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Úvod 

 
Násilné vysidlování obyvatel z domovů na Sibiř, které proběhlo v rámci dvou 

masových deportačních vln ve čtyřicátých letech 20. století, je pro obyvatele Lotyšska 

a dalších dvou pobaltských států stále citlivým a živým tématem. Sandra Kalniete 

v předmluvě k českému vydání svých memoárů „V plesových střevíčkách sibiřských sněhem“ 

(Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos, 2001, čes. 2005) konstatuje, že „v Lotyšsku není rodiny, 

jež by neměla svůj příběh o Sibiři a o příbuzných, kteří se v jejích chladných prostorách 

ztratili beze stopy.“ Smutné výročí deportací si připomínají každý rok jak Lotyši ve své rodné 

zemi, tak lotyští emigranti roztroušení po celém světě. Aktuálnost této historické zkušenosti 

dokládají stále nově vycházející publikace pamětníků, mezi které patří i memoáry právě 

zmiňované S. Kalniete, vzpomínky Ilmārse Šaltse „Ukradené dětství“ (A Stolen Childhood, 

2008) a lyrické memoáry spisovatelky Andry Manfelde „Děti ze zemljanky“ (Zemnīcas bērni, 

2010). 

 Uvedené memoáry se liší zpracováním tématu sibiřského vyhnanství, které je v první 

řadě určeno vztahem autora k dané problematice a jeho pohnutkou k napsání knihy. Jádro 

bakalářské práce bude tvořit srovnání těchto tří memoárů na základě vybraných shodných 

kritérií a jejich postavení k dokumentární a krásné literatuře. Cílem této analýzy je především 

poukázat na různorodost zpracování lotyšské tragédie.  

Pro bližší seznámení s rozebíranou tematikou bude analýza zasazena do teoretického 

rámce, který pojedná o historickém vývoji Lotyšského státu od jeho vzniku v roce 1918 do 

zahájení deportací ve čtyřicátých letech a představí fenomén kolektivizace, Gulagu 

a nucených migrací na prostoru celého Sovětského svazu. 
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1. Historické pozadí 

 
1.1 Od vzniku Lotyšského státu po konec 40. let 

 
 

Vznik samostatného lotyšského státu provázel komplikovaný vývoj a jen souhra 

příznivých okolností umožnila vyhlášení jeho vůbec první nezávislosti na sousedních státech. 

Od počátku první světové války se Pobaltí stalo územím bojů mezi Německem a Ruskem 

a nic nenasvědčovalo tomu, že by se tato malá země měla zanedlouho stát svobodnou 

republikou. První známky vlasteneckého nadšení se objevily záhy po pádu samoděržaví 

v Rusku, kdy se aktivizovala politická platforma a začala usilovat o jistou autonomii.  

Jedním z důležitých kroků k postupné nezávislosti se stal požadavek sjednocení 

a osvobození všech lotyšských území, který nebyl zcela naplněn, ale vyústil v deklaraci 

přiznávající Lotyšsku statut autonomního území v rámci Ruské demokratické republiky.
1
       

Podzim roku 1917 se nesl ve znamení německého vpádu do Rigy a současně i vítězství 

bolševické revoluce v Rusku, jehož následkem se mělo příští rok stát i převzetí moci 

bolševickými sověty v Pobaltí. Protože v Rusku probíhala revoluce, měla německá armáda 

dostatek času na organizaci svých vlastních zastupitelských orgánů, tzv. „Landtagů“. Lotyšští 

političtí aktivisté na nic nečekali a krátce po německé okupaci zformovali tzv. „Demokratický 

blok“ hájící zájmy různých politických proudů. Avšak to se setkalo s odmítnutím a řada 

aktivistů byla Němci pozatýkána.  

Německá říše držela své vedoucí postavení v Pobaltí až do konce první světové války, 

kdy došlo k její kapitulaci a následnému vypovězení brestlitevského míru
2
 Sovětským 

svazem. Tohoto okamžiku využilo lotyšské národní hnutí a Lotyšská národní rada
3
 vyhlásila 

dne 18. listopadu 1918 kýženou nezávislost své země. Do čela národní rady se postavil Jānis 

Čakste a premiérem se stal Kārlis Ulmanis. Avšak období první nezávislosti v dějinách 

Lotyšska nemělo dlouhého trvání, neboť se zaktivizovaly bolševické síly, jejichž cílem bylo 

podpořit Leninovu revoluci a svrhnout právě nastolenou „buržoazní“ moc. Koncem roku se 

moci chopili místní bolševici v čele s Pēterisem Stučkou a z nezávislé Lotyšské republiky se 

stala sovětská. Díky anulaci brestlitevského míru se Sověti pokusili o znovudobytí Pobaltí, 

aby se revoluce mohla šířit dále na západ a k tomu jim dopomáhala i Rudá armáda. Národní 

                                                             
1 SPEKKE, A., History of Latvia, str. 311, 312. „Požadavek na zformulování právního postavení Lotyšska byl 

projednáván při účasti reprezentantů různých politických proudů na zasedání v Rize 30. července 1917.“ 
2 Brestlitevský mír z 3. března 1918 potvrzoval vítězství ústředních mocností ve východní Evropě během první 

světové války, byl anulován Sovětským svazem v listopadu 1918. 
3 ŠVEC, L., Dějiny Pobaltských zemí, str. 161. Lotyšská národní rada vznikla sloučením dvou národních orgánů 

– Demokratického bloku a Lotyšské prozatímní rady a vystupovala jako nejvyšší zastupitelská instituce v zemi, 

zároveň fungovala i jako parlament. 
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vláda Kārlise Ulmanise musela před bolševiky prchnout a jedinou možnou záchranu viděla ve 

smlouvě s Německem, které jí nabídlo pomocnou ruku při vyhnání sovětů ze země. Smlouva
4 

obsahovala podmínky, za kterých si němečtí dobrovolníci nárokovali kromě lotyšského 

občanství i určitý politický a hospodářský vliv. Jejich požadavky se postupně zvyšovaly, což 

lotyšsko-německému spojenectví nepřálo. Vláda K. Ulmanise jejich nároky neschvalovala, 

proto se Němci odhodlali k puči a vládu svrhli. Zorganizovali si vládu vlastní v čele 

s A. Niedrou,
5
 která jim lépe vyhovovala.  

To, co následovalo během Ulmanisovy izolace, se označovalo jako „bílý teror“ 

baltských Němců, který následoval po „rudém“ teroru bolševiků. Vojenské jednotky pod 

německou vlajkou vstoupily do Rigy, svrhly vládu P. Stučky a vraždily všechny, kdo jim 

připomínaly komunisty.
6 

Bojovaly za ideu tzv. „Baltského státu“, který by byl do velké míry 

závislý na Německu. Následně se vojsko přemístilo hlouběji do lotyšského vnitrozemí, kde 

narazilo na oddíly spojených lotyšských a estonských jednotek,
 
se kterými se utkalo v bitvě 

u Cēsis
7.
 Po porážce se německá armáda ještě jednou pokusila o obsazení Rigy za pomoci 

ruských vojáků, ale jejich snaha byla opět odražena. Poslední boje se udály mezi lotyšsko-

polskými oddíly a bolševiky, kteří byli prozatím vyhnáni ze země, a Lotyšsko se mohlo těšit 

z opětovného nabytí své nezávislosti. Tu jako první uznalo Rusko a potvrdilo mírovou 

smlouvou, ve které se mimo jiné uvádí:  

 

„Jelikož podle Deklarace Ruské socialistické federativní sovětské republiky mají všechny národy právo na 

nezávislost nevyjímaje úplné oddělení od státu, ke kterému v současnosti patří, a s ohledem na vůli k existenci 

nezávislého státu pevně vyjádřenou lotyšským národem, Rusko bez námitek uznává Lotyšskou státní nezávislost, 

samostatnost a suverenitu a ochotně a na věčné časy se zříká všech svrchovaných práv, která mu patřila na 

základě původního státně-právního uspořádání, stejně tak mezinárodních dohod, které ztrácejí svou působnost 

a vliv na budoucí časy, jak je zde doloženo. Lotyšskému národu a zemi nevznikají žádné závazky na základě 

jeho dřívější přináležitosti k Rusku.“8 

 

                                                             
4 Smlouva z 29. prosince 1918. 
5 Andrievs Niedra (1871-1942), lotyšský pastor, ministerský předseda německé loutkové vlády. 
6 STRAUME, J., Latvia, land and state, str. 39. 
7 Rozhodující bitva u Cēsis představovala pro Lotyšsko a Estonsko znovudobytí nezávislosti, odehrála se ve 

dnech 19. - 22. června 1919. 
8 BÉRZIŇŠ, V., Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988., Nr. 146, str. 

259–272. „Izejot no Krievijas Sociālistiskās Federatīvās padomju Republikas pasludinātām visu tautu tiesībām 

uz brīvu pašnoteikšanos neizņemot pat pilnīgu atdalīšanos ņo valsts, kuras sastāvā viņas ietilpst, un ievērojot 

Latvijas tautas noteikti izsacīto gribu uz patstāvīgu valsts dzīvi, Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts 

neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām 

tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi kā uz bijušās valsts-tiesiskās iekārtas, tā 

arī uz starptautisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē zaudē savu spēku uz nākošiem laikiem. No agrākās 

piederības pie Krievijas Latvijas tautai un zemei neizceļas nekādas saistības attiecībā uz Krieviju.“ 
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Další uznání lotyšské nezávislosti de jure přišlo ze strany Nejvyšší spojenecké rady 

a ve stejné době Lotyšsko vstoupilo do Společnosti národů,
9
 čímž se stalo rovnocenným 

partnerem na mezinárodní politické scéně. Stejně tak i pro sousední pobaltské státy nastalo 

krátké období nezávislosti a demokracie.
10

  

 

 

 

Meziválečné období začalo pro pobaltské republiky obnovou zdevastované země po 

válce, pozemkovou reformou,
11

 stabilizací vnitropolitické situace, orientací ekonomiky 

směrem na Západ
12

 a jejího následného zapojení do světového obchodu. Demokratické 

podmínky umožnily prostor pro rozkvět kultury a vzdělání: byla založena rižská univerzita 

a poprvé bylo možné získat vysokoškolský titul v rodném jazyce. Univerzita se stala 

význačnou vědeckou platformou; vzkvétalo vše, co souviselo s lotyšskou národní identitou 

(zejména dějiny, jazyk a folklór). Lotyšské zákony podporovaly kulturní i politický život  

svých menšin, vzdělávacím institucím garantovaly samostatnost a finanční nezávislost a daly 

svobodnou ruku všem kulturním institucím, tisku a jiným občanským spolkům.
13

  

V politické sféře se rodila nová demokratická ústava, do které byla přijata funkce 

prezidenta. Tuto ústavu vypracovala nejvlivnější strana Svazu zemědělců,
14

 který vedl budoucí 

prezident K. Ulmanis. Avšak demokratická situace neměla dlouhého trvání a pomalu se 

začínala rozpadat. Příčin rozpadu bylo hned několik. Jedna z nich byla krize parlamentarismu, 

který neměl žádnou předchozí tradici, a proto již od začátku svého funkčního období nebyl ve 

státě pevně zakotven. Zároveň na mezinárodní scéně vypukla hluboká hospodářská krize
15

 

a agrární společnosti nedokázaly čelit problémům s tím spojenými. Ke zhoršení celé situace 

přispěl nástup nacismu v Německu a vznik skupin jeho přívrženců v jiných státech, mimo jiné 

i v Pobaltí.
16

 Tyto skutečnosti, ohrožující existenci malých baltských států, usnadnily nástup 

                                                             
9 Mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové 
konference.  
10 ŠVEC, L., Dějiny Pobaltských zemí, str. 197. „Nejvyšší spojeneckou radou v Paříži 26. ledna 1921 byla 

uznána nezávislost Lotyšska a Estonska, Litva byla uznána až v prosinci 1922 kvůli nevyřešeným vztahům 

k Polsku.“ 
11Tamtéž, str. 180. „Pozemková reforma sledovala dva hlavní cíle – rozdělením půdy statkářů mezi bezzemky a 

rolnictvo vytvořit silnou státotvornou vrstvu drobného a středního rolnictva, odolnou vůči komunistické 

indoktrinaci, a nacionální – odejmutím půdy zbavit hospodářské moci etnicky cizí velkostatkáře …“ 
12 Tamtéž, str. 175. „Největšími odběrately pobaltského exportu se staly Velká Británie a Německo.“ 
13 BUTULIS, I., ZUNDA, A., Latvijas vēsture, str. 83–87. 
14 ŠVEC, L., Dějiny Pobalstkých zemí, str. 181. Svaz zemědělců (Zemnieku savienība) byl založen r. 1917 a jako 

umírněná pravicová strana hájil zájmy bohatého a středního rolnictva a části buržoazie.  
15 SPEKKE, A., History of Latvia, str. 341. „Hospodářská krize, která propukla v roce 1929, se začala 

projevovat v Lotyšsku o dva roky později, i když její dopad byl o něco mírnější než v Západní Evropě či Severní 

Americe. Následkem byla především nezaměstnanost a omezení mezinárodního obchodu.“ 
16 V Lotyšsku k fašistickým hnutím patřil Ohňový kříž, později přejmenovaný na Hromový kříž. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_1919
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_1919
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místních silných osobností, které položily základy autoritářského režimu.
17

 V Lotyšsku se 

k moci dostal zmiňovaný K. Ulmanis, jenž si stát podrobil nečekaným pučem v polovině 

třicátých let.
18

 V rámci jeho politiky byly zrušeny politické strany a zaveden režim osobní 

moci. Svou motivaci pro vytvoření národní jednoty vyjádřil slovy: „Jsou nás pouhé dva 

miliony, a abychom vytěžili co nejvíce z  různých oblastí, nesmíme se štěpit, ale společně 

a svorně budovat náš stát.“
 19

 

Období Ulmanisovy vlády provázel kult osobnosti, všestranná nacionalizace státu 

počínaje hospodářstvím, ekonomikou až po mírné omezení práv národních menšin. Nicméně 

režim nepodporoval nenávist vůči menšinám, ani antisemitismus. Je známo, že za jeho vlády 

nebyl vykonán jediný rozsudek smrti.
20

 

V meziválečném období všechny tři baltské země zastávaly neutrální pozici a patřily 

k členům Společnosti národů, jejímž hlavním cílem byla prevence před dalšími válečnými 

konflikty na základě diplomatických jednání. Vzhledem k postupnému vzrůstajícímu tlaku 

sovětského Ruska na východě a nacistického Německa na západě se baltské státy dohodly 

k užší diplomatické spolupráci a podepsaly pakt o politické a diplomatické součinnosti, tzv. 

„Baltickou dohodu“. Státy ale nebyly schopné obsah Dohody naplnit, proto společně po 

několika letech vyhlásily neutralitu.
21

 Tuto striktní neutralitu opakovaně potvrdily po 

rozpoutání druhé světové války, aby nemusely vstupovat na válečné pole. Ovšem do hry na 

život a na smrt je chtě nechtě vtáhl tajný protokol ke Smlouvě o neútočení mezi Německou 

říší a SSSR, který byl ke Smlouvě dodán později. Tento tajný dodatek byl podepsán 

v Moskvě 28. srpna 1939 ministry německé a sovětské zahraniční politiky, J. von 

Ribbentropem a V. Molotovem, podle jejichž jmen získal své pojmenování: Pakt Molotov-

Ribbentrop. V dodatku si obě velmoci vymezily, jaké státy se dostanou do sféry jejich vlivu. 

Lotyšsko s Estonskem mělo přijít pod sovětský vliv, Litva pod německý.
22

 V příloze č. 1 je 

uveden český překlad tohoto dodatku. 

Poté, co Sověti napadli Polsko, které se jejich útoku nedokázalo vzepřít, byly 

pobaltské státy donuceny uzavřít se svým východním sousedem smlouvu o vzájemné 

vojenské pomoci. Zatímco začala země postupně obsazovat sovětská vojska,
23

 přišlo od 

                                                             
17 Autoritářským vládcem v Litvě se stal Antanas Smetona, v Estonsku Konstantin Päts. 
18 KURLOVIČS, G., TOMAŠŪNS, A., Latvijas vēsture, str. 231. „Puč proběhl v noci z 15. na 16. května 1934 

za podpory Ulmanisových stoupenců, generála  Jānise Balodise a důstojníků armády.“ 
19 APINIS, P., Latvijas valsts 90 gadi, str. 30. „Mūsu ir tikai divi miljoni, un, lai daudzās jomās daudz sasniegtu, 

mēs nedrīkstam sašķelties, mums vienoti un vienprātīgi ir jāceļ sava valsts.“  
20 KURLOVIČS, G., TOMAŠŪNS, A, Latvijas vēsture, str. 235. 
21 Estonsko a Lotyšsku v prosinci 1938, Litva v lednu 1939. 
22 Viz příloha. 
23 DEJMEK, J., Lotyšsko, str. 100. „Rudá armáda obsadila už 17. června 1940 prakticky celé území Lotyšska.“ 
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Hitlera nařízení o přemístění všech pobaltských Němců do Německa. Po krátké pauze, kdy 

bylo SSSR zabráno do bojů s Finskem, se Sověti opřeli do násilné sovětizace a budování 

komunistického systému, čímž v Lotyšsku donutili K. Ulmanise k souhlasu pro zřízení tzv. 

