the same as the trench
warfare… in 1914. But this time the Germans came and actually occupied us: we
were totally unprepared for that.“27
Je důležité poznamenat, že veřejné mínění přehlíží skutečnost, že ostrované
nebyli ve válce, byla to nacistická armáda, která byla vyzbrojena.
Poválečné vnímání ostrovanů, kteří byli evakuováni z Jersey, se bude také
značně odlišovat od vnímání těch, kteří prožili okupaci na ostrovech. Orální
27 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Long Wait (Jersey, 30. října 2003), překlad autora: „Mysleli jsme si, že to proběhne stejně
jako zákopová válka v roce 1914. Ale tentokrát Němci přišli a skutečně nás okupovali: ne‐
byli jsme na to vůbec připraveni.“
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historie, která byla uznána jako validní historická disciplína ve druhé polo‐
vině 20. století, poskytuje cenný osobní pohled do zkušenosti života během
okupace a nabízí jinak nedostupný kontext. Orální historie však závisejí na
paměti, zkušenostech a interpretacích jedinců28. Tito pamětníci pocházejí
z různých částí Jersey a nabízí unikátní prožitky okupace. Bob Le Sueur žil
na jižním pobřeží poblíž hlavního města St Helier a byl více ovlivněn udá‐
lostmi ve městě. Bernhard Weiss byl německý voják, který byl naverbován
v roce 1943, když mu bylo pouhých 18 let.
Paměť však není samozřejmě vždy spolehlivá. Čím je okupace vzdálenější,
tím jsou vzpomínky stále obnovovány, ale také ovlivněny novými poznatky,
retrospektivní analýzou a subjektivitou. Použití dostupných orálněhistoric‐
kých pramenů v této práci by mělo napomoci k odhalení a přiblížení kom‐
plexních nuancí.29 Pamětníci vyzdvihli důkazy, které jsou snadno přehléd‐
nutelné, ale také objasnili pozici ostrovanů v kontextu okupační historio‐
grafie. Je podstatné, že všichni pamětníci věřili, že dnešní historické ana‐
lýzy okupace jsou nepřesné a v některých částech nesprávné.
Tato práce se bude zabývat zejména ostrovem Jersey, největším z Norman‐
ských ostrovů, a následky, jež okupace vykazovala na místních lidech, bez
porovnávání s Británií nebo s jinými okupovanými zeměmi Evropy.
Ostrované byli především loajální Británii, ale Británie – domovský národ
– nebyla okupována. Navíc geografie Jersey (velikost ostrova 14,5 km na
délku, 8 km na šířku a poloha jen 19 km od francouzské pevniny, ale 160
km od britského pobřeží) znamenala, že okupanti mohli relativně snadno
monitorovat a kontrolovat obyvatelstvo. Roku 1944 byly Normanské os‐
trovy okupovány 28 000 německými vojáky. Poměr ostrovanů k německým

28 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepra‐
cované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978‐80‐262‐0982‐9. str. 141
29 Tamtéž, str. 139
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vojákům byl tak 3:1. Na rozdíl od německých vojáků bojujících v evrop‐
ských taženích, kteří byli známí svojí brutalitou, byli němečtí vojáci na Jer‐
sey během každodenního styku s obyvateli zdvořilí a slušní – protiklad toho,
co z nich udělala britská propaganda. Existovala také jistá souvztažnost
mezi ostrovany, ostrovní správou, německou správou a německými vojáky,
jež představovala neobvyklé okolnosti okupace. V důsledku toho byl jaký‐
koli odboj na ostrovech limitován jak geograficky, tak i správními orgány a
nemohl ze strachu z represálií dosáhnout více než drobných sabotáží.
Je vhodné doplnit, že termínu kolaborace se lépe porozumí termínem občan‐
ská kooperace. Tento výzkum ani jednou nepřisvědčil tomu, že by okupační
síly dosáhly jakékoli vojenské výhody za pomoci ostrovanů. Naopak vět‐
šina interakce ostrovanů s okupačními silami byla obstrukčního charakteru.
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Kolaborace
Kolaborace je termín nabitý kontroverzí a zejména poslední léta 20. století
byla svědkem mnoha odhalení míry spolupráce, která byla poskytnuta na‐
cistickému Německu v Evropě ve vojenské, ideologické a ekonomické sféře.
Studie věnující se kolaboraci v Evropě, jako například práce Roberta O. Pax‐
tona30 nebo Istvána Deáka31, vedly k závěru, že ne všichni obyvatelé okupo‐
vaných území byli obětmi a nacisté se mohli spolehnout na nemalý počet
lidí, kteří byli ochotni zradit své spoluobčany. Nikde jinde však obvinění
z kolaborace nevzbuzuje takovou vášeň jako na Normanských ostrovech,
což je dáno mimo jiné velikostí ostrovní komunity v porovnání například
s Francií.
Pro zodpovězení otázky, zdali ostrovní správa a samotní ostrované ote‐
vřeně kolaborovali či nikoli, je podstatné definovat termín „kolaborace“.
Historik Stanley Hoffman v padesátých letech dvacátého století provedl
první krok k definici, když rozlišil mezi „nedobrovolnou“ a „dobrovol‐
nou“ státní kolaborací; ta první znamenala přesné plnění podmínek, stano‐
vených silou do posledního písmene, ta druhá představovala pokus jít za
dohodu a nabízet víc, než požadovala. 32 Hoffmanova definice však vy‐
zdvihla otázku, zdali kolaborace probíhala pouze v politické sféře. Další
historik, Gerhard Hirschfield, navrhl širší definici termínu kolaborace, která
by zahrnovala ekonomickou, společenskou a kulturní sféru. 33 Žurnalista

30 PAXTON, Robert O. Vichy France: old guard and new order, 1940‐1944. [1st ed.]. New
York: Knopf; distributed by Random House, 1972. ISBN 9780394473604.
31 DEÁK, István. Europe on trial: the story of collaboration, resistance, and retribution
during World War II. Boulder, CO: Westview Press, 2015.
32 JACKSON, Julian. Francie v temných letech 1940‐1944. Přeložil Jaroslav HRBEK.
Praha: BB/art, 2006. ISBN 80‐7341‐912‐2. str. 179
33 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str.60
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Werner Rings definoval kolaboraci jako prakticky jakýkoli kontakt s nepří‐
telem.34 V tomto ohledu by byl kolaborantem majitel novinového stánku,
který prodal noviny německému vojákovi.
Na Normanských ostrovech stále panuje neochota přijmout koncept „kola‐
borace“, který by byl aplikovatelný na okupační zkušenost ostrovanů. Ne‐
chuť obyvatel Normanských ostrovů k termínu kolaborace je formována
jeho častým použitím v britských médiích, v nichž je tento termín nejčastěji
užíván ve spojení s vládou Vichy. Zatímco zbytek Evropy mohl kolaboro‐
vat, podle ostrovanů si Normanské ostrovy pouze „zachovaly svoji admi‐
nistrativu“ či jen „spolupracovaly“.35
Po vymezení termínu kolaborace se nyní pokusím nastínit situaci obyvatel
v okupační době a uvést příklady možné kolaborace.
Hitler byl odhodlán ostrovy natrvalo ovládat, a proto dal vybudovat systém
fortifikací, díky němuž byly ostrovy lépe opevněny než celé atlantické po‐
břeží Francie. Není pochyb, že jakýkoli pokus osvobodit ostrovy v roce 1940
by selhal a podkopal by už tak nízkou morálku po porážce v Dunkerku.
Rozhodnutí britské vlády o stažení se z ostrovů je tudíž pochopitelné.
V červenci roku 1940 se k překvapení ostrovanů namísto očekávaných bar‐
barů a vrahů vylodili zdvořilí a slušní němečtí vojáci, kteří působili jako
opak toho, jak je vylíčila britská propaganda.36 Chování vojáků přibližuje
jistý Michael Ginns, „They looked at me; I looked at them and that was it. They
didn’t have horns on their heads, or cloven hooves or anything. They didn’t go

