
Jan Michl" Legioáři a fenomén legionářstvi v moderní čs. 

státnosti. Dizertační práce. 

Autor uvádí, že jeho disertační práce si klade za cil popsat zapojeni 
legionářů a legionářského fenomenu do tvorby a posilování mladého státu s názvem 
českoslovenko" - období předmnichovskě republiky tedy představuje obsahově 
těžiště práce- nicméně kapitoly ( nebo jak autor píše "díly" 7. Druhá světová 
válka, 8. Zralý věk 9. Střepy legionářstvi aneb konec legionářů v Čechách v 
celku a také některé menši pasáže v předchozích kapitolách daleko přesahuji 
datum 30. záři 1938. Rozdíl mezi " prvorepublikovým jádrem" práce a dalšími 
"postporepublikovými" kapitolami autor odůvodnuje tak, že za první republiky 
legionáři tvořili "základní pilíř státnosti" a zaujímali roli "elity národa", 
zatím co pro další období( a tedy i další kapitoly) je charakteristický "ústup 
legionářstvi z výsluní." Taková konstrukce je legitimní a také moderní, mohli 
bychom ji třeba charakterizovat tak, že po zkoumáni "legionářského fenomenu" v 
první republice( uzavřeně, dejme tomu, třeba 30. zářím 1938 nebo 15. březnem 
1939) následuje to čemu se moderně říká "druhý život" či jak říkají Němci 
"Nachleben", onoho prvorepublikověho legionářského fenomenu. Opakuji: takovýto 
postup je v principu oprávněný a přínosný, otázkou může někdy být, neni- li na 
některých místech přílišnou obsahovou extenzi narušována architektura práce, 
např. jsou- li věnovány celé stránky problematice domácího a zahraničního odboje 
vůbec ( nikoliv tedy jen účasti legionářů v něm)- nakonec je takově tématické 
rozšířeni v rozporu s autorovou proklamaci, že kapitoly věnovaně období po konci 
první republiky " se již věnuji tématům nadčasovým( obecným) nebo pouze 
dokreslují ústup legionářstvi z výsluní." 

Autor v Úvodu velmi sympaticky a přesvědčivě vysvětluje jak se dostal k 
tématu své práce a tím recenzentovi usnadňuje orientaci. Za přelomově dílo, 
které mělo na na něj zásadní vliv, disertant označuje Klimkův "Boj o Hrad." To 
jen potvrzuje mě přesvědčeni, že "po Klimkovi" nelze o první republice psát tak 
jako "před Klimkem", protože jeho kniha skutečně představuje přelom, ať již její 
konstrukce a obsah může tvořit předmět jakéhokoliv polemického diskurzu. 

Mohu jen přisvědčit, že na recenzovaně práci je vliv Klimkova "Hradu" 
zřetelný. Věřím autorovi, že pro něj představoval "toužebně očekávanou 

demýtizaci Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše" a že se konečně setkal s 
"obrazem Beneše a Masaryka jako lidských politiků a ne jako "osvícených a 
ušlechtilých polobohů". 

Zároveň je takově tvrzeni dokladem proměn historické paměti, snad 
generačně podmíněně. Vždyť po mnoho desetiletí byly obě osobnosti terčem 
nejhorší difamačni kampaně. Zůstaneme- li u historiků, tak třeba stačí 
připomenout některé charakteristické tituly prací V. Krále ( O Masarykově a 
Benešově kontrarevoluční protisovětskě politice, , Plány amerických imperialistů 
na světovládu a Masarykův první odboj, Masaryk ve službách amerického 
imperialismu, Masaryk, Beneš a osvobozenecká legenda atd.) J Pachty ( Pravda o 
T.G. Masarykovi) atd. atd .. Protimasarykovskě pamfletově literatury vzniklo v 
poúnorověm Československu vznikla záplava. Takže po dlouhá desetiletí Masaryk 
byl představován nikoliv jako "polobůh", ale spíše jako ďábel( nechal střílet do 
hladovějících dělníků) a Beneš jako ten, kdo v záři 1938 vydal na pokyn 
západních imperialistů republiku Hitlerovi a z třídních důvodů odmítl sovětskou 
pomoc protože ji nechtěl bránit spolu s armádou " socialistické šestiny světa." 
Když se ke konci osmdesátých let začaly objevovat o Masarykovi a Benešovi 
některé věcnější články a dokonce vyšla jeho "Česká otázka" bylo to jako 
zjeveni. 