„lidových vlád“. V následných volbách se mohlo hlasovat jen pro vybrané kandidáty z jediné 

povolené strany; Bloku pracujícího lidu. Záhy po prvních volbách podal nový parlament 

žádost o vstup do Sovětského svazu, načež se Lotyšsko i jeho sousedé staly v srpnu 1940 

sovětskými svazovými republikami. 

Během prvního sovětského roku došlo v nových svazových republikách k mnoha 

převratným změnám. Z nově zformovaných lidových vlád se vytvořilo předsednictvo 

nejvyššího sovětu podřízené moskevským orgánům, činnost obyvatel neustále kontroloval 

policejní systém a do jejich života vstoupila přísná cenzura. Ta ovlivňovala oblast kultury, 

vzdělání či hospodářství. Ve školách byla zavedena výuka nového předmětu – marxismu-

leninismu, z knihoven byla odstraněna nepovolená literatura
24

 a začalo docházet 

k zestátňování průmyslu a hospodářství. Brzy nato se objevily první kolchozy, ale celková 

kolektivizace půdy se naplno rozběhla až po konci války. K radikálním změnám došlo také 

v armádách, které se staly jednotlivými sbory v Rudé armádě.
25

 

Vrcholem sovětské represe se staly první masové deportace obyvatel Pobaltí na Sibiř, 

které se dotkly všech vrstev obyvatelstva. Jen několik dní po zahájení deportací, 22. června 

1941, Německo napadlo bez vyhlášení války Sovětský svaz a postupně si podmaňovalo 

pobaltské státy na své válečné cestě do tehdejšího Leningradu. Lotyšští občané vítali německé 

vojáky jako své vysvoboditele ze sovětského područí, ale brzy se ukázalo, že jejich naděje 

jsou plané.
26

 Němci sice zrušili dosavadní sovětské zákony, ale jejich politika měla podobně 

okupační charakter. Pobaltí se dostalo pod pravomoc německých správních orgánů a původní 

rusifikace byla zaměněna germanizací.  

 

Počínaje červnem 1940 až do července roku následujícího se celé období zapsalo do 

lotyšské historie jako „Baigais gads“ (Rok teroru). Označení „Rok teroru“ se poprvé objevilo 

4. července 1941 v novinách Tēvija (Vlast) v článku „Jak čekisté vyplenili a vypálili centrum 

Rigy“, který začíná slovy: „Strašný byl celý rudý rok teroru v naší krásné Rize.“ Přesto za 

přímého autora označení je pokládán spisovatel Edvarts Virza, který již v prosinci 1939 otiskl 

                                                             
24 BUTULUS, I., ZUNDA, A., Latvijas vēsture, str. 123. „Mezi zakázanými spisovateli se ocitl Edvarts Virza, 

Aleksandrs Grīns a další, jejichž tvorba neodpovídala požadavkům nové sovětské ideologie.“ 
25Tamtéž, str. 125. 
26 STRAUME, J., Latvia during the Second World War, str. 23. „Sovětská okupace roku 1940 se otiskla do 

podvědomí Lotyšů jako „Rok teroru“, kdy tisíce intelektuálů, ekonomů, důstojníků a právníků bylo zavražděno či 

deportováno, proto Lotyši nenáviděli stalinistický režim natolik, že uvítali Němce jako své osvoboditele.“  
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svou báseň Baiga vasara (Strašné léto): „Vítr mlhu rudou přes pole honí/ bez času spadnou 

stromům plody/ břemeno bude to, co je, a to, co není.“
 27 

 

Začátek Roku teroru je spojen s prvním dnem sovětské okupace, během které na 

30 000 lidí bylo zatčeno, deportováno či přímo zavražděno. S příchodem Němců se rok teroru 

uzavřel a pro obyvatele Lotyšska začaly nové časy. Noví okupanti zneužili čerstvou hrůzu 

a bolest vyděšených obyvatel ve svůj prospěch a snažili se je přesvědčit o světlé budoucnosti 

v rámci nové Evropy. Jejich skutečným cílem bylo očistit Lotyšsko nejen od bolševiků, ale 

i Židů, které očernili v mohutné propagandě a spolu s bolševiky je obvinili z krvelačných 

událostí Roku teroru.  

Autor článku „Rok teroru – mýtus a jeho vývoj“, Kristaps Zellis, označuje Rok teroru 

za mýtus, jemuž podle Berďajevovy definice odpovídají základní rysy mýtu: „Mýtus je 

zjednodušené a iracionální pojetí dějin, které vládne lidskému rozumu. Mýtus není výmysl, ale 

skutečnost, která žije v historickém povědomí národa.“ Dalším podstatným znakem mýtu 

podle Zellise je jeho bipolarita, neboli černobílé vidění světa, v tomto případě jednoho roku 

lotyšské historie. Lotyšům se dostalo role trpitelů, zatímco na vině byli komunisté a Židé. 

Podobně jako v ostatních mýtech je důležitá postava nepřítele, s kterým hrdina musí bojovat. 

Mýtus tedy upozorňuje na úlohu Lotyšů jako bojovníků proti černým silám – bolševikům 

a Židům a proti možnému opakování dalšího roku hrůzy. 

Jádro mýtu Roku teroru spatřuje Zellis v úkolu sjednotit Lotyše, aby se nebouřili proti 

německé okupaci, ale naopak s ní spolupracovali. Toho se mohlo dosáhnout jen díky rozsáhlé 

propagandě, jejímiž parametry byl již zmiňovaný antisemitismus a antibolševismus.  

Mýtus o Roku teroru se vyvíjel nadále, zejména v emigraci, kde se jeho hranice 

značně uvolnily. Pojem Roku teroru se rozšířil na celé období sovětské okupace a vytratil se 

z něj antisemitismus, jehož místo nahradil antirusismus, což přetrvává až do dnešní doby. 

Původ antirusismu v dnešním Lotyšsku Zellis vysvětluje na identifikaci sovětského režimu 

s Rusy a existenci dvojí národní společnosti dokládá na faktu, že se nevytvořil žádný společný 

mýtus.
28

  

 

Nacistickou represi naplno zažili místní pobaltští Židé, kteří začali být krátce po 

příchodu Němců likvidováni.
29

 Malé národy u Baltského moře se znovu staly pouhou 

ekonomickou základnou a v neposlední řadě zdrojem posil vojenských jednotek. Muži byli 

                                                             
27 ZELLIS, K., Mīti Latvijas vēsturē, str. 93. 
28 Tamtéž, str. 92–103. 
29 STRANGA, A., The Holocaust in Occupied Latvia: 1941 – 1945, In: The Hidden and Forbidden History of 

Latvia, str. 161. „Holocaust v Lotyšsku během nacistické okupace je považován za nejzávažnější zločin 

v moderní historii země. … Celkový počet obětí se odhaduje až kolem 90 000.“ 
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rekrutováni do tzv. „praporů obranné služby“ a posíláni na fronty. Vedle toho se tvořily 

i malé oddíly partyzánů v čele s vrcholným orgánem Lotyšskou národní radou, která se 

zasazovala o obnovení nezávislosti. Zatímco Sověti získávali stále větší převahu nad 

Německem a blížili se dobýt zpět svá bývalá území, Národní rada přijala programovou 

platformu „Atlantské charty“,
30

 která zajišťovala obnovení ztracené suverenity států během 

války. K naplnění všech požadavků Charty nakonec nedošlo a celé Pobaltí bylo koncem roku 

1944 zcela „navráceno“ pod ochranu svého Velkého bratra. Důvodem byla určitá rezignace 

Západu na vyřešení pobaltské otázky, který sice opětovnou okupaci neuznal, ale do 

následného vývoje zemí již nezasahoval. 

Druhá světová válka se rychle chýlila ke svému konci, ale v pobaltských státech 

v podstatě pokračovala až do jejich úplné nezávislosti v roce 1991. V první sovětské dekádě 

se k moci dostaly místní komunistické strany a začalo se s rozsáhlou rusifikační kampaní, 

která zachvátila všechny sféry života obyvatel a pokračovala až do rozpadu Sovětského svazu.    

Na vysídlená místa po deportovaných obyvatelích se usadili z velké části Rusové, v továrnách 

pracovali bývalí vojáci, kteří masově emigrovali po demobilizaci ruské armády ve čtyřicátých 

letech.
31

 Právě do továren se soustředila veškerá pozornost průmyslu, zejména do oblasti 

těžkého strojírenství, výroby vlakových souprav či turbín. Pobaltí tak bylo těsně spjato 

s ruskou ekonomikou a vazby se Západem se rychle rozpadaly.  

Za zmínku stojí aktivita jisté části vlastenců, kteří se v rozsáhlých pobaltských  lesích 

zformovali do partyzánských skupin, a proto byly známi pod označením „lesní bratři“. Proti 

svému nepříteli partyzáni bojovali brzy po odchodu Němců. Značné ztráty utrpěli při druhé 

vlně masových deportací, ale jejich odboj vydržel místy až do poloviny padesátých let. 

 

1.2 Kolektivizace 

 

Nejzávažnější změna v nové sovětské ústavě se týkala zavedení sovětského moderního 

zemědělského systému – kolektivizace. Ta své kořeny zasadila již před německou okupací, 

ale plně se prosadila až na přelomu let čtyřicátých a padesátých. Metody sovětského 

zemědělství byly postupně vnuceny všem zemím, které byly inkorporovány do Sovětského 

svazu. Násilná kolektivizace se setkávala s vlnami odporu jak na území Ruské SSR, tak i na 

severním Kavkaze či na Ukrajině, kde k jejich potlačení musela zasahovat dokonce Rudá 

armáda. Stalinův teror byl ale mocnější než vzpouzející se lid, a tak docházelo ke stále 

                                                             
30 Atlantská charta vydaná 24. srpna 1941v Londýně, je společné prohlášení států bojujících proti nacistickému 
Německu.  
31 STRAUME, J., Latvia during the Second World War, str. 72. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
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rychlejšímu růstu kolchozů
32

, což do zemědělské produkce přineslo zmatek a místní vedení 

kolchozů si nevědělo rady s novým řízením hospodářství.  

Obzvlášť na Ukrajině se nedařilo novému systému, kdy na počátku třicátých let přišlo 

do oblastí stepí veliké sucho a kolchozy přestaly naplňovat nastavené limity pro dodávky 

obilí. Následná kontrola ukrajinských kolchozů Stalinovými vojsky a policií zavdala příčinu 

pro katastrofální hladomor odehrávající se v letech 1932–1933. Kolchozům byly zabírány 

kromě veškeré úrody i zásoby osiva a podle nového moskevského nařízení se začaly krádeže 

trestat zastřelením.
33

 Dokonce i jednotlivým domácnostem se zabavovaly zásoby jídla, a tímto 

způsobem docházelo k vymírání celých vesnic. Pusté oblasti Ukrajiny byly po tragickém 

hladomoru osidlovány různými skupinami přeživších obyvatel včetně etnických Rusů, aby 

došlo k obnově zemědělství a území se rychleji rusifikovalo.
34

   

 

1.3 Fenomén gulagu a zvláštních osad 

 

Vznik gulagů a zvláštních osad na Dálném severu a východě je spjat s tamějším 

přírodním bohatstvím, které čekalo na své objevitele. Otázka, jak nejlépe zužitkovat tyto 

přírodní zdroje, ležela sovětům na mysli už od počátku 20. let 20. století. Z důvodu drsných 

životních podmínek nebylo možné udržovat v tamních krajích trvalou pracovní sílu, proto se 

sovětské vedení rozhodlo uskutečnit katastrofický plán v neprospěch svých trestanců.  

Život zločinců se odehrával v trestaneckých táborech, které vešly ve známost jako 

„Gulag“. Slovo Gulag je akronymem z názvu „Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych 

lagerej“ čili „Hlavní správa nápravněpracovních táborů“ a vžilo se jako široký pojem 

označující celý sovětský represivní systém. Gulagy začaly soustavně fungovat od roku 1930 

a spadaly pod správu ministerstva vnitra. První základní kameny gulagu byly položeny již po 

bolševické revoluci a patřily těm, co odporovali nově nastolenému režimu. Tyto základy se 

postupně rozšířily na tábory nucených prací, kam se posílali nepohodlní vězni. Koncept 

pracovních táborů nejprve rozpracoval velitel NKVD, Felix Dzeržinský, a v dalších úpravách 

pokračoval Genrich Jagoda, který převzal po něm jeho funkci.
35

  

GULAG zahrnoval všechna trestanecká zařízení od vězení po tábory nucených prací, 

které měly zločince převychovat. Gulag, jako represivní systém, byl tvořen kromě pracovních 

                                                             
32 Kolchoz – z rus. kolektivnoe chazjajstvo, neboli kolektivní hospodářství. 
33 CONQUEST, R., The Harvest of Sorrow, str. 184. „Nařízení O ochraně majetku státních závodů, kolchozů 

i družstev a posílení společného socialistického vlastnictví ze srpna 1932.“ 
34 Tamtéž, str. 217–224. 
35 Navýchod, 2006/12, citováno [18. 4. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.navychod.cz/articles.php?id=20bf4744-dd7a-102d-bc3e-00e0814daf34&highlightSearch=gulag>. 

http://www.navychod.cz/articles.php?id=20bf4744-dd7a-102d-bc3e-00e0814daf34&highlightSearch=gulag
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táborů i tzv. „zvláštními osadami“, které soustřeďovaly značný počet vězňů celého 

Sovětského svazu. Zvláštní osady vznikaly s příchodem prvních trestanců na nucené práce 

a souvisely s hospodářským rozvojem a kolonizací země. O jejich další vývoj se zasadil 

Genrich Jagoda, vedoucí NKVD, který chtěl vytvořením tzv. „kolonizačních obcí“ snížit 

náklady pro celý trestanecký systém a zefektivnit hospodářství a průmysl v odlehlých krajích. 

Jeho plán byl založen na stravovací soběstačnosti domácností, které by zároveň poskytovaly 

státu stálou pracovní sílu v různých oblastech průmyslu a hospodářství. Tento nápad souvisel 

s prvním pokusem o Stalinův pětiletý plán (1928-1932), jehož součástí bylo zavedení 

kolektivizace.  

S kolektivizací v Pobaltí úzce souvisela druhá masová deportace, která se zaměřila 

především na rodiny kulaků. Kulakem se stal v sovětském období každý venkovan, který 

vzdoroval sovětské moci a kolektivizaci, v jejímž rámci Stalin zavedl „likvidaci kulaků jako 

třídy“. „Likvidace jako třídy neboli rozkulačení, oficiálně zavedená v roce 1930, znamenala 

vytržení kořenů kapitalizmu na venkově na základě vyvlastňování a vysidlování kulackých 

rodin z vesnice.“
36

 

Likvidace byla podpořena propagandou a kulaci se tak stali úhlavním nepřítelem. 

Rozkulačení bylo první velkou Stalinovou čistkou, kterou doprovázely násilné deportace 

desetitisíců lidí na daleký východ, do gulagů či zvláštních osad. Takovým lidem se dostalo 

označení „zvláštní přesídlenci“. Během pouhých tří let od vzniku Gulagu bylo deportováno na 

dva miliony kulaků ze zemí pod sovětským vlivem, což posílilo Jagodovy plány na 

uskutečnění dalších masových deportací. Do zorného Stalinova úhlu se dostaly „všechny 

živly, poskvrňující socialistickou společnost v procesu výstavby“ a pod Jagodovým vedením 

bylo vytvořeno šest kategorií, do kterých tyto živly byly rozděleny. Jednalo se o dosud 

„nerozkulačené“ kulaky, vesničany sabotující státní plán dodávek, kulaky skrývající se 

v závodech, na stavbách či prchajících z venkova, individua zbavená občanských práv, 

městské živly odmítající opustit města při pasportizaci
37

 a konečně jednotlivce odsouzené 

soudy k trestu do pěti let. Tyto živly měly stejný statut jako již deportovaní kulaci, jen 

s novým označením „pracovní kolonisté“.
38

  

 

 

 

                                                             
36 LYNNE, V., Neznámý gulag, str. 37. 
37 WERTH, N., Ostrov kanibalů, str. 24–31. „Pasportizací se rozumělo vyhotovení dokladu totožnosti, který měl 

rozeznat řádného občana od vesnického migranta, jasněji identifikovat osobu podle jejího sociálního zařazení a 

konečně očistit města od kriminálních a společensky nebezpečných živlů.“ 
38 Tamtéž, str. 13, 14. 
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1.4 Historie deportací v rámci SSSR 

 

Během třicátých let se SSSR dostával do stále větší izolace a tzv. „železná opona“ 

mezi Západem a Východem se měla brzy zcela zatáhnout. Tento fakt vyvolal ve Stalinově 

politice přísnější opatření, která vyústila v sérii dalších masových deportací. Ty byly 

zaměřené především na velká sovětská města a hraniční oblasti, kde se vyskytovaly různé 

etnické národy a podle názorů sovětského politbyra bylo třeba tato místa očistit od 

nežádoucích sociálně nebezpečných elementů. S očištěním velkých měst souvisel fenomén 

pasportizace.  