34 Tamtéž, str. 60
35 Tamtéž, str. 61
36 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 109
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round cutting off index fingers so we couldn’t fire a rifle, as had been rumoured.
They were all well behaved and polite.“37
Jiní vzpomínají na zdvořilost německých vojáků, když se ptali na směr,
když salutovali postarším lidem a jak byli zejména zdvořilí k dětem. Jedním
z nich byl Leslie Ricou, kterému bylo v době okupace sedm let. Byl prove‐
den po vojenských stájích, kde mu vojáci ukázali, jak češou koně. Později si
s vojáky kopal s míčem na pláži. „You could have a laugh with them, they were
very good to us.“38
Vzhledem k tomu, že „there were more Germans per square mile in these islands
than in Germany“ 39 a obyvatelé ostrovů byli tudíž nevyhnutelně v užším
kontaktu s nacistickými vojáky než například ve Francii nebo Polsku, jsou
okupanti jádrem pro historickou analýzu.
Spolupráce ostrovní správy s německým velitelstvím byla autory jako Ma‐
deleine Bunting interpretována jako kolaborace. Tato skutečnost byla pak
použita pro vysvětlení, proč nebyly ostrovy osvobozeny před rokem 1945.
Během rozhovorů s pamětníky na téma kolaboranti, které vedli autoři jako
Bunting, Sanders nebo Cruickshank, mluvili pamětníci zejména o lidech,
kteří pracovali pro nacisty, Jerry – bags40, obchodnících na černém trhu a o
informátorech. Není pochyb, že na ostrovech existovala kolaborace, ale jen
ze strany malého počtu informátorů. Nutno však podotknout, že většina

37 TURNER, Barry. Outpost of occupation: how the Channel Islands survived Nazi rule
1940‐1945. London: Aurum Press, 2010. ISBN 978‐1845135126. str. 57, překlad autora:
„Podívali se na mě a já se podíval na ně, a to bylo vše. Neměli na hlavách rohy, neměli
kopyta nebo něco podobného. Nesekali nám ukazováčky, abychom nemohli střílet z pu‐
šek, jak se šuškalo. Všichni se chovali se velmi dobře a byli milí.“
38 Tamtéž, str. 57, překlad autora: „Mohli jste se s nimi pobavit, byli k nám velice zdvo‐
řilí.“
39 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 104, překlad autora: „na ostrovech
bylo více Němců na čtvereční míli než v Německu“
40 Ženy, které si utvářely vztah s německými vojáky a často s nimi zplodily děti. Většina
z nich, ne–li všechny, byly společností ostrakizovány.
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místních obyvatel nejen otevřeně nekolaborovala, ale současně riskovala
uvěznění nebo deportaci, kdyby nespolupracovala s nacisty. Vnímání a in‐
terpretace kolaborace se liší a je důležité uvážit zvláštnosti a nápor, který
museli ostrované snášet každý den po boku okupantů – mladých mužů,
kteří byli dychtiví smlouvat s ostrovany nad luxusním zbožím, jako byly
šperky, šaty nebo hodiny, jež nebylo dostupné jinde v Evropě a které by
mohli poslat svým rodinám v Německu. S pokračující okupací probíhala
tato výměna formou privátních aukcí.41
S pokračující okupací se stále zmenšovaly zásoby potravin a tím i příděly
jídla. Například v roce 1941 činil týdenní příděl na jednoho dospělého člo‐
věka 2 kg chleba a 3 kg brambor, v roce 1945 to bylo necelého půl kilogramu
chleba a 2 kg brambor.42 Ostrované žijící na venkově byli celkově v lepší
situaci než obyvatelé St Helieru a to proto, že měli vlastní zahrady. Roku
1944 zachránily život mnoha ostrovanům balíky Červeného kříže. Němečtí
vojáci, kteří byli také pod tlakem nedostatku jídla, však takovou podporu
nezískávali a byli nuceni k výměnnému obchodu, a dokonce ke krádežím.
Výměnný obchod, který by podle definice Wernera Ringse spadal pod ter‐
mín kolaborace, byl častý. Výměnný obchod by však neměl být považován
za kolaborační činnost. Spíše dokládá nutnost spolupráce mezi okupanty a
ostrovany. Například uprchlík z ostrova Dennis Vibert získal benzín ke
zprovoznění svého motorového člunu od německých vojáků a na člunu
z ostrova posléze uprchl. Tento benzín vyměnil za pracovní boty, jež byly
předtím vyměněny za pytel mouky.
Zloději zásob byli tvrdě trestáni a jak poznamenává Charles Cruickshank:
„island courts were aware of the importance of ensuring that the limited supplies
of food were fairly shared, and they had to make an example of the black marketeers

41 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 119
42 Tamtéž, str. 111
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brought before them.“43 Jídlo bylo kradeno jak otrockými dělníky44, tak i ně‐
meckými vojáky, zejména v druhé polovině roku 1944, kdy bylo jídla velký
nedostatek. „Everyone knew that an attempt to defend his property might be re‐
warded with a shot from a German revolver, or a blow from whatever weapon a
foreign worker could lay his hand on.“ 45 Nekompromisní politika ostrovní
správy vůči krádeži byla však podkopávána nelegálními obchodníky na
černém trhu, kteří operovali ve spolupráci s německou Organizací Todt
(OT)46. Přesto nebylo mnoho těchto obchodníků nikdy odsouzeno. Ostro‐
vané byli varováni, aby mlčeli, aby se tyto informace nedostaly k okupač‐
ním silám. Ve skutečnosti totiž za „informing the Germans about the activites
of islanders just to get them into trouble“47 stáli často lidé motivováni osobní
záští nebo touhou po pomstě, například žena, jejíž muž odešel za jinou.48
V souvislosti s náhodnými domovními prohlídkami, zákazy vycházení a
povinností nosit identifikačními průkazy je snadné si uvědomit, proč bylo
povědomí o „kultu informátorů“ v ostrovní komunitě tak rozsáhlé. Ve sku‐
tečnosti se zdá, že existoval jen zlomek informátorů. Pamětník okupace
Frank Falla naznačuje, že informátoři tvořili pouze 2 % populace, z nichž
většina nebyli rodilí ostrované, ale lidé, kteří byli na ostrovech uvězněni.49

43 Tamtéž, str. 118, překlad autora: „ostrovní soudy si byly vědomy důležitosti zajistit,
aby byly omezené zásoby jídla spravedlivě rozdělené, a museli udělat příklad z obchod‐
níků na černém trhu, kteří jim byli předáni.“
44 Nacisté transportovali na Normanské ostrovy přes 16 000 otrockých dělníků za účelem
stavby sítě opevnění, která měla sloužit k obraně ostrovů v případném útoku Spojenců.
Velká část těchto dělníků pocházela ze Sovětského svazu.
45 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 126, překlad autora: „Všichni věděli, že pokus o obranu
svého vlastnictví mohl vyústit ve výstřel z německého revolveru nebo v ránu z jakékoli
zbraně, ke které se dostal dělník z ciziny.“
46 Paramilitární jednotka určená k výstavbě strategických objektů, jako např. nepotřebné
protitankové zdi u St Clement’s Bay.
47 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 128, překlad autora: „informování Němců o aktivitě os‐
trovanů, jen aby je dostali do potíží.“
48 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 165
49 Tamtéž, str. 168

27

Avšak mezi obyvateli, kteří se báli uvěznění, výslechu či něčeho horšího,
panovaly obavy, že se informátoři vyskytují na každém rohu.
Dobrovolná spolupráce s nacistickými okupanty byla v několika případech
považována za oprávněnou. Ženatý muž pracující pro okupanty, aby pře‐
dešel hladovění svých dětí, měl sympatie místní komunity. S kým však os‐
trované na druhou stranu soucit neměli, byli svobodní muži, kteří se roz‐
hodli pracovat s okupanty a byli nepřátelští zejména k ženám, které se stý‐
kaly s německými vojáky. Tyto Jerry – bags byly během okupace zcela vyvr‐
ženy z místní komunity a po osvobození i napadány. Míra nepřátelství byla
tak značná, že dvě Jerry – bags z ulice Warren Hobb’s – matka a dcera – mu‐
sely najít útočiště na policejní stanici, protože „(the) feeling against Jerry bags
at that time was so great: it would have been rather more than just tarring and
feathering them.“50 I když petice Jersey Loyalists z roku 1945 za souzení kola‐
borantů selhala, svědčí o intenzitě nenávisti. Petice argumentovala, že jistý
počet kolaborantů z řad mužů i žen by měl být „stripped of their civil rights
and status on the island, and that guilty women be distinguished from those loyal
to British interests.“51
Jednou z metod, jak chránit obyvatelstvo, bylo osvojení filosofie francouz‐
ského „štítu“, tj. zaměstnávat místní civilisty k vykonání německých naří‐
zení v rámci komunity.52 V tak malém prostředí s úzce semknutou komuni‐
tou byly arbitráž a intervence v rámci povoleném německými autoritami
nezbytné. Správní orgány Jersey na rozdíl od vichistických 53 Francouzů