Neuvádim to proto, abych disertantovi vytýkal, že protimasarykovskou, 
protibenešovskou i proilegionářskou záplavu z komunistické produkce 
nereflektoval, nýbrž jen abych poukázal na radikální proměnu historického 
obrazu. Pro disertanta, .zdá se, představuje Klimek "demytizaci" oslavného obrazu 
Masaryka a Beneše jak se projevoval v prvorepublikově literatuře a v částečnou 
renezanci tohto obrazu zejména v prvních letech po listopadu 1989. Prvních 6 
kapitol, ( či dílů, jak píše autor) věnovaných, ( nehledě na řadu chronologických 
přesahů) první republice, by bylo možně charakterizovat jako panoramatický a 



analytick~ vykresleni struktury "legionářského fenomenu" v Republice 
československé. 

Úvod je rozčleněn do sedmi kapitol: Kancelář československ~ch legii, 
Definice legionáře (asi lépe by znělo něco v tom smyslu jako definice či 
vymezení pojmu nebo statutu legionáře)Legionář francouzsk~- Legionář italský
Ruský legionář- Vděk či nevděk( rozbor sociálního postavení legionářů)
Legionářská legislativa. Autor velmi dobře rozlišuje mezi jednotlivými " druhy" 
legionářů, ať již setýká způsobu vzniku, mentality a role, kterou v republice a 
v legionřských organizacích měly hrát, provádí rozbor problematiky sociálního 
postaveni legionářů. 

K této části několik poznámek: 
str. 16: na západní frontě nebyly nasazeny čtyři c. a k. divize. Na francouzské 

bojiště se vydaly až koncem června 1918 a prakticky do bojů už nezasáhly jen dvě 
divize- 1. a 3. pěší divize. (Němci si vysloveně přáli, aby se nejednalo 
jednotky sestávající z českých vojáků.) Pokud se týče disertantem zmíněných 
českých dělostřelců, tak by mohlo jít jedině o obsluhu slavných škodováckých 30, 
Sem hmoždířů, které byly nasazeny na začátku války k rozbíjeni belgických 
pevností. Jednalo se jen o několik stovek vojáků, mezi nimi jistě byli také 
vojáci čeští. 

str. 23: disertant správně plse, že motivy pro vstup do legii mohly být 
různé. To je správné, mohl to být idealismus, snaha se dostat ze zajateckého 
tábora, vidina lepšího zaopatřeni, snaha se dostat z ruského revolučního chaosu 
atd.atd.- je to složitá problematika. Nelze však souhlasit s formulaci, že 
většina se "dala nalákat ... na vidinu společenské prestiže po návratu do 
samostatné vlasti" a podobným formulacím na jiném místě. V roce 1917 vsadit na 
perspektivu poválečné kariery vsadit nešlo. Nikdo nevěděl jak to dopadne, 
nakonec i u Masaryka najdeme formulace, že počítal s tím, že se po válce, 
neskončí- li porážkou Rakouska- Uherska, nebude se moci vrátit domů. 

