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Daniel Bubeník se ve své diplomové práci pokusil aplikovat přístupy, užívané a vyzkoušené spíše 

v dějinách raného novověku, na 1. světovou válku. V úvodu situuje svůj kvalitativní výzkum polní 

korespondence do rámce historické antropologie (o pisatelích zkoumaných textů hovoří jako o 

„aktérech“) a ještě přesněji do rámce dějin každodennosti (s. 7). Není přitom bez zajímavosti, že jeden 

ze zakladatelů německých Alltagsgeschichte, Alf Lütdke, uplatnil tento přístup právě při studiu

neelitních sociálních vrstev v Německu 1. poloviny 20. století. Polní korespondenci stejně jako paměti 

nebo vzpomínky můžeme bez rozpaků označit za ego-dokumenty. Zájmu se těší zejména tyto prameny 

z 19. a 20. století, kde jich je dochováno podstatně více než v době předcházející. Autor v úvodu (s. 

17) uvádí zejména německojazyčné práce, věnované válečné korespondenci, a ojedinělé české studie, 

hodnotící tento pramen (Pazdera, s. 19). Šířeji se po využití korespondence a jiných pramenů osobní 

povahy (deníků) coby historického zdroje nerozhlíží.

Dějiny každodennosti nazírané prostřednictvím ego-dokumentů jsou asi nejpřiléhavějším 

pojmenováním Bubeníkova metodologického východiska. Naproti tomu mikrohistorie byla autorovi 

spíše okrajovou či vedlejší inspirací; zejm. ve 20. století, kdy máme k dispozici nepřeberně 

prosopografických pramenů, bychom takto asi neoznačili rekonstrukci individuálních osudů z jednoho 

typu osobní písemnosti. (Navíc charakterizovat mikrohistorii pouze prostřednictvím jednoho článku 

v Dějinách a současnosti je poněkud málo.) Zato přihlášení se k narativnímu stylu (s. 8) je pro autora 

podstatné: jeho výkladová metoda je spíše vyprávěcí než analytická, po úvodu a kapitole o cenzuře 

člení Bubeník svůj text do kapitol, sledujících vojenskou „kariéru“ v 1. světové válce od odvodu a 

výcviku přes odchod na frontu a pobyt na ní až po případné zajetí, vstup do československých 

zahraničních jednotek a návrat domů, vycházeje přitom z členění (autorů) pramenů samotných. I 

uvnitř těchto kapitol jsou události a podmínky vojenského života líčeny tak, jak probíhaly, resp. jak 

byly ony či jejich průběh zaznamenány. Píše-li však Bubeník na s. 10 poněkud romanticky, „tito lidé 

nám mohou vyprávět své příběhy“, nesvědčí to příliš o pochopení narativních historiografických 

postupů. Autoři jistě nepsali dopisy, deníky či vzpomínky proto, aby „nám“ (kdo přesně to je?) 

vyprávěli o svých válečných osudech. Jak na jiném místě autor jaksi mimochodem (a mnohem 

trefněji) poznamenává, psaní samo o sobě mělo ve válečné situaci jednak sebezáchovný účel (s. 72), 

představovalo sice možná rozšířenou, v zákopech, týlu či zajetí ale poněkud „nepatřičnou“ aktivitu, jíž 

se vojáci z válečné každodennosti vytrhovali, ať už psali dopisy s nejasnou nadějí na odpověď nebo 

deníky. Význam přikládaný psaní a písemnostem se přitom mohl lišit podle sociálního postavení a 
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vzdělanosti pisatele, jak naznačuje pozornost, kterou při náhlém odchodu z Niše věnoval svým 