50 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Long Wait (Jersey, 30. října 2003), překlad autora: „nenávist vůči Jerry Bags byla tak silná,
že by došlo na více než jen strhávání oblečení.“
51 L/C/24/C/5: Informace z Jersey Evening Post věnující se petici organizace Jersey Loya‐
lists za etablování soudu, který by soudil kolaboranty. (Jersey Archives), překlad autora:
„zbaveni svých občanských práv a statutu na ostrově a provinilé ženy by měly rozlišeny
od těch, které byly loajální britským zájmům.“
52 KEDWARD, H. R. Occupied France: collaboration and resistance, 1940 – 1944. New
York, NY, USA: B. Blackwell, 1985. ISBN 0631139273. str. 40
53 Vichistický režim spolupracoval s německou vládou.
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spolupracovaly s nepřítelem v zájmu bezpečnosti, a ne kvůli společným na‐
cistickým ideálům. Pokud správní orgány požádaly obyvatele Jersey, aby
neprovokovali německé vojáky, nebylo to z podpory německé okupace, ale
spíše pro ochranu obyvatel před represáliemi. Bailiffův54 projev v březnu
1941, který přednesl v reakci na sabotáž německé telefonní linky, zní:
„Such an act was not only stupid but criminal, as it involved those who were par‐
ticipating in it with the penalty of death, but also brought the population of the
island under the grave displeasure of the German authorities and in danger of the
loss of their liberties… (I am) sure you will wish to join with me in a declaration of
our abhorrence of this and any similar acts.“55
Bez kontextu se může toto prohlášení jevit jako odsouzení odboje, ale jde tu
spíše o to, co bailiff neprohlásil. Za drobnými sabotážemi často stáli mladi‐
ství a německé velení přivedlo ostrovní správu do úzkých svým nařízením,
že musí obvinit mladé muže dle jerseyského práva. Toto se zdaleka nedá
považovat za akt kolaborace. Mnoho mladých mužů – chlapců – by bylo
odvedeno do Francie, uvězněno a možná i popraveno, kdyby bylo souzeno
podle německého práva. Proslov bailiffa vychytrale uspokojil německou
administrativu, která očekávala spolupráci místní správy, a zároveň chránil
obyvatelstvo. Ve snaze zavděčit se jak německému velení, tak i místnímu
obyvatelstvu se správní orgány nedistancovaly od pasivního odboje většiny
obyvatel.

54 Nejvyšší úředník, předsedající parlamentu i soudu
55 L/C/24/H/1: Bailiff’s Address to the Members of the States on 21 March 1941 (reprinted
from „The Star“, 22 March 1941) Projev uskutečněný po přestříhání německého telefon‐
ního kabelu ve dvou místech v blízkosti letiště. (Jersey Archives), překlad autora: „Tento
čin byl nejen hloupý, ale i kriminální, protože pachatelé riskovali trest smrti a zároveň
přivedli obyvatelstvo k velké nelibosti německé správy, čímž ohrozili svobodu obyva‐
tel… Jsem si jist, že se ke mně připojíte v prohlášení našeho odporu vůči tomuto a podob‐
ným činům.“
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Ostrovní úřady často jednaly v rozporu s požadavky německého velení.
Jedním z příkladů je případ doktora Noela McKinstryho, vrchního zdravot‐
ního úředníka. McKinstry byl na jaře roku 1942 obeznámen s plánem ně‐
meckého velení, že z důvodu „populační politiky“ bude deportováno 450
mentálně postižených pacientů Jersey Mental Hospital v St Saviouru. McKin‐
stry byl touto informací zděšený a ihned informoval ostrovní správu o ně‐
meckém plánu. Bailiff Alexander Coutanche reagoval dopisem adresova‐
ným německému vrchnímu veliteli, ve kterém ho urgoval, že by takový pře‐
sun vedl k „tragickým následkům“. Německá administrativa nakonec
k plánu nepřistoupila.56
Jednou z charakteristik Coutanchova přístupu k řešení konfliktů s němec‐
kým velením bylo využívání prestiže svého úřadu ke zvláštnímu hájení
trestanců. Coutanche svůj přístup sám definuje jako „přístup zdrženlivosti
a vlivu“, jak poznamenává ve svých memoárech:
„I almost invariably found it better to hold myself in readiness to make a final appeal
to the Germans for mercy when all other means had failed. Constant intervention
by me at an early stage would, it always appeared to me, have weakened my ultimate
influence for good.“57
Coutanche zasahoval zpravidla v případech uvalení trestů smrti na obyva‐
tele ostrovů.

Dvě francouzské umělkyně Suzanne Malherbe a Lucie

Schwob byly ke konci roku 1944 odsouzeny k trestu smrti za odbojovou
činnost. Ke stejnému trestu byla roku 1945 odsouzena Alice Thaureux,

56 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 123
57 CARR, Gillian, Paul SANDERS a Louise WILLMOT. Protest, defiance and resistance in
the Channel Islands: German occupation, 1940‐45. New York: Bloomsbury Academic, an
imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. str. 259, překlad autora: „Téměř vždy mi přišlo
lepší zdržet se a připravit se žádat Němce o slitování, až když všechny ostatní prostředky
selhaly. Stálá intervence v rané fázi by podle mě zcela jistě oslabila moji konečnou sféru
vlivu pro konání dobra.“
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místní přítelkyně německého dezertéra. V obou případech Coutanche od‐
kázal na ostrovní soudní tradici, přičemž argumentoval, že nikdy v historii
ostrovních soudů nebyla popravena žena a že by tento trest jistě znepokojil
místní obyvatele. V obou případech zabránil absolutnímu trestu.58
Otázka loajality správních orgánů by se snadno dala změnit na otázku,
zdali byla německá kolaborace s ostrovany chápána historiky zabývajícími
se okupací stejně jako kolaborace ostrovanů s Němci. Existuje velké množ‐
ství evidencí, které podporují toto tvrzení, zejména v době, kdy naděje na
vítězství upadala a zásoby potravin se rapidně ztenčovaly. V této době se
okupanti přesunuli od modelové okupace k morální okupaci. “Once the allies
had landed in France we all knew, even the German troops, that it couldn’t be long:
they were far worse off than we were towards the end, as everybody will tell you.
They would offer money for anything that they could buy.“59 Němečtí vojáci již
po roce 1944 nevykazovali žádné známky motivace pro vedení okupace –
důkazem toho byla například plánovaná vzpoura, vedená německým vojá‐
kem Paulem Mülbachem v květnu 1945. V roce 1945 se také uskutečnil ne‐
povedený pokus o útěk čtyř německých vojáků. Jejich dopadení a uvěznění
společně s dalšími sedmdesáti německými příslušníky armády svědčí o
rozčarování v rámci posádky. Po Dnu D ostrované očekávali, že nacisté vy‐
hodí do povětří elektrárnu, přístav a z ostrova zmizí. Opak byl však prav‐
dou, jak přibližuje Bernhard Weiss: „We were on alert for the next 6 weeks but
nothing really happened. So we gradually slipped back into our old routine. Things
went back to the way they were until hunger broke out like an illness among us.“60