Mezi prvními násilně přesídlenými etniky patřili Finové žijící v oblasti severně od 

Leningradu
39

, další na řadu přišli Němci a Poláci ze Západní Ukrajiny
40

. Z důvodu zbudování 

obranných zón na hranicích Ruska se deportace nevyhla ani Kurdům v oblasti Arménie 

a Ázerbájdžánu
41

 a na Dálném Východě jí podlehl velký počet Korejců, kteří se zde 

vyskytovali již v 19. století.
42

 Podobně na jihu sovětských hranic v oblastech Gruzie, 

Arménie, Ázerbájdžánu, Iránu a Afgánistánu byla vykonána deportace dalších antisovětských 

elementů.
43

 Konec třicátých let byl poměrně klidný, ale toto období bylo jen tichem před 

bouří v podobě vypuknutí druhé světové války. 

První vlna masových deportací v rámci Sovětského svazu se dotkla obyvatel nově 

anektovaného Polska a podařilo se jí v podstatě vyhubit veškerou polskou inteligenci, armádu 

a byrokracii. Záhy nato se vlna nevyhla ani Pobaltským národům a tehdejší Besarábii.  

22. červen 1941 se stal prvním dnem Velké vlastenecké války; Německo na bitevním 

poli se mohlo chlubit jistou převahou a sovětská deportační politika náhle dostala jiný 

význam. Do té doby se deportace zaměřovaly na národy podezřelé ze spolupráce 

s nepřátelskými zeměmi, ale v tuto chvíli se násilné migraci museli podřídit i sami obyvatelé 

SSSR. Prvními podezřívanými z německé kolaborace a následně přesídlenými do oblasti 

Uralu byli povolžtí Němci,
44

 ve stejném období se deportace dotkla posledního zbytku Finů 

                                                             
39 POLIAN, P., Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrationss in the USSR, str. 95. Na 

jaře roku 1935 bylo finské etnikum přesídleno do oblastí Tádžikistánu, Kazachstánu a Západní Sibiře, celkově se 
jednalo zhruba o 30 000 lidí. 
40 Tamtéž, str. 95–97. Během roku 1936 bylo přesídleno kolem 45 000 Poláků a Němců z Ukrajiny do 

Kazachstánu. 
41 Tamtéž, str. 98. V roce 1937 více než 1000 Kurdů bylo deportováno do Kyrgyzské republiky a Kazachstánu. 
42 Tamtéž, str. 98–102. Sověti se domnívali, že Korejci na tomto území představovali vážnou hrozbu pro 

sovětský režim a podezírali je ze špionáže. Na 170 000 Korejců bylo deportováno do Kazachstánu a 

Uzbekistánu. 
43 Tamt.éž, str. 102. Celkový počet deportovaných lidí z jižních oblastí během let 1933 a 1937 se odhaduje na 

260 000. 
44 Tamt.éž, str. 136–137. Všichni Němci v rámci SSSR měli být koncentrováni do oblasti Uralu, jejich počet se 

pohyboval kolem milionu. 
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z okolí Leningradu a Řeků, tradičních obyvatel krymských a kavkazských měst. Kromě Řeků 

byli ze Severního Kavkazu a Krymu vyhoštěni další a další nežádoucí etnické skupiny, mezi 

kterými se ocitli Karačajové, Kalmykové, Čečenci, Inguši, Balkarové a Krymští Tataři.
45

 

K důvodům jejich vysídlení patřila zrada vlasti, kolaborace s německými agenty či boj proti 

Rudé armádě.  

      Dokonce i po skončení druhé světové války, kdy důvody pro „ospravedlnění“ 

deportací v podstatě vymizely, násilné migrace trvaly nadále, jen jejich intenzita prudce 

klesla. Z různých zemí zaznívaly hlasy po repatriaci svých obyvatel, ale Lavrentij Berija se 

k většině takových požadavků postavil zády.
46

 Rok 1948 započal druhou vlnu masových 

deportací v Pobaltí a jejími prvními obětmi se stali litevští banditi a kulaci spolu se svými 

rodinami. Následující rok v březnu během jediného dne byla vykonána rozsáhlá operace pod 

krycím názvem „Priboj“ (čes. Příboj), která zasáhla kromě Litvy Lotyšsko s Estonskem.
47

  

Celkově mezi lety 1930 a 1952 bylo násilně přesídleno alespoň šest milionů lidí do 

pustých oblastí Sovětského svazu, kde se většina deportovaných musela přizpůsobit drsným 

klimatickým podmínkám. Tato skutečnost spolu se zničením tradičního způsobu života 

deportovaných skupin byla uznána roku 1948 Valným shromážděním OSN za případ 

genocidy, která je právně definována v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia. Ve 

druhém článku této Úmluvy je genocida definována jako „úmyslné uvedení kterékoli skupiny 

do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické 

zničení.“
48

 

Na začátku padesátých let a zvláště po Stalinově smrti se začal režim pomalu 

uvolňovat a na povrch se dostávala absurdita smyslu života deportovaných národů ve 

zvláštních osadách, kde si lidé nestačili zvyknout na náročné podmínky a ve velkém umírali. 

Velké ekonomické cíle tím prakticky byly znemožněny a hlasy deportovaných po navrácení 

do vlasti se ozývaly stále častěji. Prvním osvobozeným národem se stali sovětští Němci, ale 

nesměli se vrátit na místo svého předválečného pobytu a jejich zabavený majetek nebyl ničím 

nahrazen. Další, kterým bylo dovoleno opustit místa vyhnanství, byli Kalmyci a Poláci. 

Pobaltské národy byly propouštěny během padesátých a šedesátých let na etapy. 

 

 

                                                             
45 Tamtéž, str. 140–153. K těmto deportacím došlo v letech 1943-1944. 
46 KALME, A., Totālais terors: Genocīds Baltijā, str. 142–143. Lavrentij Pavlovič Berija (1899-1953) od 40. let 

řídil Stalinovy čistky. Spolu s Felixem Dzeržinským a Genrihem Jagodou založil pracovní tábory a podílel se na 

vraždě milionů nevinných lidí. 
47 Tamtéž, str. 167. Dohromady na 204 000 obyvatel Pobaltí bylo deportováno do sibiřských „zvláštních osad“. 
48 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.  
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1.4.1 Deportace Lotyšů v letech 1941 a 1949 

 

Estonsko, Lotyšsko a Litva první hrůzu sovětského režimu naplno pocítily v noci ze 

13. na 14. června 1941, kdy bylo deseti ticícům mužů, žen a dětí uprostřed noci nařízeno 

urychleně se připravit k opuštění svého domu a nastoupit do předem připravených vagonů, 

které je přepravily do dalekých sibiřských končin, odkud se podařilo navrátit zpět do vlasti 

jen někomu. V sovětském tisku se o této akci informovalo jako o „dobrovolné migraci na 

Východ“.
49

 To, co se mělo stát během jediného dne, je formulováno v tajném příkazu NKVD 

z 21. ledna 1941 – „Instrukce o pořádku provedení operace ohledně vysídlení antisovětských 

živlů z Litvy, Lotyšska a Estonska“. Pod tyto řádky se podepsal Ivan Serov, zástupce 

národního komisaře NKVD. Text instrukce obsahuje sedm pantů a každý z nich pojednává 

o jednotlivých částech připravované deportace. Pátý pant se týká oddělení mužů od rodin, ti 

byli uvěznění v pracovních táborech a vězeních. Při deportaci 1949 tento pant už neplatil. 

„… Rodiny budou odvezeny na nádraží v jednom dopravním prostředku a teprve na stanici 

bude hlava rodiny umístěna do zvláštního, pro hlavy rodiny určeného vagonu. …“
50

 

V příloze č. 3 je doložena fotografie dobytčího vagonu, ve kterém byli lidé převáženi 

ze své domoviny do nejvzdálenějších oblastí SSSR. Z pobaltských zemí měli být deportováni 

obyvatelé, kteří spadali do jedenácti vymezených kategorií – od „členů protirevolučních 

organizací“, bývalých policejních a vězeňských zaměstnanců, trhovců, továrníků, členů 

lotyšské vlády, důstojníků, až po uprchlíky z Polska, kteří odmítli přijmout občanství SSSR.
51

 

V noci ze 13. na 14. června roku 1941 bylo v Lotyšsku zatčeno a deportováno celkem 

15 424 lidí, mezi nimiž bylo skoro sto kojenců do jednoho roku života a více než tři tisíce dětí 

do šesnácti let. Hlavními destinacemi pro vysídlení byla oblast Krasnojarsku, Novosibirsku 

a Tomsku.
52

 V průběhu roku 1946 se do Lotyšska vrátilo 954 dětí do šesnácti let, a to 

z iniciativy Lotyšského ministerstva vzdělání. K rozsáhlejší amnestii došlo teprve po 

Stalinově smrti roku 1953, kdy prezidium Nejvyššího sovětu SSSR vydalo dekret 

„O amnestii“, a o další tři roky později v souvislosti s odsouzením kultu Stalina bylo 

rozhodnuto o vysvobození většiny přeživších ze sibiřského vyhnanství.
53

 

 

                                                             
49 KALME, A., Totālais terors: Genocīds Baltijā (čes. Totální teror, Genocida v Pobaltí), str. 145. 
50 Tamtéž, str. 307. „Šādas deportējamās ģimenes nogādājamas līdz dzelceļa stacijai vienā satiksmes līdzeklī, 

un tikai stacijā ģimenes galva ievietojams atsevišķā, ģimenes galvām paredzētā vagonā.“ 
51 STEPENS, O., 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, str. 4. 
52 BLEIERE, D., BUTULIS, I., FELDMANIS, I., STRANGA, A., ZUNDA, A., Latvijas vēsture, 20. gadsimts 

(čes. Lotyšské dějiny, 20. století), str. 210. 
53 STEPENS, O., 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, str. 13–15. 
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 Oproti roku 1941 byla druhá vlna deportací zaměřena především na zemědělce, kteří 

měli ve vlastnictví více než 30 hektarů půdy nebo si najímali námezdní pomoc, a proto byli 

označováni za kulaky. Podle tajné rezoluce Rady ministrů SSSR přijaté v lednu 1949 patřili 

mezi další odsouzené banditi a „nacionalisté“, kteří se nacházeli v ilegální situaci, a jejich 

rodiny, dále banditi pokračující v antisovětské činnosti a členové rodin banditů, kteří je 

podporovali. Nicméně deportacím, které se uskutečnily 25. března 1949, se nevyhnuli ani lidé 

politicky neaktivní, chudí lidé a dokonce sympatizanti sovětského režimu.
54

 Další tajné 

usnesení Rady ministrů SSSR s názvem „O vyhnanství rodin kulaků z Lotyšské SSR“ 

přikazovalo deportovat deset tisíc rodin kulaků do zvláštních osad umístěných ve vzdálených 

oblastí SSSR a jako vykonavatele jmenovala Lidový komisariát státní bezpečnosti Lotyšské 

SSR.
55

  

Během tří dnů (25. – 28. března) bylo deportováno více než 13 000 lotyšských rodin – 

celkem 42 125 lidí do Amurské, Omské a Tomské oblasti. Tato deportace ovlivnila třikrát 

více lidí než ta předchozí, ale celkově byla jejich situace o něco jednodušší. Jednak lidé byli 

zvyklí na těžkou polní práci (mezi deportovanými z roku 1941 převažovala inteligence) 

a v rodinách nechyběli muži.
56

 

V příloze č. 2 je doložen obrázek ženy zachycující situaci deportovaných Lotyšů roku 

1949, kteří jsou právě odváženi na voze do své destinace na Sibiři. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 BLEIERE, D., RIEKSTIŅŠ, J., The second mass deportation of the inhabitants of Latvia, str. 9–12. 
55 RIEKSTIŅŠ, J., Genocīds (1949. gada 25. marta deportācijas akcija Latvijā) in Latvijas vēsture; 

(čes. Genocida, deportace v Lotyšsku z 25. března 1949, in Lotyšské dějiny), str. 34–39. 
56 BLEIERE, D., BUTULIS, I., FELDMANIS, I., STRANGA, A., ZUNDA, A., Latvijas vēsture, 20. gadsimts 

(čes. Lotyšské dějiny, 20. století), str. 215. 
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2. Úvod do problematiky lotyšské memoárové literatury 

 

Všechny tři analyzované knihy se objevily na pultech v knihkupectvích poměrně 

nedávno. Existuje mnoho důvodů, proč v Lotyšsku začaly vycházet první vzpomínky 

pamětníků teprve na konci 80. let. Ten nejzávažnější souvisí s cenzurou, která nedovolila 

publikovat nic, co by odporovalo sovětské ideologii. Pouze pro státní účely byl přístup do 

sovětských archivů povolen, jinak byl všem badatelům zcela zakázán. Jako první se 

o deportovaných zmiňovaly noviny „Tēvija“ (čes. Vlast), které publikovaly krátce po první 

vlně deportací seznamy ztracených a utlačovaných obyvatel. Na tuto skutečnost vzápětí 

zareagovaly místní vládnoucí orgány a veškeré informace o počátečních událostech sovětské 

okupace včetně deportací se staly veřejnosti nedostupné. Realita byla tak Lotyšům zatajována, 

přesto se některým informacím podařilo proniknout za hranice. Švýcarský červený kříž 

uveřejnil seznam utlačovaných osob.
57

 

 První uvolnění cenzury nastalo za tzv. „chruščovovské oblevy“, která odsoudila kult 

osobnosti a umožnila návrat deportovaných ze Sibiře. Po Stalinově smrti vydalo prezidium 

Nejvyššího sovětu SSSR dekret „O amnestii“, ale proběhlé deportace nebyly stále uznány za 

nezákonné. Teprve roku 1956 v souvislosti s odsouzením stalinismu se mohla většina 

přeživších navracet do své vlasti. Ovšem tato možnost se setkala s jistými omezeními, kdy 

mnohým navrátivším se bylo zakázáno studovat na vysokých školách, pracovat na 

vytoužených místech či vůbec vrátit se do své vlasti.
58

 

K jejich rehabilitaci ovšem nedošlo, protože se poměry s nástupem Brežněva opět 

zhoršily. Autoru jakékoli publikace vzpomínek z vyhnanství by navíc mohlo hrozit nebezpečí. 

Jako příklad slouží kniha „Jeden den Ivana Děnisoviče“ nebo „Souostroví GULAG“ 

spisovatele A. Solženicyna, který se stal průkopníkem problematiky stalinských represálií. 

První zmíněný Solženicynův román vyšel brzy po Stalinově smrti v tzv. „období tání“, když 

strana připustila, že docházelo k nezákonnostem a masovému teroru.
59

 Spolu i s dalšími díly 

podobné tematiky mohl být v chruščovovském období publikován jen v cenzurované podobě. 

Nejvíce jich se pak šířilo v samizdatu. Od dob Chruščovových až po Gorbačovovu se aktuální 

realita gulagu přecházela mlčením. Gorbačovova perestrojka přinesla do osmdesátých let 

značné uvolnění, stalinské represálie byly odsouzeny a o tématu deportací a Gulagů se mohlo 

                                                             
57 STEPENS, O., 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, str. 16–17. „Seznam byl uveřejněn v knize ‚Šie vārdi 

apsūdz‘“ (čes. „Tato jména jsou obžalována“).  
58 Tamtéž, str. 13–15. 
59 Román Jeden den Ivana Děnisoviče vyšel r. 1962. Po vydání díla Souostroví GULAG v letech 1973 na Západě 

byl Solženicyn zbaven občanství a vyhnán z Ruska, do kterého se vrátil až r. 1994. 
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mluvit a psát již otevřeně.  Po překonání nemalých obtíží bylo r. 1989 oficiálně v SSSR 

povoleno vydání i druhé Solženicynovy knihy „Souostroví GULAG“.
60

 

V Lotyšsku díky disidentské skupině Helsinky-86
61

 mohli lidé poprvé otevřeně uctít 

památku těch, co zahynuli na Sibiři, položením květin u Pomníku svobody v Rize. Tato akce 

se uskutečnila roku 1986 na den výročí první masové deportace. Až o tři roky později byl 

14. červen oficiálně prohlášen za Památný den obětí komunistické genocidy
62

 a 8. června 

téhož roku byl prezidiem Nejvyššího soudu přijat dekret o „Rehabilitaci deportovaných 

obyvatel z Lotyšské SSR ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století“.
63

 

Archivy se otevřely historikům až v devadesátých letech a interpretace minulosti se 

mohla osvobodit od ideologického zkreslování. Bohužel v té době mnozí pamětníci nebyli 

mezi živými, proto se jejich příbuzní a známí rozhodli podpořit Asociaci lotyšských 

spisovatelů, založenou v březnu 1988, která by vyšetřila teror napáchaný Stalinovým kultem 

osobnosti. Během krátké doby se podařilo nashromáždit obrovské množství materiálu, jež 

zavdalo příčinu pro vydání série vzpomínek, která byla publikována pod názvem „Via 

Dolorosa“
64

.  