„papírům“ lékař Bouček (s. 54). Vzpomínky a zejména ty legionářské vznikaly oproti tomu ex post, se 

znalostí toho, jak události dopadly, a především pod vlivem hodnocení a významů, které jim byly 

později přikládány. Očekávání, kladená na tento žánr, dokládá i sám Bubeník, když na s. 66 hovoří o 

tom, že vzpomínky legionářů na „anabázi“ při návratu do ČSR vycházely takovému očekávání vstříc 

důrazem na popis cesty jakožto jeden z určujících znaků legií. Oním historickoantropologicky 

sledovaným jednáním aktérů tedy nemusela být jejich bojová činnost, ale právě samotné psaní, ať už 

ve válce, nebo po ní. Kritické postřehy k pramenům jsou rozesety průběžně v celém textu, v úvodu se 

jich však v souhrnné podobě nedočkáme, až na poměrně paušální konstatování, že nějaký pramen je 

„kvalitní“ a proto vhodný pro výzkum (s. 19, co to znamená kvalitní?). 

Jistě lze mít pochopení pro obtíže, s nimiž autor shromažďoval prameny po výtce osobní povahy, 

roztroušené mnohdy v soukromých archivech. Je možné akceptovat i to, že využil některé texty, 

publikované na webové stránce Památníku čs. Legií a že se snažil kontaktovat její provozovatele, aby 

tyto zdroje ověřil. Výhrady však mám ke srovnání tohoto způsobu uveřejnění s (vědeckými) edicemi. 

Ty se na rozdíl od anonymní webové stránky řídí buď obecně sdílenými, nebo v nich samých 

transparentně uvedenými edičními zásadami; vždy je zřejmé, jak jsou texty reprodukovány, resp. 

upraveny, zda a jaké části byly např. vypuštěny atd. Je také jasné, kdo je editorem, a není potom třeba 

uchylovat se k vyjádřením jako v pozn. 85: „Na stránce Památníku to komentují…“. 

Jak řečeno, je-li hlavním pramenem polní korespondence, bylo by třeba provést větší rešerši 

v sekundární literatuře, pojednávající o problémech interpretace dopisů a jiných ego-dokumentů 

obecně, a nevycházet při jejím hodnocení de facto pouze z jednoho článku. Německojazyčné studie na 

toto téma autor sice cituje v úvodu, v dalším textu s nimi (s výjimkou Knocha) nepracuje.

Totéž platí o válečné cenzuře, k níž by bylo možno v kterékoliv bibliografii dohledat celou řadu 

dalších (anglickojazyčných) studií. I Spannovu práci by ostatně bylo dobré znát z první ruky a ne 

pouze v Šedivého podání. Spektrum českojazyčné literatury oproti tomu pokrývá dostatečně různé 

aspekty dějin 1. sv. války, zejména problematiku legií a zběhnutí 28. pěšího pluku.

Svůj výklad válečné každodennosti, resp. jejího vnímání vojáky tedy autor člení podle jednotlivých 

etap vojenské kariéry. Tato struktura však vychází ze zhruba pěti hlavních pramenných textů (které 

mimochodem nejsou úvodem souhrnně představeny), a tudíž nutně nepostihuje všechny modality 

válečného života (namátkou delší pobyt v týlu či lazaretu, dovolené, důstojnická každodennost). Při

líčení podmínek na jednotlivých frontách či v zajetí se Bubeník zřejmě většinou opírá o texty svých 

informátorů, případně je doplňuje o obecné informace o průběhu válečných akcí. Přitom se pohybuje 

mezi vyprávěním „jak to na té které frontě bylo“, a komentářem badatele z odstupu, co a především 

jak o válečných událostech a podmínkách píší jeho „aktéři“, přičemž ne vždy je obojí možné rozlišit. 

Takový přístup můžeme chápat jako experimentální, současně (a spíše) ale jako ne příliš reflektovaný 

a metodologicky naivní. Dokladem zjednodušujícího či naivního Bubebíkova přístupu budiž i ocenění 

práce Jana Havránka (tedy odborného textu), jež „přináší autentické svědectví člověka, který 
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popisované události zažil na vlastní kůži“, coby zajímavé a hodnotné (s. 22). Vlastní zážitek přitom 

naprosto není kritériem kvality vědecké práce a i u pramnného textu je onu „očitost“ nutno prověřit.