58 Tamtéž, str. 259
59 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Long Wait (Jersey, 30. října 2003), překlad autora: „Jakmile spojenci přistáli ve Francii,
všichni, včetně německých vojáků, jsme věděli, že už to nemůže trvat dlouho: ke konci na
tom byli hůře než my, to vám řekne každý. Nabízeli peníze za cokoli, co si mohli koupit.“
60 Bernhard Weiss během rozhovoru pro Occupation Archive, https://web.ar‐
chive.org/web/20131125035735/http://www.occupationarchive.co.uk:80/interview‐part‐1‐
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Němečtí vojáci nižších hodností si uvědomovali mnohem dříve než jejich
nadřízení, že okupace je ztracený případ. Existovaly případy, kdy Němci
vypomáhali v obchodech ostrovanů, jako v případě Toma Maretta, v jehož
rodinném obchodě pracoval právě německý voják. I když komunikace byla
překážkou, odvedl dobrou práci. Podobné případy typizovaly společnou
potřebu přetrpět okupaci, jak nejlépe bylo možné. Na rozdíl od zbytku oku‐
pované Evropy bylo vystupování německých vojáků méně zastrašující a
více neformální, alespoň do Dne D v červnu 1944, kdy:
„German troops disappeared from town… But if you walked along the lanes, a Ger‐
man soldier would pop out of a slit trench with his gun and bayonet… prior to D –
Day, the Germans only had their bayonets: you never saw, except those on duty, a
German with a rifle.“61
Na základě výše uvedených příkladů spolupráce jsem dospěl k názoru, že
je snadné udělat si romantický obrázek o vztahu mezi ostrovany a oku‐
panty. Německá výzvědná služba byla nejen velmi efektivní, ale díky malé
rozloze Jersey byla schopna odhalit jakoukoli činnost ostrovanů, která se
jevila jako podezřelá. Jisté je, že ostrované v případě pomoci svým spolu‐
občanům riskovali intenzivní vyslýchání nebo v horším případě uvěznění.
Jakékoli pomáhání bylo vzhledem k velikosti ostrova a ke skutečnosti, že
ostrov byl úzce monitorován německým velením, obzvlášť riskantní. Ale
ostrovanům toto riziko evidentně stálo za to.

bernhard‐weiss‐german‐soldier/, překlad autora: „Příštích 6 týdnů jsme byli v pohoto‐
vosti, ale prakticky se nic nedělo. Tak jsme se postupně vrátili k naší staré rutině.“
61 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Long Wait (Jersey, 30. října 2003), překlad autora: „Němečtí vojáci zmizeli z města…Ale
pokud jste šli po kraji silnice, z úzkého zákopu na vás vykoukl německý voják se svojí
puškou a bajonetem…před Dnem D měli vojáci pouze své bajonety. Kromě těch, co byli
ve službě, jste nikdy neviděli Němce s puškou.“
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Obvinění z kolaborace mohou být podle Sanderse 62 a jiných autorů 63
připsána aktivitám jen malého počtu informátorů. I přes skutečnost, že se
ostrovní správa zdánlivě zcela podrobila německému velení, osvojila si „fi‐
lozofii štítu“, přičemž zachránila život nemalému počtu ostrovanů, jak bylo
uvedeno na příkladech výše. Správní orgány byly v některých případech
označeny za zrádce, ale pokud zkoumáme kompromitující pozici a mluvu
jejich veřejných prohlášení, stává se rozsah jejich úspěchů jasný. Správním
orgánům připadla role mediátora, bez něhož by obyvatelstvo jen s obtížemi
přežívalo. Je snadné přehlédnout, do jakého rozsahu potřebovalo německé
velení místní administrativu a její asistenci za účelem dosažení svých cílů.
Je ale také zřejmé, že místní autority neměly žádnou měřitelnou moc, což
se samozřejmě odráželo v jejich schopnosti ovlivňovat dění na ostrově. Sku‐
tečnost, že manželka bailiffa Jersey (předseda soudu a prezident státu Jer‐
sey) Alexandera Coutanche byla uvězněna v německém internačním táboře,
je pouze jeden příklad nesnází, jakým čelili představitelé ostrova.

62 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 97
63 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 168
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Odboj
Okupace Normanských ostrovů vybízí ke srovnání s podmínkami v jiných
částech okupované Evropy. Jak popisuje Cruickshank: „there is no doubt that
the atmosphere was very different from France.“64
Evropský odboj operoval v individuální a národní rovině. Kedward popi‐
suje rozdíl mezi občanským odbojem (např. strhávání německých plakátů)
a plánovanými operacemi v rámci sítě bojovníků odboje. Zatímco evropský
odboj si dal za cíl narušit a v zásadě zničit německou válečnou mašinérii,
odboj na Normanských ostrovech usiloval o vytváření překážek okupují‐
cím silám a znepříjemnění jejich životů, jak bylo nejvíce možné, a to vše
v mezích legitimnosti. Jak poznamenává Paul Sanders: „The whole business
of comparing the Channel Islands to partisan zones in occupied Europe also testifies
to some authors‘ ignorance of what sabotage and partisan war entailed for the civi‐
lian population who ended up between the lines.“65 Absence skutečného odbojo‐
vého hnutí na jednu stranu podporovala názor, že kolaborace nebyla v řa‐
dách ostrovanů ničím výjimečným, a na druhou stranu vznesla spekulace
o Jersey resistance. Ale od počátku okupace „the islands were predestined to
foster covert forms of resistance… evasion and psychological resistance, in all its
forms, were the name of the game.“66

64 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 127, překlad autora: „není pochyb, že atmosféra byla ve‐
lice odlišná od atmosféry Francii.“
65 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 102, překlad autora: „Celá záleži‐
tost srovnávání Normanských ostrovů s partyzánskými oblastmi v okupované Evropě
navíc svědčí o určité neznalosti některých autorů o tom, co sabotáž a partyzánská válka
znamenala pro civilní obyvatelstvo.“
66 Tamtéž, str. 105, překlad autora: „ostrovy byly předurčeny k rozvíjení skrytého od‐
boje… vyhýbavý a psychologický odboj, ve všech jejích formách byl nejdůležitější.“
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Tendence odboje na Jersey vyžadují rozlišení mezi aktivním a pasivním od‐
bojem. Myšlenka ostrovního odbojového hnutí také přehlíží dopad okupač‐
ních hrozeb jako represálií, deportací, uvěznění nebo dokonce i poprav.
Většina potenciálních bojovníků odboje byla navíc naverbována do brit‐
ských ozbrojených sil již před okupací. Bez míst k úkrytu nebo míst, kde by
RAF67 mohla shodit potřebné zásoby zbraní a dalšího vybavení, byla snaha
o organizování odbojového hnutí příliš riskantní. Nicméně lidé, jako Bun‐
ting, kteří tvrdí, že na Jersey prakticky neexistovala žádná forma odboje, jen
podceňují rozsah pasivního odboje na ostrovech.
Bob Le Sueur tvrdí, že alespoň 80 % obyvatelstva byli pasivní odbojáři, kteří
přijali go – slow postoj, jako poslouchání rádia nebo menší projevy vzdoru
pro posílení morálky. Například jedna z tištěných poštovních známek,
která byla první oficiální ostrovní známkou, měla v každém rohu vytištěné
miniaturní písmeno A, které mělo podle autora známky Normana Rybota
reprezentovat „A Avernum Adolf Atrox – to hell with atrocious Adolf“68. Do své
definice pasivního odboje zahrnuje také ukrývání uprchlých vězňů. Nejdříve
šlo o spontánní akt laskavosti, ale ten se následně přeměnilo v rozsáhlou
kampaň. 69 Brzy se utvořila rozsáhlá síť zprostředkovatelů, kteří zajistili
úkryt, kde se uprchlí vězni mohli v případě nouze ukrýt.70
Vztahy mezi ostrovany a německou správou se během roku 1942 rapidně
zhoršovaly. To bylo zapříčiněno zejména červnovou konfiskací rádií, pří‐