Železná opona začala v Lotyšsku rezavět a již po roce 1989 se i díky tzv. „Cestě 

svobody“
65

 a celolotyšským Svátkům písním v roce 1990 rozpadla úplně. Zanedlouho se 

Lotyšsko mohlo konečně těšit z opětovné a snad již konečné samostatnosti.
66

 Zároveň došlo 

k uznání  existence tajných dodatků paktu Molotov-Ribbentrop, který zpečetil osudy milionů 

nevinných lidí. Brzy po obnovení nezávislosti se v knihkupectvích začaly objevovat 

vzpomínkové knihy očitých svědků, dokumentujících dobu okupace, a lotyšská literatura byla 

záhy přímo zaplavena vlnou dokumentárního a deníkového žánru. Do popředí se dostala 

próza gulagu, kterou spojoval jednotící pricip výstavby: „sestup do pekla a návrat, i když ne 

                                                             
60 KASACK, W., Slovník ruské literatury 20. století, str. 175–176. 
61 ŠVEC, L., Dějiny Pobaltských zemí, str. 256. „V červenci 1986 vznikla v lotyšské Liepāji první občanská 

iniciativa Helsinky – 86, která měla na programu požadavky dodržování občanských a národně kulturních práv 

a odsouzení stalinských deportací.“ 
62 Lot. „Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena“. 
63 RIEKSTIŅŠ, J., The 14 June Deportation in Latvia, In: The Hidden and Forbidden History of Latvia, str. 72–

73. 
64 LĪCE, A., Via Dolorosa. Staļinisma upuru liecības (čes. Via Dolorosa. Svědectví obětí stalinismu). Jedná se 

o sérii pěti vzpomínkových knih (první kniha vyšla r. 1990, poslední r. 2007). První čtyři díly publikovala 

Asociace lotyšských spisovatelů, v pátem jsou obsažny materiály z Rižského muzea okupace. Kromě 

vzpomínkových příběhů jsou v knihách zařazeny fragmenty z deníků, básně, dopisy či fotografický materiál. 
65 BUTULIS, I., ZUNDA, A., Latvijas vēsture (čes. Dějiny Lotyšska), str. 176. Cesta svobody nebo Baltská 

cesta (lot. Baltijas ceļš) byl zhruba 600 km dlouhý lidský řetěz vytvořený občany Estonska, Lotyšska a Litvy 

spojující hlavní města tří pobaltských států. Lidé si tak 23. srpna 1989 připomněli 50. leté výročí paktu Molotov-

Ribbentrop a zároveň protestovali proti sovětskému režimu. Nejčastějším požadavkem, který toho dne zazněl, 

bylo zvolání: „My chceme znovu svou nezávislost, své státy, svobodné Lotyšsko, Litvu a Estonsko!“.  
66 ŠVEC, L., Dějiny Pobaltských zemí, str. 254. „Nejvyšší sovět Lotyšské SSR schválil Deklaraci o obnově 

nezávislosti a 6. září 1991 byla nezávislost uznána de iure SSSR.“ 
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do nebe, možná – do o trochu chladnější pekelné předsíně.“
67

 Jinými slovy řečeno, autoři 

líčili svůj život před zatčením nebo vyhnanstvím, poté dlouhou cestu na Sibiř v dobytčích 

vagonech, život a práci v pracovních táborech a nakonec návrat do okupovaného Lotyšska, 

kde zoufale usilovali o svou rehabilitaci. K prvním knihám tohoto žánru patří bezpochyby 

vzpomínky bývalého lotyšského armádního důstojníka Robertse Gabrise „Lotyšský důstojník 

č. 35473“ (Latvju virsnieks Nr. 35473, 1990) nebo dokumentární román „Exhumace“ 

(Ekshumācija, 1990) pojednávající o osudech lotyšských důstojníků a jejich vyhlazování 

v táborech od Anity Liepy. Zajímavou publikací o rocích vyhnanství je kniha „Na březích 

řeky Veļupe“ (Na březích řeky Veļupe, 1991), jež spadá do cyklu sedmi knih pod názvem 

„Hromadění duší“ (Dvēseļu pulcēšana, 1993) od autorky Melānije Vanagy.
68

 

 

Na rozdíl od historiků zaznamenávajícím pouhá dějinná fakta se daří spisovatelům 

memoárů historii oživit a přenést do současnosti, nenechat zapomenout na svá utrpení, 

připomenout hrůzu stalinských represálií a vštípit otázky o tom, jak se něco takového mohlo 

vůbec přihodit. Odpovědi na tyto a mnohé další otázky jsou k nalezení v archivech, kde je vše 

podrobně zaznamenáno jak v ruštině, tak i v lotyštině, ovšem je třeba dát si pozor na lživá 

fakta, která se týkají především vykonstruovaných odsouzení. 

V roce 1995 byl zveřejněn oficiální soupis deportovaných osob z Lotyšska během let 

1941 - 1953 při Lotyšském státním archivu.
69

 K důležitým dokumentům, na jejichž přípravě 

se podíleli zaměstnanci archivu, patří dvě knihy s názvem „Deportovaní“
70

, kdy k názvu je 

přidáno datum konkrétní deportace. Knihy jsou proloženy dokumentárním materiálem, je 

pojednáno o průběhu jednotlivých deportací, ale na většině stránek jsou uvedena jména 

deportovaných lotyšských obyvatel spolu s jejich stručnými osobními údaji. Významným 

zdrojem historického materiálu je Muzeum okupace v Rize, které vzniklo roku 2006 

a vystavuje sbírky dokumentů, fotografií, písemných a ústních pramenů a artefaktů 

dokumentujících okupaci Lotyšska od roku 1940 až do roku 1991. V muzeu se uskutečňují 

též tématické výstavy.
71

 

 

                                                             
67 BERELIS, G., Latviešu literatūras vēsture (čes. Dějiny lotyšské literatury), str. 304. 
68 Tamtéž, str. 302–307. 
69 Době stalinských represálií se blíže věnují I. Zālīte, H. Strods aj. Riekstiņš. 
70 Aizvestie.1941.gada 14.jūnijs, 2001. Aizvestie. 1949. gada 25.marts, 2007. Vedoucí projektové skupiny 

I. Šķiņķe. 
71 STEPENS, O., 1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijā, str. 18. V roce 1999 uspořádala historička Inese 

Dreimane výstavu „Aizvestie“ o deportaci z roku 1949; v letech 1999 a 2000 pod vedením historika Richarda 

Pētersona a literární kozultantky Andy Līce byly zorganizovány výstavy „Žít a vyžít s uměním“ a „Žít a vyžít se 

slovem“, které se věnovaly životu Lotyšských obyvatel na Sibiři a jejich osudům. 

http://www.itl.rtu.lv/LVA/aizvestie.html
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2.1  Základní charakteristika autorů a jimi napsaných memoárů 

 

Historický výzkum je často spojován s archivním materiálem, dokumenty, daty, tj. 

s danými fakty. Přitom je třeba nezapomínat, že základem takového výzkumu je člověk, který 

tyto dějiny tvoří a prožívá. Individuální prožitky a vzpomínky vytváří kontext, do něhož 

jednotlivá fakta zapadají, a rozšiřují tím „oficiální“, na dokumentech založený pohled na 

historii. Robert Ķīlis
72

 charakterizuje oficiální a neoficiální historii jako rozhovor mezi nimi: 

„Historie je dialog uvnitř společnosti se sebou samotnou, stejně jako osobní vzpomínka je 

vlastní zkušenost a pramen poznání.“
73

 Dokumenty jako nám známé dějinné rámce zůstanou 

a jejich obsah vyplní paměť. Věrohodnost je třeba hodnotit jednak z historických důkazů, 

jednak ze vzpomínek pamětníků.  

   

2.1.1 Sandra Kalniete a memoáry „V plesových střevíčkách sibiřským sněhem“ 

 

Autoři všech tří memoárů vyplňují dějinný rámec lotyšských deportací autentickým 

prožíváním svým nebo svých nejbližších příbuzných. Sandra Kalniete v předmluvě své knihy 

„V plesových střevíčkách sibiřským sněhem“ zmiňuje, že vyprávění lotyšských pamětníků si 

jsou velice podobná, nejen svým obsahem, ale i časem a místem vyhnanství a za jediný 

markantní rozdíl považuje osoby v nich vystupující. V jejích memoárech hlavní roli hrají její 

rodiče a prarodiče z matčiny i otcovy strany, jimž svou knihu věnovala.
74

 Podobně i další dva 

memoáry jsou věnovány rodičům nebo prarodičům a jejich šesti dětem. 

Autorka ve své vzpomínkové knize líčí osobní prožívání sibiřského vyhnanství svých 

blízkých z pohledu nezávislého pozorovatele a díky rozhovorům se svými rodiči skládá jeden 

z mnohých obrazů života Lotyšů na Sibiři ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století. Sama 

měla možnost okusit bídu sibiřského Toguru, ve kterém se v roce 1952 narodila, ale již po 

pěti letech mohla spatřit svou pravou domovinu.  

Sandra Kalniete (*1952) vystudovala historii a teorii umění na Výtvarné akademii 

v Rize a věnovala se lidovému a dekorativnímu umění. Spoluzaložila Lidovou frontu 

Lotyšska, hnutí, které se zasazovalo o demokratizaci společnosti a sehrálo rozhodující roli při 

obnovení lotyšské nezávislosti. V roce 1990 působila na Ministerstvu zahraničí, zastupovala 

                                                             
72 Roberts Ķīlis je lotyšský sociální antropolog a nynější ministr školství. 
73 ĶĪLIS, R., Atmiņa un vēsture: no antropoloģijas līdz psiholoģijai. [citováno 15. 5. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dzivesstasts.lv/admin/content_files/Spogulis1.pdf> 
74 Věnování: „Matčině matce Emílii Dreifelde, rozené Gáliňa, matčině otci Jánisi Dreifeldsovi, otcově otci 

Aleksandrisovi Kalnietisovi, kteří se nevrátili. Otcově matce Mildě Kalniete, rozené Kaimiňa, která přežila a 

vrátila se.“ 

http://www.dzivesstasts.lv/admin/content_files/Spogulis1.pdf


25 
 

Lotyšsko při OSN, ve Francii a při UNESCO. V letech 2002–2004 byla ministryní zahraničí 

a stala se první lotyšskou eurokomisařkou. Nyní je poslankyní lotyšského parlamentu. Je 

autorkou monografie o lotyšském lidovém textilním umění „Lotyšské textilní umění“ (Latvju 

tekstilmāksla, 1989) a dvou memoárů; kromě zmiňovaného memoáru je to publikace „Lámala 

jsem, lámal jsi, lámali jsme. Zlomili se“ (Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām. Viņi lūza, 2000). 

Hlavním motivem k napsání knihy, která vyšla až v roce 2001, byla podle autorky 

neznalost nebo dokonce lhostejnost západní společnosti k tragickému osudu pobaltských 

států. Původně zamýšlela napsat knihu v propagandistickém žánru, ale z tohoto záměru brzy 

sešlo. Další podnět vyšel z určité potřeby sdělit osudy svých bližních, které mají tolik 

podobného s osudy ostatních obyvatel pobaltských národů.
75

 

 

2.1.2 Ilmārs Šalts a memoáry „Ukradené dětství“ 

 

Ilmārs Šalts, autor memoárů „Ukradené dětství“ (A Stolen Childhood, 2008), vypravuje 

příběh sibiřského vyhnanství, jehož hlavním protagonistou je on sám. Spolu se svými 

sourozenci a matkou byl jako desetiletý chlapec v první vlně deportací odvezen do sibiřských 

dálek, z kterých se mohl vrátit po pěti letech. Oba jeho rodiče ve vyhnanství zemřeli a právě 

jim svou knihu věnoval.
76

 

V úvodu svých memoárů autor vysvětluje, z jakého popudu se rozhodl sepsat a posléze 

vydat své vzpomínky a proč se k tomu dostal až v pozdním věku. Již v šedesátých letech byl 

svou kmotrou povzbuzován k napsání pamětí, ale důvodem jeho odmítnutí byla 

nepřipravenost a určitá nemohoucnost. Zásadní krok učinil až po obnovení lotyšské 

nezávislosti, která podle jeho slov mohla být spolu s vydáváním memoárů jeho přátel jedním 

z důležitých impulzů. Avšak vnitřní pohnutkou pro sepsání vzpomínek byl fakt, že takové 

osobní svědectví může podat pouze on a nikdo jiný a kniha může posloužit jako cenný zdroj 

dalším generacím:  

„Naši předci věřili – že zůstanou nezapomenuti tak dlouho, dokud se na ně bude na zemi 

vzpomínat. Proto psaní memoárů cítím jako povinnost vůči svým rodičům a prarodičům. 

Domnívám se, že také mé účty s Ruskem jsou již uzavřené. I když Rusové ukradli mé dětství, 

příliš brzy dohnali mé rodiče k smrti a vzali mi nejlepší roky života, nechovám vůči tomuto 

                                                             
75 Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 2007/12, ročník III., str. 2–6. 
76 SALTS, I., „Na památku mých rodičů – s láskou a nejhlubší úctou.“ 
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národu zášť. Přesto nikdy nepřestanu mluvit o zločinech sovětské okupační moci, o které se 

postarala Čeka. Mé knihy jsou toho svědectvím.“
77

 

 Kniha Ukradené dětství byla z lotyštiny přeložena do angličtiny kvůli přání lotyšských 

emigrantů v Americe, aby bylo svědectví lotyšských deportací dostupné i ostatním. Překladu 

se ujala novinářka Gunna Diksone.
78

 

Po návratu ze sibiřského vyhnanství dokončil sedmnáctiletý Ilmārs Šalts (*1931) 

polytechnickou střední školu, ale nedlouho poté musel absolvovat další nucenou cestu 

dobytčími vagony na východ. Tentokrát byl povolán do sovětské armády, kde se ovšem se 

zbraněmi zacházet nenaučil. Jeho úkolem spolu s dalšími mladíky z Pobaltí byla práce 

v kamenolomu, kde vystřídali jejich původní „zaměstnance“ – vězně a trestance. Tomuto 

období se věnuje další z jeho pamětí – „Karjeristi“ z roku 2004. Název „Karjeristi“ je 

odvozen z kořene slova „karjers“ (čes. povrchový důl), nikoli „karjera“ (čes. kariéra), jak 

podotýká sám autor. Název knihy „Karjeristi“ je proto dvojsmyslný a správný překlad do 

češtiny by zněl „Dělníci z povrchových dolů“. Na kariérismus nemohl mít v té době nikdo ani 

pomyšlení. Zpět ve vlasti Šalts působil jako inženýr ve státní elektrotechnické továrně (VEF), 

která za dob sovětů patřila k těm největším. Dnes je v důchodu a žije v Lotyšsku. 

 

2.1.3 Andra Manfelde a memoáry „Děti ze zemljanky“ 

 

Mladá spisovatelka a básnířka Andra Manfelde teprve před dvěma lety vydala svou 

vzpomínkovou knihu „Děti ze zemljanky“ (Zemnīcas bērni, 2010), ve které pro memoárový 

žánr neobvyklým poetickým jazykem líčí osudy své rodiny – prarodičů a jejich dětí, kterým 

svou knihu věnuje.
79

 Díky autentickým vzpomínkám své matky a tety se odvíjí sibiřské 

příběhy rodiny Manfeldů, kteří byli deportováni v druhé vlně deportací a teprve po sedmi 

letech se mohli vrátit zpět. O rok později vydala Manfelde paměti i v mluvené podobě.
80

 

Autorka vnímá sibiřskou historii svých předků jako jejich nejcitlivější a zároveň 

nejbolestnější úsek života, a proto si k líčení jednotlivých událostí a okamžiků volí osobitý 

                                                             
77 Daugavas vanagu mēnešraksts (čes. Měsíčník daugavských jestřábů), 2011/3, str. 43. „Mūsu senči ticēja – tik 

ilgi, kamēr šeit, uz zemes, kāds viņus atceras, viņi paliek mūsu vidū. Tāpēc šo atmiņu grāmatu rakstīšanu izjutu 

kā pienākumu pret saviem ve-cākiem un vecvecākiem. Uzskatu, ka tagad arī mani rēķini ar Krieviju ir noslēgti. 
Kaut arī krievi nolaupīja man bērnību, pāragri iedzina nāvē manus vecākus un atņēma manas dzīves labākos 

gadus, es pret šo tautu nejūtu naidu. Taču es nekad nebeigšu runāt par padomju okupācijas varas noziegumiem, 

ko pastrādāja čeka. Manas grāmatas ir liecības par to.” 
78 Daugavas vanagu mēnešraksts, 2009/2, str. 27–28. 
79 MANFELDE, A., „Věnování mým prarodičům Kristapsovi, Anně a jejich dětem Iréně, Lidiji, Maldě, 

Kárlisovi, Andrisovi, Ilze.“ 
80 Krátkou ukázku namluvené knihy je možné shlédnout na webových stránkách: <http://perkoniesi.lv/andra-

manfelde-zemnicas-berni-audiogramatas-atversana/>. 

http://perkoniesi.lv/andra-manfelde-zemnicas-berni-audiogramatas-atversana/
http://perkoniesi.lv/andra-manfelde-zemnicas-berni-audiogramatas-atversana/
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a zajímavý přístup. Ve svém lyrickém vyprávění kloubí dějové zápletky s nejniternějšími 

pocity zúčastněných tak, aby samotný čtenář měl možnost nahlédnout do zajetí lotyšské 

rodiny a pocítit strasti i radosti jako přímý očitý svědek. Svými slovy autorka podtrhuje 

prožitek, který hraje v jejím vyprávění podstatnou roli:  

„…Duše přebývá v krvi. Proto věřím, že matrice mé krve dokáže vydat kód. Klíč, 

kterým je možné otevřít dveře mezi generacemi, překonat časoprostor a sestoupit na židli 

v zemljance. V tomto vzpomínkovém příběhu bych se chtěla podělit o to, co deportovaní cítili, 

když vydrželi žít v sibiřské stepi a sněhu.“
81

  

V rozhovoru, který Manfelde poskytla Guntisovi Berelisovi
82

, se přiznává, že 

zpočátku chtěla napsat „Lata romāns“
83

, ale náhle se od své matky a tety začala dozvídat 

příběhy do té doby neslyšené. Svou knihou se pokusila vyplnit mezeru, která v literatuře dané 

problematiky do té doby existovala. „Faktografický materiál vnímám jako kostru a jazyk jako 

maso.“ Oproti ostatním memoárům, ve kterých se často odpovídá na otázky „kdo, kde, kdy“, 

se autorka vymezuje svým osobitým básnickým jazykem, díky němuž vyjadřuje prožité 

emoce deportovaných. Dále v rozhovoru objasňuje název své knihy, jenž vyjadřuje protiklad 

mikroskopického prostoru, na kterém se rodina tísnila, s rozsáhlým územím Sibiře.
84

 

Publikaci své knihy považuje autorka za důležitý příspěvek mladé generaci, která by se měla 

zajímat o historii lotyšských deportací, protože se jedná o celonárodní tragédii. Stejně tak by 

se nemělo zapomínat na její oběti a pamětníky a skrze memoáry je vyzdvihovat jako hrdiny.
85

 

Andra Manfelde (*1973) vystudovala ateliér sochařství na střední umělecké škole 

v Rize. V počátcích své literární tvorby získala hned několik ocenění, mezi které patří cena 

Ojārse Vācietise za sbírku básní „Když bohové kopou zákopy“ (Tranšejas dievi rok, 2005). 