Za nejcennější považuji v kapitolách mapujících válečnou zkušenost právě ty pasáže, které přibližují 

sebevnímání vojáků, jejich vztah k válčícím stranám, resp. reflexi jejich národ(nost)ní přináležitosti. 

Zejména zde je však nesnadné odlišit bezprostředně pociťovanou sounáležitost či loajalitu a později (v 

momentu psaní) zaujímané postoje. Podezřívat je přitom nutné i jednotlivá slova a obraty – při 

příchodu Františka Maxy do Rumburku tak nejprve „zahráli rak. hymnu“ a poté „zahráli nám Kde 

domov můj“ (s. 32). Identifikace s češtstvím však se však podle všeho, alespoň v počátcích, 

nevylučovala s loajalitou k rakouské monarchii a vojenskou poslušností, byť mohla nabýt i podoby 

hrdosti na vlastní (převážně českou) jednotku jako u Roberta Mráze (s. 34-35). Nechuť k vyšší 

vojenské kariéře a odpor ke střelbě do protivníka přitom nemusejí vyjadřovat nacionální, ale obecně 

protiválečný postoj. Nemusely se vylučovat ani s vojenskou ctí a představou poslušného vojáka, který 

se ve válce zároveň snažil zůstat „slušným člověkem“ (s. 42-43). Nutno podotknout, že coby „slušní 

lidé“ se vojáci prezentovali v první řadě sami před sebou při psaní (neboť i to je způsob jistého 

„zcizení“) a nic to nevypovídá o jejich chování ve vypjatých frontových situacích, kterých možná 

chtěli při psaní sebe sama i potenciální čtenáře ušetřit.

Zajímavý interpretační problém přinášejí čtverečky bílého plátna, jež si měli jistí vojáci umístit na 

zadní stranu čepice. U Mráze, v národnostně smíšené jednotce v Itálii, má toto opatření údajně 

zabránit zmatku a střelbě do vlastních řad při útoku. Bubeník tomu ale podle všeho příliš něvěří, neboť 

„lepší světlo“ mu do záležitosti vnášejí vzpomínky legionáře Josefa Glance (vše s. 44), podle nějž šlo 

o znamení nespolehlivosti českých vojáků, které mělo sloužit za terč při jejich případném pokusu o 

útěk. Podle Glancových slov chtěl on a jeho druzi mít „obdélníček nespolehlivosti“ „aspoň 

zasloužený“, když se vzdávali Rusům při známém zběhnutí „Pražkých dětí“ (s. 49). 

Bubeník sice Glancovým „očitým“ líčením kriticky poměřuje legendu o tomto zběhnutí, jinak ale 

podle mého soudu (a soudit mohu jenom z toho, co Bubebík napsal) sedá Glancovým vzpomínkám

resp. jeho prezentaci české nespolehlivosti, poněkud nekriticky na lep. Vzpomíny Josefa Glance, 

pozdějšího legionáře, vznikly s velkým časovým odstupem a jejich přímou autorkou je zčásti jeho 

dcera. Zrovna u vzpomínky na zajetí na jaře 1915 přitom nelze soudit, jde-li o součást zapsaného 

vyprávění či zápisků (srov. pozn. 133). Údajná „česká nespolehlivost“, resp. nedůvěra rakouského 

velení k Čechům tedy mohla v legionářské legendě (a nebo přímo v myslích vojáků) dodatečně 

ospravedlňovat dezerci na protivníkovu stranu (a pozdější akce proti bývalým „kamarádům“). 

Z Mrázových vzpomínek, psaných taktéž s jistým odstupem, přitom nevysvítá, že by v jeho 

národnostně smíšené jednotce měli obdélník připnout pouze Češi a i u Glance píše Bubeník o 