67 Královské letectvo – vojenské letectvo britských ozbrojených sil
68 COMP. BY SONIA HILLSDON. Jersey: occupation remembered. [Nouvelle éd.]. Brad‐
ford on Avon: Seaflower Books, 2004. ISBN 1903341213. str. 121, překlad autora: „do
pekla se strašným Adolfem“
69 CARR, Gillian, Paul SANDERS a Louise WILLMOT. Protest, defiance and resistance in
the Channel Islands: German occupation, 1940‐45. New York: Bloomsbury Academic, an
imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. str. 108
70 Tamtéž, str. 110
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jezdem tisíců pracovníků Organizace Todt v srpnu a deportací 2000 brit‐
ských ostrovanů v září.71 Zatímco většina ostrovanů se omezila pouze na
poslouchání zpráv BBC, hrstka levicových aktivistů se rozhodla vést aktivní
odboj. Jejich hněv vůči okupační politice byl posílen novou vlnou opti‐
mismu po porážce německé armády u Stalingradu na počátku roku 1943.
Jejich odezvou bylo založení Jersey Communist Party72, která podporovala
ideologický a politický odboj. Z počátku měla komunistická strana pouze 7
členů a v roce 1945 pouze 18. Stejně jako jiné odbojové skupiny, i JCP nabí‐
rala své členy na základě osobního doporučení a její členové byli sjednoceni
touhou jednat, spíše než z komunistického přesvědčení. Většina členů byli
mladíci kolem dvaceti let a trvalo jim nějakou dobu, než zahájili efektivní
odboj vůči německým okupantům. Jejich prvotní aktivity nebyly produk‐
tivní. Zakreslovali například plány německých opevnění v naději, že pomo‐
hou spojeneckým vojskům po jejich vylodění. Po krátké době se však JCP
rozhodla upustit od „amatérské“ špionáže. Namísto toho se začala soustře‐
dit na propagandu a humanitární práci, zaměřenou převážně na otrocké
pracovníky Organizace Todt. JCP souhlasila s produkcí letáků pro otrocké
pracovníky ve formě přehledu zpráv BBC, které pracovníci propašovali do
táborů za účelem zvýšení morálky. Tyto letáky se s krátkou přestávkou
v roce 1944 objevovaly až do dne osvobození a verze ve španělštině73 a ruš‐
tině byly propašovány do všech 11 táborů OT. Roku 1943 začalo JCP posky‐
tovat také humanitární pomoc sovětským pracovníkům, kterým se podařilo
utéct. Byla zorganizována síť zprostředkovatelů, kteří mohli utečence nakr‐
mit a ukrýt je. JCP však byla příliš malá, aby mohla tuto síť vést sama, a tak
spoléhala na pomoc obyčejných obyvatel, kteří nebyli jejími členy, ale byli

71 Tamtéž, str. 155
72 Komunistická strana Jersey, která později zahrnovala odbojové hnutí Jersey Democra‐
tic Movement (JDM)
73 Letáky z angličtiny do španělštiny překládal Bob le Sueur, nikdy však nebyl členem
JCP
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ochotni utečence ukrýt ve svých domovech a poskytnout jim potravu a ob‐
lečení.74
I když bylo v říjnu roku 1944 evidentní, že se spojenecká invaze ostrovů
neuskuteční, členové JCP měli naději, že rychlému konci okupace by mohla
dopomoci vzpoura demoralizovaných německých vojáků. Zvěsti o antina‐
cistické skupině uvnitř německé posádky se potvrdily, když jeden z jejích
členů, Paul Mühlbach, kontaktoval sympatizanta JCP v Saint Helieru. Jeho
záměrem bylo podnítit vzpouru německé posádky. Členové JCP by během
povstání nehráli žádnou roli, ani nemohli vzhledem k tomu, že nevlastnili
žádné zbraně. Souhlasili však s produkcí propagandistických letáků urče‐
ných pro německou posádku. Mezi říjnem 1944 a květnem 1945 bylo vytiš‐
těno pro Mühlbachovu skupinu nejméně šest letáků, jež vyzdvihovaly ne‐
vyhnutelnou německou porážku a nacistickou ochotu obětovat ženy a děti
v zoufalém pokusu zachránit sami sebe. Poté co Mühlbach na počátku roku
1945 dezertoval, mu spolupracovníci JCP poskytli úkryt, jídlo a civilní ob‐
lečení.75 Mühlbach se na konci války vzdal britským vojákům a později po‐
máhal s repatriací německých vojáků.76
Jersey Communist Party poskytuje důkaz organizovaného odboje, i když tato
skupina zůstala podzemním hnutím. Warren Hobbs popisuje, jak schůze
komunistické strany „always had a Bible on the table in case we were inter‐
rupted.“77 Byl to právě Hobbs, kdo týden před osvobozením tiskl antinacis‐
tické letáky pro Paula Mühlbacha, který je distribuoval demoralizovaným

74 CARR, Gillian, Paul SANDERS a Louise WILLMOT. Protest, defiance and resistance in
the Channel Islands: German occupation, 1940‐45. New York: Bloomsbury Academic, an
imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. str. 158
75 CARR, Gillian, Paul SANDERS a Louise WILLMOT. Protest, defiance and resistance in
the Channel Islands: German occupation, 1940‐45. New York: Bloomsbury Academic, an
imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. str. 158
76 Tamtéž, str. 159
77 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Towards Tomorrow, překlad autora: „vždy měli na stole Bibli pro případ, že by byli vy‐
rušeni.“
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německým vojákům. Podzemní hnutí, především to, jež vyzývalo němec‐
kou posádku ke vzpouře, nabylo na intenzitě zejména ke konci okupace, ale
už v prosinci roku 1942 byl rakouský poddůstojník Alois Kern postaven
před popravčí četu v La Moye Point za antinacistické cítění.78 Undergroun‐
dové bulletiny (včetně GUNS79), letáky a antiněmecká propaganda se stá‐
valy čím dál populárnějšími formami odboje a jejich šíření „was probably the
most intelligent and effective form of resistance open to the Islanders. They did a
great deal for the morale of the people, and correspondingly undermined the morale
of the garrison.“80
Propagátoři antiněmecké literatury riskovali od německého velení tvrdé
tresty. Lucille Schwab a Suzanne Malherbe byly v červenci roku 1944 uvěz‐
něny za tištění antiněmecké propagandy adresované „soldiers without a
name“81. Uvěznění bylo častou formou trestu v případech sabotáží komuni‐
kací, vozidel a vybavení, krádeže nebo pokusu o útěk. Tyto činy byly
mravní, ale vedly také k tvrdým represáliím. Za každý čin odboje zatkli
Němci 10 lidí, každého z jiné domácnosti, a hrozili jim zastřelením. I drobné
činy odboje nebo napomáhání jiným v odboji byly taktéž tvrdě trestány. Ed‐
ward Muels zemřel na cestě do koncentračního tábora v Německu poté, co
byl zatčen za poskytnutí oblečení uprchlému německému vojáku, četaři Da‐
vidu Hoostovi, který předtím zastřelil poddůstojníka Alfreda Koeniga.82 Ke