Ve stejném roce vyšel autorčin autobiografický román „Jehla“ (Adata, 2005), na jehož motivy 

byla nastudována rocková opera. V rámci poezie byla publikována sbírka „Betonové svatyně“ 

(Betonas svētnīcas, 2008), mezi poezií a dokumentární prózou „Cesta na měsíc“ (Ceļojums uz 

                                                             
81 Na přebalu knihy „Zemnīcas bērni“: „… Dvēsele mīt asinīs.“ Tādēļ es ticu, ka mana asins matrica spēj iedot 

kodu. Atslēgu, ar kuru iespējams atslēgt paaudžu durvis, pārvarēt laiktelpu un nokāpt zemnīcas krēslā. Šajā 

atmiņu tēlojumā vēlos dalīties ar to, ko aizvestie, izturēdami Sibīrijas stepē un sniegā, jūt.“ 
82 Guntis Berelis je spisovatel a jeden z nejznámějších literárních kritiků v Lotyšsku. Na svém internetovém 

blogu „Guntis Berelis vērtē“ (čes. G. Berelis hodnotí) publikuje rozhovory se spisovateli, články a recenze. 

V roce 1999 mu vyšla publikace „Latviešu literatūras vēsture“ (čes. Lotyšská literární historie), do které shrnul 

své eseje o lotyšské literatuře a spisovatelích 20. století. In: http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=27 
83 Pojmem „Lata romāns“ myslí autorka román nízké kvality, tedy knihu, která se dá koupit za jeden lotyšský lat. 

(lat=35 Kč). 
84 Rozhovor ku příležitosti předávání státní Výroční ceny za literaturu 2010 (Literatūras gada balva 2010). [cit. 

20. 5. 2012]. Rozhovor dostupný z WWW: <http://berelis.wordpress.com/2011/05/11/literaturas-gada-balva-

2010-finalisti-andras-manfeldes-asinis-iekodetais/#more-2052>. 
85 Andra Manfelde un viņas „Zemnīcas bērni” (Andra Manfelde a její „Děti ze zemljanky“). [cit. 20. 5. 2012]. 

Dostupné z WWW: <http://www.biblioteka.salaspils.lv/andra-manfelde-un-vinas-zemnicas-berni>. 

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=27
http://berelis.wordpress.com/2011/05/11/literaturas-gada-balva-2010-finalisti-andras-manfeldes-asinis-iekodetais/#more-2052
http://berelis.wordpress.com/2011/05/11/literaturas-gada-balva-2010-finalisti-andras-manfeldes-asinis-iekodetais/#more-2052
http://www.biblioteka.salaspils.lv/andra-manfelde-un-vinas-zemnicas-berni
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mēnesi, 2011) a pohádky pro děti i dospělé ilustrované autorkou „Pohádka srdce“ (Sirds 

pasaka, 2009).
86

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Životopis A. Manfelde. [cit. 20. 5. 2012]. Dostupný z WWW:  

<http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=185> 

http://www.literature.lv/lv/dbase/autors.php?id=185
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3 Shodná témata a způsob jejich zpracování 

 

3.1 Den deportace a cesta na Sibiř 

3.1.1 Děti ze zemljanky 

 

„Za oknem tma, tma. Ale odraz kulatého obličeje panenky se třpytí v okenní tabuli jako 

měsíček a těší se, až vyjde sluníčko. Takto se dívajíce, Iréna usíná.“
87

 

 

V kapitole pojmenované „Panenka“ je motiv panenky jednotícím prvkem začátku se 

závěrem kapitoly. Sám název by mohl vypovídat o hravém, dětském a optimistickém duchu 

textu, ale skutečnost je zcela jiná. Autorka se vrací do doby, kdy její mamince Iréně bylo šest 

let a panenka jí byla hračkou jako každé malé holčičce. Atmosféra večera je líčena klidným 

tónem, protože Irēnino uléhání s panenkou je její každodenní rutinou. Tiché usínání navozuje 

příjemný pocit, i když v tomto případě se jedná o ticho před bouří. Následující den je totiž 

25. březen, den, který se vryl nejedné lotyšské rodině hluboko do paměti. Autorka k popisu 

bouře osudného dne využívá mnoho expresivních výrazů. „Stalo se něco děsivého. Toto 

děsivé se víří ve vzduchu, s nelítostnou silou potlačuje každý pohled, slovo, nádech.“ 

Pocity a myšlenky Irény s náhlým zmatkem všech ostatních rodinných příslušníků, 

který zapříčinili vtrhuvší vojáci, jsou vyjádřeny krátkými větami. Chaotickou situaci 

doprovází pláč všech přítomných žen, jehož sílu autorka již tolik neumocňuje, ale naopak 

zmírňuje pomocí přirovnání ke sněhu, který pokrývá nebo dešti, který smývá.  

Vyprávění Manfelde se nese v dramatickém duchu a není těžké si představit, že 

postavy z knihy se přesouvají na divadelní jeviště a v tu chvíli se ze čtenáře stává divák – 

pasivní pozorovatel, který je nepřímo zúčastněn přítomného děje. Scéna plačících žen končí 

a na jevišti se objevuje hlava rodiny Kristaps a muži se zbraněmi, kteří ho nutí podepsat ortel 

vyhnanství na věčné časy pro něj i jeho rodinu. Zde se ozývá sama autorka a táže se 

Kristapse, svého dědečka, na jeho rozhodnutí, jakoby mohla situaci ještě ovlivnit … „Co 

řekneš smrti do očí pistole? Odpovíš?“ I přes zoufalost a bezmoc, které z textu vyvěrají, 

vkládá autorka naději do myšlenek svého dědečka, jenž se nepodepisuje proto, aby odsoudil 

rodinu k naprostému zániku, ale aby jí pomohl ve vyhnanství přežít. „Já, Kristaps Emíls 

Manfelds, syn Péterise, udělám vše, aby má žena Anna a děti Iréna, Lidija a Malda přežily.“ 

                                                             
87 MANFELDE, A., Zemnīcas bērni. Zdrojem pro tuto kapitolu byl úsek memoárů ze stran 13–17. 
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Jen vzpomínky autorčiny maminky Irény umožnily tak detailní popis dne, ve kterém 

byla rodina Mansfeldů spolu s tisíci dalších rodin vysídlena daleko do nehostinných krajin 

Sibiře. Líčení cesty dobytčími vagony přenechává Manfelde své mamince, a tak je možné si 

poprvé v knize vyslechnout autentické pocity pamětníka bez poetického zabarvení autorky. 

Irēna přiznává, že od doby deportací je tomu již šedesát let, proto jen málo z prožitků se 

zachovalo v její paměti. Snad staré fotografie a místo rozhovoru matky s dcerou, které je 

zároveň místem Irénina odvozu k deportaci, dokáží probudit v Iréně dávno pozapomnělé 

pocity na celou tragickou událost.  

 

Příběh rodiny Manfelde se v mnoha ohledech shoduje s příběhy jiných lotyšských 

rodin, které se ještě před vypuknutím deportací snažily ukrýt mimo svůj domov a tímto 

způsobem se jim vyhnout. Strach z možných deportací byl vyvoláván místními úředníky, kteří 

tímto trestem vyhrožovali těm obyvatelům, co neodváděli pravidelně povinné dávky státu. 

Lidé věděli, že do nemilosti se dostali i tací, jejichž činnost mohla nějakým způsobem uškodit 

sovětskému politickému systému. Koneckonců na Sibiř byl deportován i ten, co nebyl nijak 

politicky činný nebo sovětský režim dokonce částečně podporoval. Proto některé rodiny se 

díky svému podezření snažily žít v utajení, a tím se obávaným deportacím vyhnout.
88

 

 

Z Irénina vyprávění vychází najevo, že jejich rodina se deportací obávala a pokusila se 

před nimi shovat, ale nakonec je kdosi vyzradil. Hluboce v paměti si vybavuje nelidské 

podmínky, které je po celou dobu cesty ve vlaku provázely. Byl to silný neustávající pach ve 

vagonu, kde byli na sebe lidé těsně namačkaní, křik dětí žadonících o kus jídla, strach 

z vojáků se zuřivými psy, strach z neznáma a v neposlední řadě pocit zoufalství, kdy se nikdo 

nemohl proti nikomu vzepřít. Dobře si též pamatuje na vůni slaniny, kterou potají jedla 

spolucestující rodina nebo i na puch mrtvého člověka, který cestu nevydržel. Přesná doba 

cesty na Sibiř není Iréně známa, ale zhruba ji odhaduje kolem dvou týdnů. Kapitolu Manfelde 

uzavírá motivem, kterým začínala, tedy motivem panenky. Panenka, která vydržela Iréně až 

dodnes a oknem se dívá na východ. 

Autorka se k jízdě vlakem krátce vrací později v jiné kapitole, jakoby chtěla doplnit 

povídání své matky a celkovou atmosféru jejího putování dokreslit. Díky opakování slov 

pozastavuje oči čtenáře a tím ho nabádá k uvědomění si délky cesty a stále většího vzdalování 

se od domova: „Drnc, drnc, drnc, každý úder o koleje je úder, který unáší pryč.“ 

 

                                                             
88 BLEIERE, D., RIEKSTIŅŠ, J., The second mass deportation of the inhabitants of Latvia, str. 11. 
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3.1.2 Ukradené dětství 

 

„Zatímco se nákladní auto vzdalovalo, všichni jsme si museli myslet jedno a to samé: 

Vrátíme se někdy domů? Budeme moci zase někdy opečovávat své zahrady, starat se 

o zvířata a vychovávat své děti?“
89

 

 

Již počáteční dvě kapitoly memoárů Ukradené dětství svými názvy 14. června 1941 – Časně 

zrána a Cesta na Sibiř prozrazují své hlavní téma. Autor Ilmárs Šalts se co nejvěrohodněji 

snaží zachytit okamžiky spojené s tragickými událostmi, ke kterým se v červnu roku 1941 tak 

nepředvídaně seběhlo. Díky autentickému prožitku autora jsou některé okamžiky vylíčeny do 

nejmenších podrobností, ale přesto Šalts přiznává, že jeho paměť za dlouhá léta života 

zeslábla.
90

 Úvodní řádky první kapitoly vypadají jako vystřižené z deníku, jemuž jsou 

svěřovány začátky nešťastného osudu desetiletého chlapce. S odstupem více než padesáti let 

se autor vrací do doby svého dětství počínaje ránem dne deportace. Kompozice děje je 

vystavena podobně jako u memoárů Manfelde: děj začíná u dětí – zde u malého Ilmárse 

a jeho bratra, avšak časově Šalts zachycuje až ráno, nikoli večer jako Manfelde; další shodu 

představuje obraz otce sedícího u stolu společně s ozbrojenými muži, kteří ho vyslýchají 

a nechybí tu ani pláč žen – Ilmársovy matky a jeho mladší sestry. Tyto chvíle jsou 

charakteristické spíše neutrálním popisným vylíčením, které není z autorovy strany příliš 

emocionálně zabarveno. „Moje malá sestra plakala a má matka se jí snažila uklidnit, zatímco 

shromažďovala různé kusy šatstva, prádla a jídlo s sebou na cestu.“ 

Některé momenty zaujmou svým detailním popisem, jak už bylo dříve řečeno, ovšem 

zde se může jednat i o autorovu fantazii či snahu dokreslit situaci, aby nezůstala kvůli 

zapomenutí nějakého faktu neúplná. „Rozčilená (matka) z mužových příkazů, aby si pospíšila, 

popadla nejdříve jednu věc, tu upustila, poté další a sbalila je do tašek.“  Na druhou stranu se 

autor pokouší zdůraznit věrohodnost slovy „viděl jsem, že…“ nebo „živě si pamatuji, že…“ 

Jako důkaz dobré paměti slouží například vyjmenování příjmení lidí, kterých ten den na cestě 

na nádraží potkali ještě několik. A právě na cestě ze svého rodného domu – Saltes – ke 

kterému se velmi často ve vzpomínkách během svého života na Sibiři vrací, se sentimentálně 

ptá, zda se dožije možnosti návratu domů (viz uvodní citace této kapitoly). V úplném závěru 

svých memoárů se autor přiznává, že „‘Saltes‘ nebyl jen dům předků, ale cíl, maják čekající 

na náš návrat.“ 

                                                             
89 SALTS, I., A Stolen Childhood, zdrojem pro tuto kapitolu byl úsek memoárů ze str. 11–24. 
90 Tamtéž, str. 13. „Má paměť za dlouhá léta zeslábla. Zatímco některé význačné události se z paměti vytratily, 

jiné drobné okamžiky v ní zůstaly živé.“ 
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K prvnímu dojemnému momentu dochází na nádraží, kde mužům bylo nařízeno 

nastoupit do jiných vagonů a tím se oddělit od rodin pod záminkou, aby se ženy cítily na cestě 

pohodlněji. Tato chvíle byla chvílí vůbec poslední, kdy Šalts viděl svého otce. Ten se mu 

o necelý rok později zjevil ve snu, ve kterém se postupně začal ztrácet, až zmizel úplně; autor 

si zde klade otázku, zda se s ním skrze tento sen otec loučil naposledy vzhledem k jeho úmrtí 

v přibližně stejnou dobu (o čemž se autor dozvěděl až několik let po jeho smrti). 

Díky bystrému pozorování desetiletého Ilmárse je téma cesty na Sibiř co do 

informačního materiálu bohaté. Na rozdíl od memoárů Manfelde v textu nejsou obsaženy 

pouze negativní emoce z cesty, ale i jistý smysl pro dobrodružství, který je možné vycítit i na 

dalších stránkách knihy. Během cesty vlakem se totiž Ilmársovi podařilo skamarádit 

s několika chlapci a vytvořit si malou partu, která si vystačila mnohdy sama o sobě.  

Samozřejmě se autor nevyhýbá popisu útrap, které je za takřka nekonečné jízdy 

provázely. Mezi jmenované patří neutichající pocit žízně, natěsnanost lidí na sobě za 

přítomnosti neustálého dusna a zápachu. Hlad mohli ukájet ještě z vlastních zásob, o které se 

mezi sebou dělili. Nikdo nevěděl, kam a jak dlouho cesta povede a vojáci odpovídali buď 

křikem, nebo mlčením. Skrze jediné, malé, zamřížované okénko mohli cestující pozorovat 

okolní krajinu, která na ně působila zanedbaným dojmem. Po několika dnech cesty, 

23. června, se deportovaní dozvěděli, že válka mezi Německem a SSSR začala. Jako 

svědectví autor dokládá podezřele napjatou atmosféru na vlakových stanicích a pomalé tempo 

jízdy, kdy se vlak zastavoval čím dál častěji. Tím dával přednost protijedoucím vlakům 

směřujícím na západ na frontu. 