Díl Legionáři v čs. armádě a v diplomacii uvádí pasáže o vznikání a 
prvních bojích československé armády ( těšínsk~ konflikt, válka s Maďarskou 
republikou rad), její těžiště však spočívá v líčení "unifikace" tj. vytváření 
jednotné čs. armády z různorod~ch složek, zejména se jedná o konflikt legionářů 
s důstojníky b~valé c. a k. armády. Kapitolou Legionářská generalita ( v Tezích 
se nazývá Legionářská generalita a otázka selhání) text pohledem na profesní a 
životní osudy legionářských generálů přesahuje do období okupace ba i do období 
po r. 1945. Osou této části je životní příběh "zborovského Žižky" generála 
Syrového. Jakkoliv příběh, ( který se zjevně opírá o Fidlerovu knihu o 
legionářských generálech) je působivý a přesvědčivý, tak přece jen poznámku k 
autorovu úvodnímu tvrzení, že mu není známo, že by nějaký "bezvýznamný poručík" 
to během roku dotáhl na generála. Jistě, v etablované armádě nějakého 
etablovaného státu se to stát nemohlo, ale ve vznikající "revoluční" armádě ano. 
U Zborova bojovalo jednotka, které veleli praporčíci a poručíci. Syrový tehdy už 
patřil mezi důstojníky československé brigády s prestiží: např. získal za 
úspěšnou rozvědku mimořádný řád sv. Vladimíra. Ještě když vznikal čs. armádní 
sbor, tak všechny vyšší velitelská místa zaujímali ruští důstojníci a teprve po 
jejich vynuceném odchodu se z českých praporčíků a poručíků stávali majoři, 
plukovníci i generálové. V revolučních armádách se takové kariéry odehrávají
zůstaneme -li v Rusku, tak v rudé armádě se z poručíků a poddůstojníků také 
stali velcí velitelé a lá Buďonnyj, Vorošilov, Tuchačevskij, Jegorov, Bljucher 
atd.,se strmými karierami se setkáme v armádě Napoleonově. 

Díl 3. Legionářské organizace je velmi členitý- skládá se z ll kapitol. 
Odpovídá to jednak teritoriu a době kde legie vznikaly (starodružiníci, ruští 
legionáři, italští legionáři), pozdější politicko- ideové diferenciaci" 
prohradní" Československá obce legionářská, opozičně disidentské legionářské 
organizace, organizace legionářů katolických, komunistických, konzervativně 

"slovanských", legionáři na Slovensku. Velmi vhodně a nápaditě je vložena 
kapitola věnována "všedni každodenosti" legionářské jednoty v nepojmenovaném 
městě, která ukazuje totiž to co tvořilo podstatnou a typickou náplň 
legionářských organizaci- oslavy státních, národních a vojenských svátků, 
odhalováni pomníku a pamětních desek , kladení věnců, sociální a charitativní 



činost, sbírky, vkloádání prstí z bojišť do hrobů, připínáni stuh k praporům 
atd. 

Ke kapitole " Legionářská opozice" ( str. 146- 8) bych rád dodal trochu 
širší poznámku, která se t9ká fenoménu " slovanství" a poměru v Rusku, jež hrála 
u legionářů podstatnou roli a která také legionářství dostávala do napjatého 
poměru s národními demokraty, zejména s Kramářem a jež, podle mého soudu, není v 
posuzované práci dostateně reflektovaná. Mnohé spory legionářských organizací v 
disertaci uváděné mají právě toto pozadí. Pasáž t9kající se Zumanovy knihy 
"Osvozenecká legenda" odráží frustraci nad katastrofou, která tragicky postihla 
dobře situovano českou "kolonii" v Rusku po bolševické revoluci. Byla po 
bolševické revoluci zničena, mnohdy i doslova fyzicky, pokud se některým ruským 
Čechům nepodařilo odejít v řadách legii. Pro Zumana je neštěstím Ruska i české 
komunity v Rusku revoluce, nejen bolševická, ale i revoluce, která svrhla cara
téměř obviňuje Masaryka, že ji zavinil- jeho knihu "Rusko a Evropa", která vyšla 
těsně před válkou, označuje za "revoluční Baedecker". Masaryk na Zumanovou knihu 
odpověděl anonymním článkem (Čas, 1. října 1922) ve kterém ji označil za 
černosotěnsk9 pamflet. V celé polemice se odráží i rozpory Svazu 
československ9ch spolků na Rusi( mezi kyjevsk9mi, petrohradskými a moskevskými 
krajansk9mi spolky), ale i Zumanovo vyzdvihování starodružiníků a kyjevsk9ch 
Čechů proti legionářům- zajatcům. Je to velmi složité a pokud se autor tím vůbec 
chtěl zab9vat( což není pro vyznění práce nezbytné), tak to nemohl odbýt odkazem 
na "charakterovou vadu" Prokopa Maxi někdy z roku 1948. Tvrzení, že Masarykova 
reakce na odlišn9 výklad zahraničního odboje než byl hradní nebyla " nikdy 
přímá" není správné. Masarykovi by bylo spíše možné vytknout přílišnou přímou 
angažovanost, přílišnou aktivitu. Přímá veřejná angažovanost se pro hlavu státu 
nehodila , nicméně předválečn9 bojovn9 politik podlehl svému silnému politickému 
temperamentu a vedl četné anonymní polemiky. Většinou se ovšem vědělo, kdo je 
autor a ti kteří s ním polemizovali to dávali znát a nebyli proto ve sv9ch 
polemick9ch vystoupeních méně agresivní. Přitom šlo v těchto polemikách nejen o 
osobní v9pady, ale o tak závažné věci jako byla zahraničně politická orientace 
nejdříve české politiky, pak československého státu. Jednalo se také o vyslovené 
nepřátelství národní demokracie( a jmenovitě Kramáře, Dyka, Borského) s hlavní 
legionářskou organizací. 