78 L/C/24/C/17: Korespondence z roku 1992 týkající se poddůstojníka Aloise Kerna, vo‐
jáka německé armády, který byl roku 1942 popraven u La Moye Point za antinacistické
myšlení. (Jersey Archives)
79 Guernsey Underground News Service
80 CRUICKSHANK, Charles. The German occupation of the Channel Islands. Stroud: Su‐
tton, 2004. ISBN 0750937491. str. 125 – 126, překlad autora: „byla nejspíše nejrozumnější a
nejefektivnější formou odboje dostupná ostrovanům. Měly velkou zásluhu v podpoře
morálky obyvatel a odpovídajícím způsobem podkopávaly morálku (německé) po‐
sádky.“
81 L/C/24/F/5: Antinacistická propaganda distribuována ostrovany „vojákům bez jména“.
(Jersey Archives)
82 L/C/24/C/22: Podrobnosti o Johnu Soyerovi a Edwardu Peterovi Muelsovi, jenž byl za‐
tčen za pomáhání německému důstojníkovi, který zastřelil poddůstojníka. (Jersey Ar‐
chives)
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konci okupace zbyl na čekací listině do věznice v Gloucester Street nemalý
počet lidí83, což svědčí o rozsahu aktivního odboje na Jersey.
Kampaň na Jersey, „V for Victory“84, která vznikla původně roku 1941 ve
Francii, tvořila velkou část pasivního odboje a byla ohromným úspěchem.
Symbol vítězství „V“ bylo možno nalézt na zdech domů i na silnici. I když
bylo během roku 1942 zakázáno vlastnictví rádia, každý třetí ostrovan si jej
ponechal, což byla jedna z nejefektivnějších forem odboje. Strach z udání
byl však na místě. Clarence Davey byl 19. července 1943 odsouzen k 21 mě‐
sícům ve vězení za nezákonné přijímání rádiového signálu.85 Nicméně pří‐
chod krystalových rádií86 umožnil ostrovanům tajně přijímat zprávy BBC
News. Počet rádiových přijímačů a vlajek, které se objevily v den osvobo‐
zení „shows that the majority of people couldn’t in view of the number of German
troops, do anything against them. Resistance was underground in the sense of that
we were just waiting for the end of the Occupation.“87
Dalším aktem odboje byla pomoc zahraničním otrockým pracovníkům a je‐
jich ukrývání. Tyto otroky přivezla a dohlížela na ně Organizace Todt (OT).
Ruští a ukrajinští dělníci přijíždějící roku 1942 se připojili k otrockým pra‐
covníkům ze severní Afriky a Španělska a společně se podíleli na stavbě
německých opevnění včetně Jersey Underground Hospital (původně Artille‐
rieunterkunft)88. Zahraniční dělníci ubytovaní v táboře OT Lager Schepke na
83 L/C/24/A Lists of Channel Islanders 1940‐1945 (political prisoners, deportees and esca‐
pees)
84 „V jako vítězství“
85 L/C/24/G/2: Dokument zabývající se případem Clarence Jamese Dayveyho, který byl
odsouzen k 21 měsícům ve vězení za poslouchání rádiového vysílání. (Jersey Archives)
86 Krystalový přijímač či krystalka vyžaduje pouze energii přijímaného rádiového sig‐
nálu a nepotřebuje tudíž ke svému provozu externí zdroj napájení. Jeho konstrukce je ve‐
lice snadná a díky své malé velikosti je velmi snadné tento přijímač ukrýt. Viz příloha č.
3.
87 Warren Hobbs během rozhovoru s Chrisem Addym z Jersey War Tunnels k výstavě
Towards Tomorrow, překlad autora: „Dokazuje, že většina lidí nemohla vzhledem k po‐
čtu Němců nic proti nim podniknout. Odboj byl undergroundový ve smyslu, že jsme jen
čekali na konec okupace.“
88 Dělostřelecký kryt dnes známý jako Jersey Underground Hospital
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Goose Green Marsh měli mizerné podmínky. Jeden manželský pár poskyto‐
val těmto dělníkům jídlo a také se staral o jednoho dětského dělníka, kte‐
rého následně vychovali jako vlastního syna. Komunikovali s ním také
v jerseycké francouzštině 89 , aby předešli podezření. Jiní, včetně Louisy
Gouldové (která později zemřela v koncentračním táboře Belsen) a Heleny
Le Druillenecové (která se vrátila na ostrov), ukryli uprchlého zahraničního
dělníka a přesouvali se s ním od jednoho domu k druhému, aby předešli
podezření ze strany místních nebo nechtěnému udání. Riziko, jež podstu‐
povali obyvatelé Jersey, kteří ukrývali otrocké dělníky nebo jim pomáhali,
bylo o to více obdivuhodné, když si člověk uvědomí velikost ostrova a blíz‐
kost německých vojáků. Skrývat vězně pár desítek metrů od německých ka‐
sáren byl počin extrémní statečnosti.
Morálka a odhodlání k odporu byly na Jersey udržovány vysokým počtem
uprchlíků mezi lety 1940 a 1945. Celkem 184 lidí dokázalo uprchnout z os‐
trova: 21 bylo zajato, 8 se utopilo a jeden byl zastřelen. I když tato čísla na‐
značují, že útěk byl oblíbenou možností, v kontextu okupace je ohromující,
že se tolika lidem podařilo uprchnout. Ve srovnání s uprchlíky například
ze zajateckých nebo koncentračních táborů byli uprchlíci z ostrova zcela na‐
pospas osudu, jakmile se ocitli na moři. Jeden z takových byl Dennis Vibert,
který s mapou ostrova, na níž bylo vyznačené umístění děl, uprchl a roku
1941 se připojil k RAF. Ihned po opuštění ostrova se mu porouchal motor
od motorového člunu a náhradní mu sklouzl přes palubu. Vibertovi ne‐
zbylo nic jiného než zbytek cesty do Anglie dopádlovat. Vzhledem k tomu,
že se jeho rodina evakuovala před okupací, žil Vibert s rodinou Sarreových,
kteří byli po jeho útěku intenzivně vyslýcháni nacisty. V tomto případě se
jim ale podařilo vyhnout uvěznění, avšak německé velení se obávalo pří‐

89 Jèrriais – forma normanského jazyka, kterým se hovoří na Jersey
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sunu informací ke spojencům a snažilo se odradit potenciální uprchlíky po‐
mocí represálií. Obyvatelé ostrova nicméně vnímali útěky jako hrdinské, ale
zároveň nerozumné činy.
Pokusy o útěk se často nezdařily. Pokus o útěk tří chlapců ze St Saviour
skončil utonutím jednoho a uvězněním zbylých dvou. Mladá dívka z Jersey,
Colleen Querée, díky pasu mrtvé sestry své kamarádky přesvědčila němec‐
kou přístavní policii, že je Francouzka. Odjela z Jersey na lodi S.S. Mino‐
taure mířící do St Malo, ale loď byla torpédována třemi torpédovými čluny
nedaleko L’Ile de Chaussey. Colleen se podařilo dostat do St Malo, byla
však udána a poslána do tábora Organizace Todt, načež strávila 3 týdny ve
věznici v Rennes, než se vrátila na Jersey.90 Avšak na každý nezdařený útěk
připadal jeden zdařený. Dennis Le Cuirot v přestrojení za francouzského
dělníka na cestě na Alderney také opustil Jersey na palubě S.S. Minotaure a
následně se mu podařilo společně se dvěma Francouzi uniknout z kasáren
v St Servan a přidat se k armádě Spojených států, kde sloužil jako tlumoč‐
ník.91 Jerseyčan John (Jack) Soyer také uprchl do Francie, kde bojoval v řa‐
dách Maquis92 jako „Jean Marion“ a kde také roku 1943 padl v boji.93
Dohromady všechny tyto orální historie, osobní příběhy, statistické evi‐
dence a přezkoumání komplexního a unikátního kontextu Jersey posilují
pozici těch, kteří odmítají nařčení z kolaborace a kteří trvají na tom, že os‐
trované dělali velmi mnoho v rámci kladení odporu od počátku okupace 2.
července 1940 až do dne osvobození 9. května 1945.

90 L/C/24/C/8: Příběh o Colleen Quereéové, (Jersey Archives)
91 L/C/24/C/9: Příběh o Dennisovi Le Cuirotovi, (Jersey Archives)
92 Francouzské odbojové hnutí během druhé světové války
93 L/C/24/C/22: Podrobnosti o Johnu Soyerovi, který uprchl do Francie, aby bojoval v řa‐
dách francouzského odboje, kde se stal známým jako Jean Marion. (Jersey Archives)
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Židovská otázka
Otázka židovského obyvatelstva patří dodnes k nejkontroverznějším téma‐
tům v oblasti kolaborace ostrovní správy během okupace.94
V době okupace žilo na Jersey a na Guernsey celkem 1895 židovských oby‐
vatel.96 Vzhledem k tomu, že pod nacistickou vládou to byli prakticky os‐
trované bez státní příslušnosti, nemohli opustit ostrov během evakuace
podle pokynu British Home Office. Toto vedlo Madeleine Bunting k tvrzení,
že Židé byli s „nadšením“ předáváni německé správě ostrovními předsta‐
viteli.
Hazel Smith ve své knize uvedla citaci z novin Jersey Evening Post z 2. pro‐
since roku 1996: „Julia Pascal has…written a controversial radio play…broadcast
last August, about a Jewish girl who was stranded on Guernsey at the start of the
Occupation. She claims she was sent to a concentration camp in Germany, where
she died, with the knowledge and connivance of the Island’s authorities.“97
Drama Julie Pascalové, které bylo publikováno v Sunday Times, naznačilo,
že ostrovní správa poslala židovskou zdravotní sestru Teri Steinerovou na
smrt do koncentračního tábora v Osvětimi. Nárůst současné analýzy role
Británie během holokaustu výrazně ovlivnil přijetí analýzy Bunting a dra‐