Autor své vzpomínky s odstupem času hodnotí a prokládá je svými názory na 

proběhlou dobu. Na Rusko se dívá jako na věčného uzurpátora, které již mnoho staletí chtělo 

spolknout vše, co mělo v dosahu a jehož cílem bylo jednoho dne dosáhnout Indického oceánu 

a poté dobýt celou Evropu. Deportace probíhaly proto, aby usnadnily proces rusifikace na 

opuštěných místech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3.1.3 V plesových střevíčkách sibiřským sněhem 

 

„Sestra samou radostí padla bratrovi kolem krku a ihned si střevíčky vyzkoušela. Padly jí 

jak ulité. V tu chvíli ještě nevěděla, že to budou její jediné boty první zimu ve vyhnanství. 

V plesových střevíčkách sibiřským sněhem!“
91

 

 

Téma nucené deportace zpracovává autorka Sandra Kalniete v rámci své memoárové knihy ve 

dvou příbězích, přičemž každý z nich se věnuje odlišnému období a vystupují v něm rozdílní 

aktéři. Obětmi první deportace roku 1941 se stala autorčina maminka Ligita Dreifelde se 

svými rodiči a o osm let později se v druhé vlně deportací na Sibiř dostal autorčin tatínek 

Aivars Kalnietis spolu se svou matkou. 

Vyprávění o první deportaci Kalniete otevírá skrze úvahu, ve které se udivuje nad 

takřka neviditelnými přípravami a průběhem deportací, jež podle svědectví mnoha pamětníků 

zaskočily většinu obyvatelstva zcela nepřipravenou. Toto rozjímání zahrnuje postoj Jánise 

a Emílije Dreisfeldsových, autorčiných prarodičů, kteří i přes důkladné varování před 

možnými deportacemi zůstali klidní, a to především z důvodu čistého svědomí bez pocitu 

jakékoli viny vůči státu. Svou úvahu Kalniete prokládá historickým materiálem, jenž 

objasňuje pozadí vykonstruovaného rozhodnutí, na jehož základě došlo k zatčení rodiny 

Dreisfeldových. Spolu s rodiči měla být deportována jejich dcera Ligita, zatímco na její dva 

bratry se rozsudek nevztahoval. Autorka obrací pozornost k Ligitě a vyprávění z pohledu 

první osoby se mění na osobu třetí. Den deportací 14. června je autorkou nejdříve zmíněn 

jako den plesu, který Ligita netrpělivě očekává a pečlivě se na něj připravuje. K této 

příležitosti dostává od svého bratra překrásné semišové střevíčky s vysokým podpatkem 

a korkovou podrážkou. Tento moment je důležitý nejen pro vznik názvu memoárů, ale i pro 

vystižení kontrastu civilizovaného světa Lotyšska a nehostinného sibiřského kraje, jak uvádí 

Kalniete v rozhovoru pro časopis Plav.
92

 

Vzpomínce na osudnou noc je věnován v porovnání s předchozími dvěma 

analyzovanými memoáry zatím nejdelší úsek, ve kterém se autorka snaží co nejdetailněji 

popsat každý okamžik a zdůraznit jeho pravdivost dodáním později zjištěných 

faktografických údajů. Příkladem může být situace, kdy Emílija otevírá kolem třetí hodiny 

                                                             
91 KALNIETE, S., V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, zdrojem pro tuto kapitolu byly úseky memoárů ze 

stran 34–43 a 155–165. 
92 Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 2007/12, ročník III., str. 4. „…na jedné straně sibiřský sníh a s ním 

spojená celá mytologie – nucené práce za carských dob, Dostojevskij, Solženicyn, brutalita, bezpráví, těžké 

fyzické zkoušky a utrpení… Na straně druhé něco tak křehkého jako plesové střevíčky; vždyť ples je součástí 

evropské civilizace, symbolem kultivovanosti a vytříbenosti života. Měla jsem pocit, že název knihy mimořádně 

přesně vystihuje střet těchto dvou světů, jaký zažili lidé deportovaní z Pobaltí po svém příjezdu na Sibiř. …“ 
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v noci rozhněvaným čekistům a ze svého rozčilení jich vidí šest nebo sedm. Kalniete na 

základě zprávy o provedení akce poopravuje, že čekistů bylo pouze pět a vyjmenovává i jejich 

jména. K rychlému a dramatickému spádu děje přispívají četné dialogy mezi matkou a dcerou 

či matkou a čekisty nebo něčí výroky. Zároveň i mnoho myšlenek a otázek koluje v hlavách 

bezradných Lotyšů. „Jánis se na obě obrátil a hněvivě jim řekl tak, aby jej čekisté dobře 

slyšeli: ‚Nastupte! Slzami ty ničemy neobměkčíte!‘; „Co vzít s sebou: Co nebrat? Proč musejí 

odjet? Otázky bez odpovědi se jim honily hlavou, …“. Otázkou je, do jaké míry se dialogy 

shodují se skutečností a zda jimi autorka pozapomenutou skutečnost nechtěla pouze přibarvit 

a oživit. 

Líčení událostí tohoto dne se obsahově příliš neliší od deportačních dnů rodiny 

Manfeldových a Šaltsových. Bušení čekistů v nočních hodinách vyvolává strach a následný 

zmatek nic netušících obyvatel domu, který je od sklepa po půdu prohledán; rodina si na 

příkaz urychleně balí své věci a nasedává do připraveného nákladního automobilu, jehož 

cílem je nádraží – první a poslední zastávka v Lotyšsku na několik let.  

Ve vyprávění je možné vypozorovat stručnou charakteristiku postav, zejména Ligity 

a jejího otce Jánise. U své mladé maminky autorka vyzdvihuje pracovní i studentskou píli 

a její zálibu v parádění a kráse. Tato vlastnost je zmíněna nejdříve v pasáži o dívčině přípravě 

na ples a posléze při balení věcí za přítomnosti čekistů, kdy si nesmí Ligita zapomenout 

„nějaký krém, voňavku, lak na nehty – také tam se budou konat plesy a mladé dívky se budou 

přehánět v parádění.“ Rodině Dreifeldsových bylo totiž řečeno, že se jedná o pouhé 

přesídlení do jiného města. Jánis je představen jako hlava rodiny, jenž plní svědomitě svou 

funkci a pro své nejbližší je největší oporou a rádcem. Díky zkušenosti, kterou nabyl při 

stěhování rodiny z Ruska za občanské války, se z něj stal „obezřetný muž, který se spoléhal 

pouze na sebe.“ Proto ty nejcennější věci poschovával ve skrýších v domě.  

V okamžiku nuceného odjezdu, kdy se obě ženy neubrání slzám, zůstává otec 

chladným (podobně je tomu v předchozích dvou analyzovaných memoárech, kde ženy na 

rozdíl od mužů pláčou) a působí tak do konce svého vystupování v knize. Svému dědečkovi 

věnuje Kalniete celou kapitolu, kde pojednává o jeho životních osudech: o průběhu 

seznámení svých prarodičů, o zásazích občanské války do jeho rodinného života a závěrem 

o údajném důvodu jeho odsouzení.
93

 Jánis Dreifelds, stejně jako ostatní hlavy rodiny, byl na 

nádraží od své rodiny odloučen a o jeho osudu se příbuzní dozvěděli až o celých padesát let 

později. 

                                                             
93 KALNIETE, S., str. 52. „Důvodem podle sovětské terminologie byl Jánis Dreifelds třídním nepřítelem, jenž 

„zbohatl vykořisťováním dělnické a rolnické třídy“, a mohl být tedy klasifikován jako „společensky nebezpečný 

živel“, …“ 
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Způsob zpracování části dne z hlediska informací, kdy je rodina přivezena na nádraží, 

vynucena nastoupit do dobytčího vagonu a seznámena s jeho „vybavením“, se zásadně neliší 

od Šaltsova podání. Kalniete podobně ilustruje atmosféru zmatku a strachu panujícího na 

nádraží, ubohé zařízení vagonu, malý prostor pro deportované, jejich věčnou žízeň a nejistotu 

ohledně svého osudu. Shodné je i udivení nad bídou Sovětského svazu, kterou bylo možné 

skrze okénko vlaku sledovat. Nově je přidána zpráva o dopisech, které formou utržených 

papírků házeli lidé z jedoucího vlaku, aby informovali své blízké o svém osudu. Další 

novinkou je zpěv lotyšských písní, jež pomáhaly deportovaným ulehčit stesku po své vlasti. 

Jediným markantním rozdílem tohoto rozebíraného úseku mezi oběma memoáry je vyprávěcí 

osoba, kdy Šalts jako pamětník volí osobu první a Kalniete jako nezúčastněný aktér osobu 

třetí. Avšak místy je znát přítomnost samotného autorčina hlasu, který často imperativní větou 

umocňuje popsanou situaci či ji s odstupem času hodnotí: „Na každého vycházelo půl litru. 

Jak by mohla zbýt nějaká voda na mytí!“; „Sotva mohli ti nebožáci tušit, že takový život 

v porovnání s hladem a zimou, které je čekají na Sibiři, by byl učiněnou spásou.“ 

 

Průběh druhé deportace roku 1949, mezi jejímiž obětmi se nacházel autorčin otec 

Aivars a babička Milda Kalnietisovi, je v knize podán především skrze osobní vzpomínky 

otce. Stejně jako Iréně, jejíž bezprostřední zážitky jsou zahrnuty do memoárů Andry 

Manfelde, se hluboko v paměti i Aivarsovi ukotvila vzpomínka na silnou vůni uzeného špeku, 

který si cizí rodina ve vlaku schraňovala sama pro sebe. Hlad zaujímal první místo v jejich 

myšlenkách před čímkoli jiným. „Pro Mildu a Aivarse to byla pravá muka – cítit vábivou 

vůni, která se nejdřív zlehýnka jako vánek dotkla tváře a vzápětí se vedrala do úst a zaplavila 

lidskou mysl neovladatelnou touhou jíst.“ 

Autorka se vedle vyprávění o osudech svých příbuzných zastavuje nad historickým 

pozadím vzniku druhé deportace a podrobně rozebírá deportační spisy rodiny svého otce. 
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3.2  Ztvárnění role matky v memoárech 

3.2.1 Děti ze zemljanky 

 

„Ruce byly dlouho zmrzlé. Nezvyklé a strnulé, jako by nepatřily mámě. A nohy jistě kvůli 

mrazu zmodraly, ale nikdo se neptal, nikoho nenapadlo se o tebe starat. Protože ty jsi 

máma. Pro děti ze zemljanky je máma sluníčko, dokonce i s hrubou zástěrou“
94

 

 

Anna Manfelde, matka pěti dětí, z nichž tři se narodily na Sibiři, zaujímá 

v memoárech důležité místo. Ačkoli autorka, její vnučka Andra Manfelde, neměla příležitost 

svou babičku vyzpovídat a dozvědět se více o jejím životě, dokázala si skrze rozhovory 

s Anninými dětmi vytvořit představu o tom, jakým způsobem byla schopna se postarat spolu 

se svým manželem Kristapsem o pět potomků a prožít celých sedm let života v nehostinných 

podmínkách Sibiře.  

Další, v tomto případě neobvyklou, nápomocí pro poznání člověka jí byla stará 

vybledlá fotografie znázorňující rodinu Manfeldovu u dveří své zemljanky. Právě ony dveře, 

u kterých je rodina shromážděna, otevírají autorce cestu za dávnými vzpomínkami svých 

příbuzných. Pod autorčiným perem však fotografie ožívá, domek se zhmotňuje a postavám se 

do nitra navrací duše. Autorka svou babičku oslovuje a žádá jí o povolení ke vstupu do 

zemljanky. Zároveň se ptá, zda je své vnučce ochotna vypovědět o svém trápení, když ta už 

vyrostla a dokáže jí porozumět. Připomíná jí momenty ze života v Lotyšsku před deportací, 

které následně srovnává s dobou vzniku fotografie a vzdálenou budoucností, z které přichází 

ona. Jakoby svou babičku chtěla ještě podpořit svou imaginární přítomností, dodat síly, jež by 

jí pomohla přežít další léta vyhnanství. „Anno, babičko. Když se zavřou dveře zemljanky, když 

se uklidní dětský dech, když zhoustne tma, když Kristaps usne, o čem Ty přemýšlíš, moje 

babičko?“ Kladením už nikdy nezodpověditelných otázek se Manfelde snaží navázat vztah se 

svou babičkou, který ztratila ve věku šesti let.  

Jiná fotografie zobrazuje Annu krátce po návratu z vyhnanství na svatbě své sestry 

Lidije. Snímek napovídá, jak kruté sibiřské roky musely být; tmavě opálená tvář, dlouhé 

copy, smutek a únava vyzařující z obrázku přidávají Anně na letech. Manfelde je k dispozici 

i snímek Lidije ve svatebních šatech a z řádků je možné vyčíst určitou snahu o vystižení 

kontrastu mezi oběma fotografiemi. Na jedné je zobrazena Lidije „s dlouhým devítimetrovým 

závojem, pravými kalami z města, ne jen s nějakými květy utrženými na louce“ a na druhé 

                                                             
94 MANFELDE, A., Zemnīcas bērni. Zdrojem pro tuto kapitolu a vybrané citáty byly str. 9, 10, 20, 21, 33, 34, 

51–53, 68, 86, 87. 
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Anna v podomácku vyrobeném národním oblečení, z kterého posléze ušila šaty pro své dcery. 

„Ať chodí do školy slušně oblečené. Ona ho už nepotřebuje. Nechce ho. Copy si také ustřihla, 

zůstal jen pásek.“ Skrze tyto věty autorka podtrhuje důležité babiččiny vlastnosti – štědrost 

a prostotu, které byly rozvíjeny učitelkou Sibiří. 

Třetím zdrojem pro pochopení osoby Anny je autorčina vlastní zkušenost, která, 

ačkoli trvala pouze krátkou dobu, je tím nejcennějším poznatkem. „Nepamatuji si ani objetí, 

ani milá slova, ani pohlazení, ale láska byla všude kolem mě jako vzduch.“ Své vyčerpané 

a vyzáblé babičce Anně přiznává Manfelde sílu lásky, jakou mohla jako malá šestiletá dívka 

na vlastní kůži pocítit. Život přirovnává k řece, která v babiččině případě po návratu ze Sibiře 

již tekla pomalu a slabým proudem a nebyla schopna vyrovnat tempo své vnučky.  

 

V březnu roku 1949 při deportacích nebyli od rodin oddělováni muži, a tak Anna měla 

to štěstí sdílet své sibiřské útrapy se svým manželem. Jejich zodpovědnost za děti i za sebe 

nabyla na intenzitě, proto si nemohli dovolit mnoho odpočinku. Manfelde využitím du-formy 

líčí každodenní babiččiny starosti, klade jí otázky podobně jako Kristapsovi a vyzdvihuje její 

trpělivost, snaživost a samozřejmost pro konání tak monotónní, ale pro přežití nutné práce, 

jako je výroba cihel. V jedné větě vystihuje důsledky, které by jinak vyplynuly z možné 

lhostejnosti: „Jestli se nebudeš hýbat, nebudeš hníst hlínu, nenaliješ ji do forem, nevysušíš ji, 

jestli nebudeš budovat komunismus, nebude chléb a tvé děti zůstanou hladové.“  Stejně tak 

i v zimních sibiřských mrazech je nutné pracovat celý den, nosit vodu sem a tam. Manfelde 

řeší otázku, jakým slovem lze pojmenovat teplo, které se navzdory tuhému mrazu v lidech 

drží. Pro Annu nenachází žádné označení, ale pro děti je tím teplem právě máma (viz úvodní 

citát této kapitoly). 

 

Tři děti poznaly před vyhnanstvím Lotyšsko, dvě děti až po něm. Jediné Annino dítě 

ho nepoznalo vůbec. Nemoci, bolest a zoufalství provázely rodinu Manfeldovu na každém 

kroku, a to zejména v zimním období, kdy se venkovní teplota pohybovala hluboko pod 

bodem mrazu. Dvakrát se smrt v zemljance snažila zvítězit nad životem a jednou vyhrála. 

Odnesla si ze všech toho nejmenšího a nejzranitelnějšího; Andrítse. Manfelde kreslí ponurou 

atmosféru umírání dítěte a nechává vzpomínat nejstarší Anninu dceru Irénu, která se stala 

svědkem posledního loučení matky se svým synem. „Pamatuji se, maminka řekla – vyhasl. 

Ano, přesně toto slovo. Celý život si to budu pamatovat. Vyhasl.“ Autorka na základě tohoto 

slova připodobňuje Andrítse ke hvězdě, kterou lze sledovat na lotyšské a ještě lépe na sibiřské 

noční obloze, a tím napomáhá rozptýlit smutek z události. Následně se vrací v čase a obrací se 
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k matce, jež sedí u postýlky svého syna, a opět k ní promlouvá: „A nyní, když ty, Anno, sedíš 

u jeho postele, držíš jeho ruku, dotýkáš se jeho čela, tak se ti zdá, že skrze ruce, skrze svůj 

dech, můžeš jeho život udržet v dlani.“ 

Podruhé vysedávala Anna u postele své dcery Lidije, autorčiny matky. Autorka se při 

vyprávění vžívá do situace starostlivé matky a z pohledu třetí osoby spolu s ní vzpomíná na 

zažité útrapy, které Annu v podobě smrti někoho blízkého potkaly. Nedlouho po úmrtí svého 

syna se dozvídá o smrti svého bratra, ale plakat už nemůže. „Smutek se prokousal vším 

naskrz. Ale Anna nemá sílu plakat.“ Autorka líčí sibiřskou smrt jako běžnou jednoduchou 

záležitost a jako takovou se ji snaží přiblížit svému čtenáři, na kterého jakoby se přímo 

obracela. Se smrtí si na Sibiři nikdo neporadí, člověk se stává zocelenou bytostí, která musí 

vše vydržet a stále něco dělat. Tam není místo k pochopení, proč jeden přežije a druhý ne. 