„převážně“ českém pluku. Je navíc poněkud obtížné si představit, jak by velitelé ve smíšené jednotce

vysvětlovali přidělení bílé látky pouze Čechům. U tohoho nepatrného kousku tkaniny jsem se zastavil 

jenom proto, abych ukázal možnosti nahlédnout za interpretaci dobových aktérů, které Daniel Bubebík 

však využívá řekněme jen z poloviny.
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Jakkoliv by se nabízelo (a bylo to i předmětem konzultací) zaměřit se více na obraz nepřítele či vlastní 

kolektivní identitu (užívání zájmen „my“, „náš“, či „naši“), autor se o to nikde soustředěněji 

nepokouší, nanejvýš trousí dílčí analytické postřehy do jednotlivých kapitol (v náznaku „naši“ a 

„kamarádi“ u Františka Lauschmanna, s. 60). I samotný závěr a tedy přínos práce k poznání vnímání 

válečné každodennosti a postavení jednotlivce v ní je poměrně triviální: to, že jsou zkoumaní vojáci 

jednotlivci s individuálními a jedinečnými prožitky (s. 71), příliš objevné není, zejména ne v kontextu 

historickoantropologického bádání (byť v Čechách příliš nerozvinutého). Zjednodušující jsou i zjištění 

typu, že „Šmatlán … neprožíval svůj život v kontextu Velké války, ale této válce navzdory“ (s. 69-70). 

I když pomineme Šmatlánovo nadšení z vojenského výcviku, nelze tvrdit, že by se jeho 

korespondence válka nedotkla, byť v ní nepopisoval vývoj bojů, ani nezaujímal pozici k dalším jejím 

účastníkům. Z „kontext války“ se vymanit nemohl.

Za „makrohistorické“ označuje Bubeník v souladu s Knochem způsob psaní a vnímání reality (s. 72).; 

možná bychom spíše řekli zobecnitelné. Zkoumaní pisatelé, resp. jejich texty mají v tomto ohledu 

společné členění textu/zapsané zkušenosti na jednotlivé fáze kariéry s důrazem na zajetí a vstup do 

legií (tedy u těch, kteří do zajetí padli a měli samozřejmě větší potřebu svůj legionářský osud písemně 

zachytit. Specificitě legionářského vzpomínání a paměti se autor nevěnuje). Ve vnímání sebe sama, 

války a ostatních válečných aktérů shodné rysy či „pravidelnosti“ konstatovány nejsou. 

Mám-li výhrady k autorovým interpretacím (či spíše jejich absenci), musím velmi ocenit vysokou

jazykovou úroveň; práce je téměř prosta stylistických nedostatků a není v ní žádná pravopisná chyba. 

Ojedinělé neobratnosti najdeme na s. 9 („od zásluh, které vykonali pro vznik“), 24 („zajímají mě jako 

pramen bádání coby prostředek komunikace, kdy se jejich pisatelé nacházejí …“) a 33, kde není jasný 

podmět v navazující větě („Vojáci odložili… Cvičilo se v krásném prostředí, ovšem spíše než… ho 

teď zajímal…“). Větší důkladnost by si zvídavý čtenář možná přál u citací v poznámkách – stránky 

nejsou mnohdy citovány ani tam, kde je z literatury přejímáno konkrétní tvrzení; stránky se také 

obvykle uvádějí v citacích novin (pozn. 17. a 18.). Jsou-li citovány archivní prameny, budí to někdy 

dojem, jako by příslušná písemnost nenáležela do žádného fondu (základní to archivní jednotky), ale 

tvořila sama tento fond (pozn. 89, vzpomínky R. Mráze ve Vojenském historickém archivu; pozn. 137, 

Paměti Františka Doubka ve Státním okresním archivu Jičín). Abychom byli úplně puntičkářští, ve 

správné citaci archivu i fondu v pozn. 152 zase chybí datace dopisu.

Tyto formální až formalistní poznámky by však neměly odvést od spravedlivého (a pro mě ne zcela 

lehkého) hodnocení Bubeníkovy diplomové práce. Zatímco svědomitost a píle při heuristice pramenů 

a literatury by zasluhovaly být oceněny dvojkou, nemohu autorův kritický a interpretační výkon hodnit 

jinak než jako o stupeň horší. Z toho vychází i moje celkové hodnocení práce jako dobré (3), byť 

v horním pásmu této známky.

Praha, 10. června 2009 