94 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 143
95 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 133
96 Osmnáct ostrovanů se zaregistrovalo jako Židé. Celkový počet židovského obyvatel‐
stva byl však vyšší, odhaduje se mezi třiceti a padesáti. Většina však tajila svůj židovský
původ.
97 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 142,
překlad autora: „Julia Pascalová napsala kontroverzní rozhlasovou hru, vysílanou mi‐
nulý srpen, o židovské dívce, která byla na počátku okupace uvězněna na Guernsey.
[Pascalová]Tvrdí, že [Tori Steinerová] byla odvedena do koncentračního tábora v Ně‐
mecku, kde zemřela s plným vědomím a tichým souhlasem ostrovní správy.“
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matu Pascalové. Bunting se pokusila etablovat spojení mezi ostrovy a brit‐
skou historií holokaustu. Věrohodnost jejího argumentu je však oslabena
nejen nedostatkem primárních evidencí, ale také nedostatkem statistické
validity, což bylo dáno její metodou výzkumu, během kterého se opírala
zejména o orální historii.
Problém s historií židovských obyvatel na Jersey spočívá v retrospektivní
analýze. Veřejnost neměla před koncem války ponětí o vyhlazovacích tábo‐
rech98 a Bunting tento fakt přehlíží. Bunting tvrdí, že „island officials made no
attempt to protect the few Jews on the islands. They quizzed frightened individuals
about their Jewish ancestry, and imposed strict curfews… The Jews were terri‐
fied.“99
Během okupace bylo po vzoru Francie nařízeno několik opatření proti ži‐
dovskému obyvatelstvu. Těchto opatření diskriminačního charakteru bylo
několik100 a byla postupně integrována do ostrovních zákonů s výjimkou
osmého, který nařizoval všem obyvatelům židovského původu nosit vidi‐
telnou žlutou hvězdu s nápisem „Jew“101. Bailiff Alexander Coutanche se
rozhodl, že toto opatření zachází příliš daleko a přímo vyčleňuje židovské
obyvatele k persekuci.102

98 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 157
99 BUNTING, Madeleine. The model occupation: the Channel Islands under German rule
1940 – 45. Pie, Pimlico ed. London: Pimlico, 2004. ISBN 184413086X. str. XIV – XV, pře‐
klad autora: „ostrovní představitelé se nikdy nepokusili ochránit malý počet Židů žijících
na ostrovech. Vyptávali se vystrašených jedinců na jejich původ a nařídili přísné zákazy
vycházení…Židé byli vyděšeni.“
100 Opatření proti židovskému obyvatelstvu bylo celkem 12. První byl schválen v říjnu
roku 1940.
101 Téměř všechny země okupované nacistickým Německem musely nařídit židovskému
obyvatelstvu nosit Davidovu hvězdu kvůli identifikaci.
102 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 132
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Guernsey toto opatření přijalo 30. června roku 1942, avšak neexistují evi‐
dence, že by byli Židé na Guernsey přinuceni nosit Davidovu hvězdu.103
V tomto ohledu je vhodné dodat, že i přes skutečnost, že ostrovní správa
přijala německé protižidovské zákony až na výjimky bez vehementního od‐
poru, se jejich postoj nedá srovnat s postojem jejich protějšků ve Francii.104
Francouzská správa zaváděla vlastní protižidovské zákony, které přibližuje
Julian Jackson ve své knize Francie v temných letech 1940‐1944.
To však neznamená, že by Židé na ostrovech unikli okupaci bez újmy. Vět‐
šina židovských obyvatel, která se nemohla evakuovat v roce 1940, byla po‐
starší a nemocná. Několik těchto životů skončilo sebevraždou nebo před‐
časným úmrtím. Po přepadovém útoku britských Commando jednotek na
ostrov Sark 3. října roku 1943 byl samotným Hitlerem dán rozkaz deporto‐
vat z ostrova „nežádoucí elementy“, mezi něž kromě Židů patřili svobodní
zednáři, bývalí důstojníci nebo lidé s kriminální historií. Židé byli deporto‐
váni s jejich rodinami, většinu z nich tvořili rodilí Britové.
Vysoký počet přeživších není možné přičítat podle Sanderse ostrovní
správě, ale spíše jejich britské národnosti, což z nich činilo potenciální kan‐
didáty na výměnu vězňů.105
Ostrovní správa věřila, že není moudré více si znepřátelit německé oku‐
panty, neboť mnoho záleželo na jejich „dobré vůli“. Když byla tato epizoda
vyšetřována po osvobození v roce 1945, ospravedlňoval Coutanche svá roz‐
hodnutí tím, že se protižidovská opatření týkala jen velmi malého počtu
ostrovanů.106

103 Tamtéž, str. 133
104 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 159
105 SANDERS, Paul. The British Channel Islands under German occupation: 1940 – 1945.
St. Helier: Societe Jersiaise, 2005. ISBN 0953885836. str. 132
105 Tamtéž, str. 133
106 Tamtéž, str. 136
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Jak jsem již ve své práci zmiňoval, je těžké si představit, v jaké situaci se
nacházela ostrovní správa, a nikdy se nedozvíme, jak by německé velení
zasáhlo, kdyby ostrovní správa jednoznačně odmítala plnit tato opatření.

45

Závěr
V červnu roku 1952 publikoval Daily Mail příběh o Jerseyčanu Johnu Soye‐
rovi, který byl také známý jako Jean Marion a který bojoval v řadách
Maquis107: „When the Germans occupied the Channel Islands in the summer of
1940 he carried on the fight underground… [and once he escaped] to the people of
Brehat he was L’Anglais…“108 Reportáž o Soyerově příběhu, kterou v srpnu
1945 publikoval Jersey Evening Post, měla však jiný postoj a na rozdíl od
Daily Mail zdůrazňovala zejména jeho francouzské spolubojovníky. Vy‐
zdvihovala zejména skutečnost, že „the informer who was the cause of his arrest
and imprisonment is still at liberty.“109 V článku Evening Post se ostře projevil
hněv obyvatel Jersey vůči kolaborantům, zatímco článek Daily Mailu se za‐
bývá spíše individuálním příběhem muže, který bojoval proti německým
silám. Tyto dvě kontrastující interpretace téže události nabízejí pohled do
obtíží, kterým čelí historikové zabývající se touto neobvyklou kapitolou
britské historie, jež je příliš často v literatuře té doby přehlížena.
Madeleine Bunting a jiní britští historikové si neuvědomují rozsah, v jakém
byly ostrovy odříznuty od válkou zmítané Evropy, a snaží se porozumět
okupaci v kontextu britského úsilí obhájit svobodu a zabránit invazi. Ostro‐
vané svou svobodu ztratili a snažili se zejména přežít, odporovat a zachovat
si britskou identitu.
Je podstatné znát determinanty, které nedovolily, aby se na Normanských
ostrovech etabloval podobný aktivní odboj, jak tomu bylo například ve