„Prostě jdi a dělej, jdi a dělej. Vydrž, to je všechno. Nic víc. Na nic se neptej. Chápat – to už 

je příliš.“ 

Samu Annu pronásledovala smrt také a vybrala si k tomu nejlepší podmínky – mráz 

a tmu. Manfelde nejdříve představuje situaci, kdy se matka se svou přítelkyní vydává do 

vedlejší vesnice pro vánočního beránka, ale ani po setmění se obě nevrací. Poté nechává 

promlouvat děti, které svou matku netrpělivě čekají. „A my, děti ze zemljanky, se těšíme na 

beránka. Ale maminka nepřichází.“ Ozývá se přímá řeč jedné ze ztracených žen, která podává 

informaci o tom, co se děje na jejich straně, ale z pohledu čtenáře není jasné, o kterou ženu 

jde. Celý příběh autorka spojuje motivem beránka, jemuž přiznává křesťanskou symboliku. 

„Anna a Asnáte nesou beránka. Obětní beránek nese Annu a Asnáte.“ 

 

3.2.2 Ukradené dětství 

 

„Drastická změna v teplotě spolu se skutečností, že její sílu a vytrvalost vyčerpala těžká 

práce a nedostatek vhodné výživy, způsobila matce zápal plic již třetí zimu za sebou. Začalo 

to stejně jako předtím – chvěním, teplotou, kašlem a bolestí hlavy. Myslela si, že i nemocná 

zvládne pracovat, proto pokračovala v každodenních starostech několik dnů. Její obličej 

měl barvu popela a její tělo bylo ničeno hlubokým kašlem. … Tentokrát teplota neklesala, 

aby naznačila začátek zotavování, a má matka zemřela krátce před svítáním 13. prosince.“
95

 

 

                                                             
95 SALTS, I., A Stolen Childhood. Zdrojem pro tuto kapitolu a vybrané citáty byly str. 44–46, 52, 62, 74–75, 78–

80, 112, 191–194, 217, 231, 276. 
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Jediným zdrojem Šaltsových vzpomínek na svou matku je autor sám. Jeho memoáry jsou 

protkány příběhy s důrazem na dobrodružné zážitky a starosti, které zakusil jakožto malý 

chlapec. Na jejich základě autor seznamuje čtenáře s problematikou každodenního života na 

Sibiři, s níž se musel se svou rodinou potýkat, a informuje o reáliích sibiřského kraje a jeho 

obyvatel. V pamětích vystupuje mnoho osob, ale převládá samozřejmě autor jako přímý 

svědek událostí a pobytu ve vyhnanství. Mezi dalšími lidmi, kteří jsou v knize často 

zmiňováni, se nachází především jeho rodina; babička, otec, matka, mladší bratr a sestra. 

Matka zaujímá hned druhou nejčastější pozici hned za samým autorem, svým synem. 

 Ilmárs byl ze všech tří sourozenců nejstarší a spolu s babičkou tvořil velikou oporu své 

matce, jež byla na děti sama. Otec byl jako ostatní muži oddělen již na samém počátku 

deportace a odvezen do pracovních táborů, kde ho brzy zastihla smrt. Během doby vyhnanství 

byl tak Ilmárs stále po matčině boku, pomáhal jí s domácností a krátce po odjezdu z Lotyšska 

i s obživou celé rodiny. Avšak občas se k výpomoci přidaly i chlapcovy neplechy, kterými 

matku záměrně i nezáměrně škádlil. Šalts se v pamětech dotýká stěžejních událostí rodinného 

života, při nichž matka figurovala, ale spíše než na vykreslení její psychické stránky se 

soustředí na vylíčení té které situace. Teprve k závěru, kdy matka ztrácí síly na plnění svých 

povinností a dostává po třetí zápal plic, se autor rozepisuje a na několika stránkách se věnuje 

posledním okamžikům jejího života (úryvek viz úvodní citace této kapitoly). Po její smrti se 

přiznává za sebe i za své sourozence, že spolu s babičkou, která zemřela krátce před ní, ztratili 

ty nejdražší lidi ve svých životech.  

 Ve vzpomínkách píše Šalts o své matce pouze jako moje matka, nikdy nepoužívá 

křestního jména. To je možné se dozvědět na úplném začátku knihy, kde jsou vypsána jména 

rodiny Šaltsů na seznamu deportovaných, a na jejím konci, kde je uvedena ukázka 

vzpomínkové desky s vyrytými jmény obětí rodiny, které si Sibiř navěky vzala. Emma, roz. 

Grube 1875-1944.  

 O Emmě Šaltsové je z vyprávění jejího syna možné dozvědět se především 

o činnostech, které jí převážně ve vyhnanství zaměstnávaly, či strastech, jež musela trpělivě 

překonávat, aby mohla pokračovat v nekonečném lopotění, a tak uživit a obléct sebe a své 

příbuzné. Rysy Emminy povahy autor zvlášť nerozebírá, netroufá si ani podle jejího chování 

vcítit se do vnitřních pocitů a přemýšlet o jejím nesnadném osudu. Snad jednání Emmy 

koresponduje s jednáním ostatních matek, a proto je pro autora zbytečné rozepisovat 

samozřejmé matčiny kroky k uspokojení základních potřeb svých dětí. Jen málokdy je tedy 

možné dočíst se o Emminých reakcích; o její náladě či citech pak v memoárech není ani 

zmínka. V tomto směru Šalts upřednostňuje spojovat pouze své vnitřní pohnutky s během 
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událostí, které mu utkvěly v paměti jako kdekterému dítěti. Stejně je tomu i s vnější podobou 

matky, k níž se autor vůbec nevyjadřuje. Snad i tato skutečnost není nutná vzhledem 

k fotografické příloze, kde je obsaženo několik snímků rodiny a Ilmársových přátel. 

Nejčastěji se autor o matce zmiňuje v souvislosti s prací. Protože byla živitelka rodiny, 

na nic jiného jí kromě soustavné roboty nezbyl čas. „Moje matka pracovala ve skladu dříví, 

válela klády a svazovala je. Byla to težká práce, ale ne tolik ve srovnání s tím, co mělo přijít 

v zimě, kdy musela řezat pilou klády v lese.“ Její měsíční plat by pro celou rodinu nestačil, 

proto přistoupili podobně jako většina místních ke směnnému obchodu. Zde autor vyzdvihuje 

i svou babičku, která jim, i když jako nepracující člověk, značně dopomáhala k přežití. Ze 

starých kusů oblečení pletla rukavice a ponožky, jež se pak daly směnit za něco k snědku. Na 

výměny zboží se vydávala především matka a přípravu jídla měla na starost zejména babička. 

Šalts vnímá tuto babiččinu činnost jako vzácnou oběť. „Tři dlouhé roky babička trpělivě 

trhala a šila ve světle louče, při kterém její zrak stále slábl. Nesla na sobě to největší břímě – 

stravování celé rodiny. … Připravovala nám jídlo v podstatě z ničeho; byly to různé 

kombinace z trav, nebo spíše z plevelu spolu s několika bramborami a hrstkou mouky, bez soli 

a tuků. Z toho se vytvořila placka a upekla se na kamnech. Používaly se zmrzlé a shnilé 

brambory sesbírané na začátku jara, kaše z řepy pro dobytek a jiné kulinářské zázraky.“
96

 

Když se zásoby krátily, postoupila Emma za pytel brambor i svůj snubní prsten, což 

svědčí o její obětavosti a skromnosti. Ale hlad si v jejich případě nevybíral, proto své zásoby 

brzy rozprodali nebo směnili za něco jiného. 

 

Četnost radostných chvil nejspíše nepřesahovala chvíle starostí či smutku. Autor se 

konkrétně zmiňuje jen o jediném momentu, kdy matku zpozoroval uvolněnou a šťastnou. 

K tomuto okamžiku došlo osmého března na Mezinárodní den žen, který je v Rusku stále 

velmi oblíben a hojně oslavován. K příležitosti svátku byl připraven pro veřejnost rozmanitý 

program včetně návštěvy reprezentace NKVD, koncertu či lekcí tanců, na kterých byla Emma 

přítomna. Šalts prozrazuje, že byla dobrou tanečnicí a rytmus hudby začala doprovázet 

úderem dlaní. „Zdálo se, že alespoň na okamžik byla schopná zapomenout své starosti.“ 

Pro malého Ilmárse byl nový kraj Sibiře pokušením objevovat a poznávat nové 

skutečnosti a spolu s kamarády prozkoumávat věci dosud nepoznané. Při líčení některých 
                                                             
96

 LĪCE, A., Diena, 2001. gada 20. marts, Vēl viena liecība: [citováno 30. 5. 2012]. Dostupné z WWW: 

<http://www.diena.lv/arhivs/vel-viena-lieciba-10972436>.  „Trīs garus gadus vecāmāte pacietīgi ārdīja un adīja 

skala gaismā, acīm arvien vājāk redzot. Viņa bija uzņēmusies smagāko nastu - mūs barot. Viņa gatavoja mums 

ēdamo patiesībā no nekā; tās bija dažādu zāļu, pareizāk, nezāļu kombinācijas ar dažiem kartupeļiem un saujiņu 

miltu, bez sāls un taukvielām. Tie bija uz plīts cepti plāceņi no pavasarī laukā salasītiem salušiem un puvušiem 

kartupeļiem, lopu biešu biezputra un līdzīgi kulinārijas brīnumi.“  

 

http://www.diena.lv/arhivs/vel-viena-lieciba-10972436
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zážitků autor dodává i reakce či názory své matky, jež jsou většinou vyjádřeny pouze krátkou 

větou. Příkladem může být vyprávění o chlapecké výpravě po okolí, během níž se jeden ze 

skupiny málem utopil. Díky náhodné přítomnosti místní dívky se ho podařilo zachránit, ale 

celé dobrodružství bylo prozrazeno. Zde autor příběh doplňuje matčinou reakcí, která byla 

překvapivě pozitivní, protože na rozdíl od matky zachráněného kamaráda Ilmársovi 

nevynadala. Ilmárs se tak mohl vydávat na dobrodružné cesty i nadále, o čemž svědčí v knize 

řada následujících zážitků.  

Další situace napovídají o Emmině rozhodnosti a svéráznosti. Autor si vzpomíná na 

první koupel, již musel podstoupit společně s ženami a ani přes jeho protest matka 

nepřipustila jinou možnost. Proces mytí vzala do svých rukou a sama své děti pečlivě umyla. 

Striktní byla i v záležitosti kouření, především když mizely stránky z manželovy drahocenné 

knihy účetnictví pro samouky, do nichž si kvůli nedostatku papíru kuřáci balili tabák.  

„Matčiny protesty a opakované nadávky kuřáky nezastavily v trhání stránek, až z knihy 

zůstaly jen její tvrdé desky.“ 

Poslední zmínku o Emmě v memoárech obsahuje kapitola o návratu domů, kdy se 

autor přijel rozloučit se svou matkou na hřbitov, jenž byl kvůli své odlehlosti značně zpustlý. 

„Odpočívej v pokoji, matko. Tvé děti přežily a nyní se vrací domů do Lotyšska.“ 

 

3.2.3 V plesových střevíčkách sibiřským sněhem 

 

„Moje maminka měla tři přání: vrátit se do Lotyšska, shledat se se svými bratry a mít 

jednou vlastní byt, v němž by naše rodina mohla bydlet. Všechna tři se jí splnila. Ještě dnes 

se však běžně budívá z děsivého snu. Je opět noc a kdosi buší na dveře. Dovnitř vcházejí cizí 

muži a přikazují jí, aby se připravila. Začíná noční můra deportace, a maminka si zoufale 

pomyslí: „Posledně to byl sen. Tentokrát je to doopravdy.“ Probouzí se a dlouho hledí do 

noční prázdnoty, až se konečně uklidní a uvědomí si, že je doma. V Lotyšsku.“
97

  

 

V roli matky vystupují v memoárech Sandry Kalniete tři ženy: její matka Ligita Kalniete, roz. 

Dreifelde, matka Ligity Emílija Dreifelde a matka otce autorky, Milda Kaimiňa. Pojednáno 

bude o Ligitě Kalniete, která na Sibiři s krátkou přestávkou strávila šestnáct let a porodila tam 

svou jedinou dceru Sandru, a také o její matce Emílii Dreifelde, s kterou jí po celou dobu 

vyhnanství poutalo silné nejen pokrevní pouto matky s dcerou. 

                                                             
97 KALNIETE, S., V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, str. 105–154, 188–245. Úvodní citace je vybrána 

z poslední stránky memoárů. Vybrané citáty přeložil M. Škrabal, překladatel těchto memoárů. 



42 
 

 Životní osudy autorčiny matky provází čtenáře průběžně od samého začátku knihy až 

do jejího úplného závěru. Poprvé Kalniete uvádí stručnou charakteristiku mladé Ligity těsně 

před odjezdem na Sibiř, jak už bylo zmíněno v podkapitole o deportacích. Čtrnáctiletou dívku 

vykresluje jako úspěšnou školačku a parádnici. Hra na život a na smrt se rozehrává při 

příjezdu Emílije a Ligity do vyhnanství, ve kterém se ocitly bez hlavy své rodiny, a jedinou 

oporou si byly sobě navzájem. Autorce jako zdroj vyprávění o životě Ligity a Emílije na 

Sibiři slouží především rozhovory se svou matkou, jejíž živé vzpomínky zpracovává do 

jednotlivých příběhů. Při vyprávění Kalniete často předbíhá událostem, prozrazuje budoucí 

osudy žen a vkládá do děje matčiny názory a odpovědi z rozhovorů, které příběh dokreslují 

a dodávají mu na autenticitě. Nevyhýbá se ani popisu jednoho z rozhovorů, na kterém 

dokládá, jak těžké bylo vyptávání se na skutečnosti nepředstavitelné pro člověka nedotčeného 

ničím podobným. „Maminčino vypravování pronášené všedním hlasem ve mně vyvolávalo 

nenadálé vlny bolesti. Celá jsem se třásla a musela jsem se chytit stolu, abych ovládla pláč. 

Nedokázala jsem sama sebe poslouchat, jak se obyčejným tónem ptám na chuť krysího masa, 

nebo jak se podivuji nad tím, že maminka nezemřela poté, co snědla koňskou mršinu.“ 

 Uprostřed útrap, mezi které patřilo časté stěhování a s tím spojené nesnadné hledání 

práce a obživy, dále těžké nemoci v podobě úplavice a malárie, které Ligita málem podlehla, 

či neúměrně namáhavá práce pro člověka, kterou museli deportovaní vykonávat, Kalniete 

nachází v rozhovorech s matkou i okamžiky radostné. K takovým momentům docházelo 

především tehdy, když ženy utišily hlad a vzpomínaly na Lotyšsko nebo v nich vzplála naděje 

na brzký návrat domů. Jako výstřižek z červené knihovny působí v memoárech pasáž o první 

Ligitině lásce, kterou Kalniete podrobně líčí s určitou dávkou fantazie a k celé události 

přidává i svůj komentář, kterým nechápavě hodnotí zamilovanost dvou uboze vypadajících 

lidí. Jejich setkání proběhlo na plese deportované mládeže, kterému podle autorky Ligita 

vládla jako královna. „Ostatní děvčata jen přihlížela s trpkým úsměvem, což Ligitinu radost 

z vítězství ještě umocňovalo – pozvedla bradu, odhodila blonďaté lokny a bezstarostně tančila 

jeden tanec za druhým.“ V tomto duchu se nese vyprávění jedné šťastné chvíle a je otázkou, 

nakolik si s líčením situace sama autorka pohrála. 

Po pěti letech vyhnanství přišel Dreifeldsovým první dopis z Lotyšska a krátce za ním 

následoval balík poslaný Emíliinou sestrou Annou, v němž se nacházelo kromě různého jídla 

i čisté oblečení nebo mýdlo. Do svého barvitého vypravování nechává autorka zaznít Ligitiny 

reakce v podobě pláče či pocitu spokojenosti, jaké v ní vyvolaly vzpomínky s odstupem 

několika desítek let. „Pokaždé, když maminka na tuto příhodu vzpomíná, odráží se na její 

tváři dávný pocit spokojenosti a pohodlí.“ Jiná šťastná chvíle připadla na duben 1948, kdy 
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bylo Ligitě dovoleno vrátit se do vlasti. Momentu Ligitina čekání na oznámení této 

skutečnosti autorka dodává dobrodružný ráz a pokouší se o dokonalé uchopení celé situace 

včetně zaznění Ligitiných myšlenek. „To nemůže být pravda! … A co když přece jen je?“ 

Podobným způsobem je ztvárněno dojemné loučení matky s dcerou, jež bylo v jejich životech 

tím posledním. 