Symboly legionářství a jejich vážnost ve společnosti 
Tento díl je věnován tomu pro co bychom mohli použít termín legionářská 

reprezentace. Zařazení takové kapitoly je naprosto oprávněné a příhodné- první 
republika milovala veřejná manifestační vystoupení a legionáři považovaní za 
sílu s rozhodující zásluhou o vznik státu- s pestrostí jejich uniforem, 
vyznamenání a praporů se k manifestacím a oslavám dobře hodili. Názvy podkapitol 
ukazují, že disertant dobře vybral tématické okruhy na které se legionářská " 
reprezentace" soustřeďovala: Manifestační sjezdy- Zborov- 28. říjen- Kult 
sebevraha hrdiny plk Ševce. 

Ke kvalitnímu a přesvědčivému výkladu mám jen jednu poznámku k textu na 
str. 151: tak docela "nevysvětlitelné a iracionální" nebylo, když Zborov byl 
pokládán za odčinění bělohorské porážky. Tak nacionalistick9 historismus, nikolv 
jenom česk9, myslí. Byla- li Bílá hora považována za konec české samostatnosti( 
a také české branné síly), tak Zborov mohl b9t prohlášen za obnovení české 
armády. O iracionalitě píše disertant také v souvislosti se sporem o zásluhách 
domácího a zahraničního odboje. Ale tak iracionální tyto spory také nebyly, 
skrývaly se za nimi reálné politické zájmy a záměry. Např. za legionářským( 
nejen) sporem zdali sibiřská anabaze legii byla či nebyla intervencí, či neměla 

intervence být ještě důslednější a legie měly svhnout bolševiky a s vlajícími 
prapory projít na své cestě do vlasti i Moskvou se skrýval spor o poměr k 
sovětskému Rusku : škála názorů sahala od požadavku, aby Československo spolu s 
emigrací zničilo zločinn9 bolševický režim, přes názor, že Rusko, ať již carské 
nebo bolševické, je pořád slovanské Rusko a že by s ním měly b9t pěstovány 
hospodářské styky a navázány styky diplomatické, až po krajně levicové ex 
oriente 1ux čili sovětské Rusko náš vzor. ( Viz. Náš poměr k Rusku za války a po 
válce. Legionářská diskuse,in: Naše revoluce, r.I.,s.l58-219) 