107 Francouzské odbojové hnutí během druhé světové války
108 L/C/24/C/22: Příběh Johna (Jacka) Soyera v Daily Mail, 29. července 1952, (Jersey Ar‐
chives), překlad autora: „Když Němci v létě roku 1940 okupovali Normanské ostrovy,
pokračoval v boji…a když unikl do Brehatu, stal se známým jako L’Anglais.“
109 L/C/24/C/22: Zpráva o Johnu Soyerovi z Jersey Evening Post, 11. srpna 1945, (Jersey
Archives), překlad autora: „Člověk, jenž ho nahlásil a stál za jeho zatčením a uvězněním,
je stále na svobodě.“
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Francii nebo v Polsku. Především jde o geografickou rozlohu ostrovů. Cel‐
ková rozloha všech ostrovů činí 196,8 km², z nichž největší Jersey zabírá
116,2 km², Guernsey 65 km² a Alderney 7,9 km². Na této rozloze se v roce
1944 nacházelo 28 000 německých vojáků, tudíž na každého vojáka připadli
3 ostrované. Je těžké si představit, že by za těchto podmínek mohl vznik‐
nout organizovaný aktivní odboj, tak jako tomu bylo v případě Armia Kra‐
jowa110 v Polsku nebo Résistance intérieure française ve Francii. Obě tyto země
nabízejí jak rozsáhlé zalesněné plochy pro ukrývání odbojových základen,
tak i pole a planiny, kde mohly být letecky shazovány zásoby zbraní, mu‐
nice a jiných materiálů, které jsou nezbytné pro vedení úspěšného odbojo‐
vého hnutí. Normanské ostrovy zkrátka tyto geografické vlastnosti nemají.
Na základě mé interpretace je možné říci, že většina obyvatel ostrovů zů‐
stala věrná britské koruně a naopak kritizovala ty, kteří byli zklamáni ze
zjevné absence britské podpory.111 Je tedy nutné si uvědomit, že ostrované
podporovali válečné úsilí jinak než obyvatelé britské pevniny. Jerseyčané
nebyli ve válce tak jako ostatní Britové a jakékoli činy patriotismu byly ome‐
zené povahou okupace, zejména po deportaci 2200112 rodilých Britů v roce
1941. Namísto toho ostrované podporovali válečné úsilí neustálým pasiv‐
ním odbojem, vzdorným jednáním a v extrémních případech útěkem, aby
se přidali k řadám spojenců v boji proti nacistickému Německu.
Ostrované, kteří prožili okupaci, jsou rozhořčeni z tvrzení, že měli snadný
život a že byli „ruku v ruce s německými okupanty“. Nutnost analyzovat
ostrovy v jejich vlastním kontextu a nikoli podle obecných kritérií, vytvoře‐
ných během zkoumání odboje a kolaborace ve zcela odlišném prostředí

110 Největší podzemní (odbojová) ozbrojená organizace v Polsku v období 2. světové
války
111 SMITH, Hazel R. Knowles. The changing face of the Channel Islands occupation: re‐
cord, memory and myth. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 1403988048. str. 253
112 Čísla z dokumentu L/C/24/C/27: Údaje o počtu obyvatel před okupací včetně počtu
osob evakuovaných z ostrovů. (Jersey Archives)

47

Francie nebo Polska, je zásadní pro přispění k pochopení okupace. Nejvíce
opomíjenou částí historické analýzy okupace Jersey je ohromný úspěch, ja‐
kého dosáhli ostrovní představitelé i přes skutečnost, že naděje politického
odporu byla na ostrovech nejmenší z celé Evropy.113
Je těžké si představit, v jaké pozici se nacházela ostrovní správa. Musela se
podřizovat řadě protichůdných požadavků a nařízení, které si vynucovala
německá administrativa, ale vždy byla zodpovědná za bezpečí svých oby‐
vatel a také projevovala soucit vůči otrockým dělníkům. Historikové zabý‐
vající se okupací stále přehlíží zkušenosti a úspěchy místních obyvatel a vě‐
nují se raději „selháním“ na ostrovech. Za nepřesnostmi historie okupace
však často stojí retrospektivní pozice, kterou si osvojují. Před publikací
knihy Paula Sanderse The British Channel Islands under German Occupation
historikové, jako například Madeleine Bunting, často nevzali na vědomí
unikátní kontext Normanských ostrovů, nepřipustili si, že kolaborace byla
na ostrovech jen minimální, neuznali individuální činy a všudypřítomný
pasivní odboj a ignorovali nebezpečný a izolovaný každodenní život ostro‐
vanů. I přes veškeré tvrzení Bunting o všudypřítomné kolaboraci a velice
omezenému odboji na Jersey její analýza vyvolala vlnu svědectví, které se
snažily upřesnit válečnou historii.
Po osvobození proběhl masivní nábor ostrovanů do britských ozbrojených
sil a poměr mladých mužů z ostrovů v ozbrojených silách byl vyšší než
v kterékoli jiné komunitě. Během svého proslovu ostrovanům v den osvo‐
bození ocenil král jejich loajalitu a integritu jako britských subjektů a mimo
jiné zmínil, že „We have been bound together by an unshakeable conviction that
the day would come when the islands, the oldest possession of the Crown, would be

113 CARR, Gillian, Paul SANDERS a Louise WILLMOT. Protest, defiance and resistance
in the Channel Islands: German occupation, 1940‐45. New York: Bloomsbury Academic,
an imprint of Bloomsbury Publishing, 2014. str. 153
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liberated from enemy occupation.“114 Královo (a Churchillovo) ocenění ostro‐
vanů za jejich oddanost válečnému úsilí bylo reflektováno v událostech sa‐
motného dne osvobození. Ten byl úmyslně odložen až do ranních hodin 9.
května, aby mohl každý ostrovan přivítat britské vojáky ve vlně euforie.
Na závěr své bakalářské práce shrnu základní argumenty nejvlivnějších au‐
torů pro „kolaboraci“ a uvedu, proč se tyto argumenty jeví vzhledem k
mým zjištěním jako nedostatečné.
Madeleine Bunting ve své knize The model occupation: the Channel Islands un‐
der German rule 1940 – 45 argumentuje, že kolaborace na Normanských os‐
trovech byla rozsáhlá. Své závěry vyvozuje primárně z rozhovorů. Pra‐
meny orálně – historické povahy avšak není v žádném případě možné chá‐
pat v duchu pozitivisticko – objektivním. Bunting nevzala na vědomí uni‐
kátní kontext okupace a faktory, kterým podléhali obyvatelé ostrovů, jako
byly izolace, rozloha ostrova a počet německých jednotek. Předem vytvoře‐
ným hodnotovým ideologickým postojem, že ostrované byli národem ko‐
laborantů, snížila hodnotu své analýzy.
Paul Sanders ve své knize The British Channel Islands under German occupa‐
tion: 1940 – 1945 polemizuje s Madeleine Bunting a tvrdí, že nelze jedno‐
značně říci, zda ostrované kolaborovali, či ne. Paul Sanders sice chápe oje‐
dinělou situaci ostrovanů, ale umisťuje okupaci do komparativního rámce
druhé světové války, jenž nereflektuje míru, do jaké byly ostrovy odlišné
od zbytku okupované Evropy.
Den osvobození, který se od roku 1945 slaví každý rok 9. května, je velmi
důležitou kulturní událostí života na Jersey. Obyvatelé Jersey se nevyhýbají

114 TOMS, Carel. Hitlerʹs fortress islands. London: New English Library, 1978. ISBN
0450040534. str. 135, překlad autora: „Byli jsme spolu úzce spojení neochvějným přesvěd‐
čením, že přijde den, kdy ostrovy, nejstarší država koruny, budou osvobozeny od nepřá‐
telské okupace.“
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skutečnostem německé okupace, ale s hrdostí a s jistou dávkou patriotismu
oslavují to, co sami chápou jako hrdinný boj proti okupantům, který spo‐
lečně dovedli ke konečnému osvobození a navrácení k autonomní vládě
pod britskou korunou.115

115 Viz příloha č. 1
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Příloha č. 1

Joy and tears as an Island remembers
MORE than 1,000 people gathered yesterday at Liberation Square in a mass ce‐
lebration of the Islandʹs freedom from Nazi occupation in 1945.

War veterans from across the globe were among the crowd, with soldiers
from as far afield as Canada, America, New Zealand and South Africa en‐
joying Jerseyʹs national holiday.
Pipers piped, drummers drummed and brass bands boomed out wartime
classics such as ʹThe White Cliffs of Doverʹ and ʹLand of Hope and Gloryʹ –
to the delight of the crowd, who sang along with the music and clapped
their hands.
A memorial service was held before the traditional re – enactment of the
1945 event which saw the Union Jack draped from the window of the old
harbour office before the Jersey flag was hoisted.
People had lined St Helierʹs streets and watched the Band of the Island of
Jersey and the Caledonian Pipe Band, among others, march through town
to Liberation Square.
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