Jak autor v Resumé uvádí, pát9 díl Kultura je "jakýmsi závěrem úseku 
věnovanému první republice", který tvoří těžiště práce. Jak jsem již na začátku 



osudku uvedl, považuji další kapitoly sp1se za "druh~ život" fenomenu 
legionářství- zařazen~ oprávněně a funkčně, nicméně si myslím, že podrobn~ 
rozbor by byl nadbytečn~ a snad i rozmělnil posouzení jádra práce tvořeného 
fenomenem prvorepublikového legionářství. Omezím se tedy jen na několik 
poznámek: 
str. 202: v souvislosti s autorem zmíněn~ ukr~váním artefaktů v Památníku 
osvobození nemohu nezmínit, že ze strany členů Sboru pro zbudování PNO se 
jednalo skutečně o riskantní hrdinství. Vedle množství ukryt~ch předmětů byly 
čtyři velké legionářské reliefy K. Pokorného,velká mozaika M. Švábinského a 
mramorové pamětní desky s jmény popraven~ch legionářů byly zakryty speciální 
hmotou a unikly tak zničení. Ti lidé riskovali život- jednalo se od 1. září 1939 
o majetek Wehrmachtu a odporovaly nařízení o odstranění znaků připomínajících 
čs. samostatnost. Vzhledem k tomu, že fotografie vnitřku PO byly před válkou 
reprodukovány v česk~ch odborn~ch časopisech, tak skutečně lze říci, že ti lidé( 
byly jich desítky) riskovali kvůli dílům s legionářskou tématikou život. 
s.203- 204: tady je ta chronologie poněkud zmatená. 17. března 1951 byly uloženy 
ostatky tzv. zakladatelů KSČ: B. Šmerala, J. Hakena, B, Vrbenského a S.K. 
Neumanna, 5. prosince 1953 bylo vystaveno Gottwaldovo mumifikované tělo, v roce 
1962 byla tato mumie zpopelněna. str.213: takové věty jako, že Masaryk a Beneš 
nechtěli" přijít o moc, o které se jim jistě před první světovou válku ani 
nesnilo" o poučení z v~voje v Polsku a pobaltsk~ch státech, vztahu k Pětce, o 
generálech, kteří chtěli mluvit hovořit do politiky( podivná řada Štefánik, 
Šnejdárek, Gajda, Prchala); věty, že "Fakt, jak Gajda byl odstraněn a zostuzen, 
svědčí o nevyspělosti tehdejší mladé demokracie a absolutistick~ch sklonech 
presidenta Masaryka"(str. 105) "Gajda byl odstaven na vedlejší kolej takov~ 
způsobem, kter~ je snad možn~ jen v Čechách" ( s.213) jsou, ve srovnání se 
solidní fakticitou, která v disertaci naprosto převládá, příliš povrchní a 
nedoložené. Když se autor zmiňuje o Gajdovi odvolává se vždy na Pecháčka, měl 
by, myslím, zejména, když si tak cení Klimka jako historika, odvolávat na práci 
Klimka, Hofmana " Vítěz, kter~ prohrál". 
str. 285: tvrdit, že po komunistickém ónoru 1948 "Většině(!!) legionářů rychl~ 

převlek kabátů nečinil potíže ... " je svou paušálností nepřijateln~. Jak by autor 
dokazoval, že "většina" legionářů převlíkala kabát? 

Souhrnem: Autor pojal svou disertaci Legionáři a fenomén legionářství v 
moderní čs. státnosti velkoryse a nápaditě. Opírá se o solidní základnu pramenů 
a literatury. Práce sv~m rozsahem a pojetím je velmi náročná a kvalita a šíře 

pramenné a literární základny jednotliv~ch částí imponující. Struktura není 
někde zcela vyvážená. Na několika místech se vyskytují zkratkovité soudy. 
Nicméně, disertační práce a zejména její "prvorepublikové jádro", prokazuje 
autorovu schopnost kritického přístupu a intelektuálně nezávislého pohledu. 
Nehledě na mé dílčí připomínky ji považuji za v~razně nadprůměrnou. Požadavkům 

kladen~ na dizertační práci vyhovuje. Doporučuji přijetí její obhajoby. 
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