Prostřednictvím zachovaných dopisů mezi Emílií a Ligitou je znázorněno období 

jejich ročního odloučení, které skončilo Ligitinou druhou deportací na Sibiř a Emíliinou smrtí. 

Pravidelná korespondence se svou dcerou držela matku při životě, neboť v podmínkách 

sibiřské izolace to byl jediný zdroj jejího štěstí. Na základě dopisů autorka analyzuje 

babiččinu povahu jako něžnou a srdečnou. Kalniete volně přepisuje obsah psaní, z kterých se 

čtenář spolu s Emílií dozvídá o Ligitině osudu v Lotyšsku a popisuje matčiny reakce na nové 

informace o své dceři. Zaslané nově pořízené fotografie z Rigy svědčily o zdraví a kráse 

Ligity, přesto měla o ní matka neustálý strach kvůli její nevyzrálosti a skrze dopisy jí posílala 

poučná slova. Svou matku autorka hájí její chutí do života, která se jí navrátila znovunabytou 

svobodou a projevovala se také častým navštěvováním tanečních zábav. Dopisy přináší dva 

různé pohledy na dva propojené světy žen, z nichž jeden je plný nových nadějí a druhý se 

zanáší stále větší zoufalostí, která vrcholí úmrtím Emílie. Popis této smrti je detailně 

zpracován, ačkoli při tom nebyl nikdo přítomen. „Má babička Emílija umírala sama. 

V zatuchlém chlévě, s hlavou opřenou o vyhublý bok krávy. Ruka se zvolna pouštěla teplého 

vemena. Kráva udiveně pootočila hlavou a mrzutě zabučela. Pak pokračovala v lhostejném 

přežvykování. Emíliiným srdcem projela bolest ostrá jako nůž. Její tělo se zakymácelo 

a babička s vytřeštěnýma očima spadla na hnojem prosáklou podestýlku. …“ 

Při líčení druhé Ligitiny deportace využívá Kalniete ukázek z maminčina deníku, který 

si vedla po dobu tří měsíců a formou dopisů imaginárnímu ženichovi si tak nahrazovala 

kontakt s vnějším světem. Ze zápisků zaznívají Ligitiny pocity morálního ponížení, 

nespravedlnosti, strachu a apatie, jež zakusila již podruhé na cestě v dobytčím vagonu 

a posléze v sibiřských vězeních. Ve formě dialogu s velitelem po propuštění z vězení se Ligita 

dozvídá o smrti své matky a brzy na to se při náštěvě hrobu seznamuje se svým budoucím 

manželem Aivarsem. 

V kapitole „Dalšího otroka už nezplodíme“ je pojednáno o zásadních změnách 

v Ligitině životě – o svatbě a narození holčičky Sandry, kterou je autorka sama. Podle 

autorčiných slov vzpomínají její rodiče na svou svatbu vždy se smíchem, jelikož před 

obřadem museli dát přednost evidenci kozy. Je otázkou, kolik lidí zná průběh těhotenství 

svých matek a následně dokáže popsat jejich porod, který je zároveň porodem jejich, 
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každopádně Sandra Kalniete k takovým znalcům patří. Porod líčí tak živelně a dobrodružně, 

jakoby se čtenáři promítal přímo před očima. Sandru museli krátce po narození registrovat, 

a tak se z miminka stal doživotní vyhnanec. Z tohotu důvodu, jak sám název kapitoly 

napovídá, rodiče další děti mít nechtěli. 

V závěru memoárů začíná Kalniete čerpat i ze svých vzpomínkových zdrojů 

a přiznává, že na její výchově se z důvodu zaměstnanosti rodičů podílela především otcova 

matka Milda. Ligitu v tomto období, kdy rodina již netrpěla nouzí, ba ve srovnání s ostatními 

se mohla chlubit svou hojností, autorka charakterizuje matčiným odmítáním Sibiře. Tato 

vlastnost se projevovala evropským stylem oblékáním (díky daru od svých bratrů, kteří 

emigrovali na Západ), používáním podšálků či tvrdošíjným prosazením očkovat svou dceru 

proti neštovicím do nohy, nikoli do ruky. „Moje dcera bude potřebovat hezká ramena, 

protože jednou bude nosit večerní róbu.“  

Po osmi letech dorazil na Sibiř dopis adresovaný Ligitě od jejích bratrů a okamžik, 

kdy měl být přečten nahlas, vnímá autorka jako posvátný. Ligita se na chvíli kromě matky 

a manželky stala znovu sestrou tří bratrů, se kterými se mohla opět setkat od doby odloučení 

teprve v osmdesátých letech. Memoáry jsou zakončeny citací z dopisu Ligity svým bratrům, 

jež napsala ve vlaku jedoucím z vyhnanství zpět do Lotyšska.  
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4 Vztah memoárů k dokumentární a k umělecké literatuře 

 

Jako stěžejní dílo k odvození vztahu vybraných memoárů k dokumentární 

a k umělecké literatuře poslouží odborná publikace Vlastimila Válka „K specifičnosti 

memoárové literatury, 1984“. Nejdříve budou představeny základní charakteristické rysy 

memoárového žánru jako celku a posléze uvedeny jeho shodné znaky s literaturou 

dokumentární a uměleckou. Na základě některých podobností bude možné analyzovat vztah 

memoárů k jednotlivým oblastem literatury. 

Vlastimil Válek ve své knize shrnuje získané poznatky badatelů ohledně 

memoárového díla a vytyčuje znaky, které takové dílo definují. Vzhledem k době, ve které 

Válek svou monografii vydal, lze očekávat, že autorův přístup k specifikům válečné 

i poválečné memoárové literatury může být v mnoha ohledech zavádějící. Zůstavá pak 

otázkou, nakolik je vůbec možné zařadit memoáry z období sovětských represí do 

teoretického rámce, jehož vznik je poplatný své době. Pro účely charakteristiky vztahu 

memoárů ke zmíněným oblastem literatury proto poslouží pouze první dvě kapitoly Válkovy 

publikace, které se dotýkají obecného vymezení žánru memoaristiky v rámci literární vědy. 

 

Mezi charakteristickými znaky uvádí chronologickou posloupnost autorových 

vzpomínek na události, které prožil nebo byl jejich svědkem; autentičnost vzpomínek; vlastní 

stanovisko autora, které se vyznačuje svou subjektivizací, ačkoli se autor snaží o objektivní 

podání; existence dvou časových rovin, tedy čas přímého prožívání událostí a čas vyprávění; 

vyprávění v první osobě, kdy se autor memoárů ztotožňuje s hrdinou a epický charakter díla.
98

 

Na transformaci memoárového žánru se významně podílí literatura dokumentární 

a literatura umělecká. Obecně platí, že jedna část memoárů se blíží více k dokumentární 

literatuře, zatímco druhá část fakty zobecňuje a proto spíše spadá do oblasti krásné literatury. 

Od dokumentární literatury převzal memoárový žánr faktografičnost a autentičnost 

v zobrazování minulých dějů, ačkoli tento fakt často podléhá autorově subjektivnímu 

zkreslení. Dalším společným znakem je obsahová stránka, která zachycuje skutečné události, 

a stránka formální, kdy autor zařazuje konkrétní údaje jako data, místa, jména či do díla 

vkládá dokladový materiál, jímž může být spis, dokument, fotografie, korespondence apod. 

Kompozice díla a jazyk se také řadí ke společným prvkům. Autor zaznamenává sled událostí 

                                                             
98 VÁLEK, V., K specifičnosti memoárové literatury, str. 53. 
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chronologicky za sebou, a tak je kompozice dána už samým životem. Po jazykové stránce je 

z dokumentární literatury využívána sdělnost, informativnost, popisnost či přesnost.
99

 

K „beletrizování“ memoárů, tedy k využívání znaků typických pro uměleckou 

literaturu, dochází většinou z důvodu překlenutí prostoru mezi minulostí a přítomností, aby se 

minulost aktualizovala a kromě rozumové stránky působila na čtenáře i stránkou citovou. 

K takovým znakům patří porušování chronologické linie, vkládání přítomného času do 

minulého děje a celková stylizace celku. Autor historickou pravdu dokresluje a do jisté míry ji 

subjektivizuje. Beletrizované memoáry píší většinou spisovatelé, kteří již vědomě zážitky 

umělecky zpracovávají.
100

 

 

4.1 V plesových střevíčkách sibiřským sněhem 

 

Memoáry Sandry Kalniete stojí na pomezí literatury faktu a beletrie. Jelikož motivem 

k napsání knihy byla především osvěta západní společnosti o tragickém údělu mnohých 

pobaltských rodin, hned v úvodu svého díla autorka seznamuje čtenáře s dějinami okupace 

lotyšského státu a s problematikou deportací, při čemž se hojně opírá o faktografické údaje. 

Ty jsou obsaženy buď přímo v textu anebo je na ně odkázáno do sekce „Poznámky“ na konci 

knihy, kde jsou uvedeny i bibliografické zdroje, z kterých autorka čerpala. Nejen vstupní část 

memoárů, ale i další kapitoly jsou protkány konkrétními historickými fakty, jež svědčí 

o dokumentárním charakteru díla a jeho autentičnosti. Ačkoli Kalniete nebyla očitým 

svědkem popisovaných událostí, alespoň do doby svého narození, snaží se zachytit skutečnost 

v její objektivní podobě. Jako prameny k objektivnímu poznání minulosti a zároveň k napsání 

knihy ji posloužily četné návštěvy archivů nabízející možnost nahlédnout do historických 

materiálů, a tak poodhalit roušku temné minulosti svých příbuzných. Dalšími zdroji 

podporujícími pravdivou stránku minulosti jsou zachované spisy, průkazy a fotografie držené 

ve vlastnictví autorčiných příbuzných, jimiž jsou memoáry proloženy. Jak už bylo pojednáno 

v kapitole 3.2.3, dokladovým materiálem bylo použito i korespondence a deníku. Ačkoli se 

jedná o materiál subjektivně zabarvený, stále podporuje dokumentární vyznění. 

 Chronologičnost časového sledu událostí je dalším společným znakem s literaturou 

dokumentární. Zpočátku Kalniete charakterizuje situaci okupovaného Lotyšska, kterou 

prolíná s osudy své rodiny, a tak zároveň představuje její jednotlivé členy. Teror okupačních 

režimů vrcholí dvěma deportačními vlnami, jež rodiny na Sibiř zanáší, a v knize jsou 

                                                             
99 Tamtéž, str. 59–78. 
100 Tamtéž, str. 78–100. 
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sledovány jejich další osudy během doby vyhnanství. Děj se odehrává mezi lety 1941 až 

1956, kdy malá Sandra Kalniete poprvé uviděla zemi svých předků, Lotyšsko. 

 

Ke „zbeletrizování“ memoárů dochází už v počátečních kapitolách a je přítomno 

během celého vyprávění. Autorka minulý děj aktualizuje a oživuje pomocí konstrukce reality, 

kterou si vyslechla z úst přímých svědků. Vyprávění probíhá stále v minulém čase, ale situace 

je čtenáři předložena se všemi svými detaily. „Ze vzrušeného hovoru letců a mužů ze 

sousedství se dověděl, že Rusové vstoupili do Rigy, na náměstí před nádražím stojí tanky a že 

předměstím Maskavas forštate pochodují lidé s rudými prapory“.
101

  

Podobnost s krásnou literaturou tvoří rekonstrukce dialogů či přímé řeči, která prošlost 

děje zpřítomňuje a oživuje. „‘Aivare Alexandroviči, počínaje dneškem musíte svou dceru 

zaregistrovat vždy 15. a 30. dne v měsíci,‘ a se smíchem dodal: ‘To abychom měli jistotu, že 

neopustila místo nuceného pobytu.‘“
102

 Kvůli celkově uměleckému zpracování historické 

zkušenosti spadá kniha po stylistické stránce do oblasti literatury krásné. Autorka využívá 

estetického jazyka, hraje si s nápaditými slovními výrazy a tím se snaží vyhnout pouhé 

popisnosti a kusému záznamu vzpomínek. Svým působivým a živelným líčením situace 

dokáže ve čtenáři vyvolat soucit s osudy jednotlivců či vztek nad bezmocí cokoli změnit. 

„‘Cože? Vy ještě nevíte, že vaše matka zemřela?‘ Ligita nechápala. Ještě jednou, nyní už 

s netrpělivým tónem v hlase, opakoval: ‚Vaše matka Emílija Dreifelde zemřela 5. února.‘ 

Ligita se vypotácela na ulici. Už neměla maminku. Zůstala úplně sama.“
103

  

K dokreslení situací si Kalniete vypomáhá zařazováním fiktivních prvků, což je možné 

dokázat například při popisu úmrtí své babičky Emílije – viz kapitola 3.2.3. V hlavách 

vystupujících postav často kolují myšlenky, které si na základě autentické situace musela 

autorka domyslet.  

Posledním z podstatných znaků, jež se přibližuje beletrii, jsou časté vstupy samotné 

autorky do děje a její subjektivní hodnocení proběhlých událostí. Autorka komentuje i své 

vlastní bádání v archivech a uvádí své reakce na nově odhalené skutečnosti při rozhovorech se 

svými blízkými. 

 

 

 

 

                                                             
101 KALNIETE, str. 23. 
102 Tamtéž, str. 214. 
103 Tamtéž, str. 200. 
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4.2 Ukradené dětství 

 

V memoárech Ukradené dětství převažují znaky spojené s dokumentární literaturou 

nad znaky vyplývající z oblasti beletrie. Šalts se v první řadě snaží podat informaci o své 

zkušenosti sibiřského vyhnanství, které prožil v letech 1941 až 1946. Vyprávění probíhá 

v první osobě a sám autor je totožný s hrdinou a vypravěčem. Události řadí časově za sebou; 

nejdříve se věnuje osudovému dnu, kdy byl spolu s rodinou vyhnán ze svého domova, 

naložen do dobytčích vagonů a odvezen na Sibiř, posléze vypráví o životě v tamějších 

podmínkách a závěrem vzpomíná na období krátce po návratu ze Sibiře. 

Stěžejním zdrojem pro napsání těchto pamětí sloužily autorovi především jeho vlastní 

vzpomínky. Otázkou je, nakolik se autenticita prožitých událostí s odstupem času, který činil 

více než třicet let, vzdálila od své podstaty a autor tak fakta ať už vědomě či nevědomě 

deformoval. Snaha o objektivitu a autentičnost některých informací je podpořena 

historickými knižními či časopiseckými zdroji, jejichž názvy autor v textu uvádí (např. 

vyprávění o podmínkách v pracovních táborech, kam se dostal i Šaltsův otec, je doloženo 

článkem z časopisu Karogs, str. 88-89), či dokumentárními archivními materiály. 

 Memoáry jsou proloženy kapitolkami s názvem „Okolnosti“, kde jsou shrnuty 

zajímavosti, které by jinak narušily hladký průběh autorova vzpomínání. V kapitolkách autor 

uvádí seznam jmen svých známých, kteří se z vyhnanství již nikdy nevrátili, nebo seznamuje 

čtenáře s historickými skutečnostmi, jako byl například návrat dětí ze Sibiře zpět do 

pobaltských zemí v roce 1946. Dokumentárnost díla posiluje fotografická vložka, kde jsou 

zachyceni jednotliví členové Šaltsovy rodiny, jejich známí a příbuzní, či vložený dopis od 

autorovy známé, který obsahuje informace o jejím životě po návratu ze Sibiře. Autor se 

o pokračování života svých „sibiřských“ známých zajímá a o jejich osudy se v knize podílí.  

Jazyk memoárů charakterizuje popisnost nemající žádný zvláštní efekt na čtenářovo 

estetické cítění. V díle nejsou zařazeny ani dialogy či fiktivní prvky, pokud bude pominuta 

autorova subjektivita daná odstupem času, která by mohla zážitky fiktivně dokreslovat. 

 

Nemnoho prvků krásné literatury je v knize také možné zpozorovat. Vzhledem 

k osobně prožitým okamžikům si autor dovoluje do děje zasahovat; vyprávění v minulém 

čase prostupuje vsuvkami, kdy se zamýšlí nad proběhlými událostmi či k nim dodává své 

vlastní stanovisko, a tím minulost subjektivně zabarvuje. „Byli jsme deportováni, abychom 

usnadnili proces rusifikace – uvolnili místo v naší vlasti novým přistěhovalcům na cestě 
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Ruska v posunutí hranic Rudého impéria směrem na západ.“
104

 K podpoře memoáristova 

názoru, což je další znak blížící se literatuře krásné, je v dalších větách uvedena citace Viktora 

Suvorova, která stvrzuje autorovu myšlenku a dále ji rozvádí (str. 21). Občas je vyprávění 

oživeno obraty k samotnému čtenáři. „Kdybyste se podívali …“; „Mohli byste říct, že …“. 

 

4.3 Děti ze zemljanky 

 

 Jak již kapitola 3.2.1 napovídá, autorka memoárů „Děti ze zemljanky“ Andra 

Manfelde si pro zpracování vzpomínek svých prarodičů a jejich dětí na dobu sibiřského 

vyhnanství vybírá osobitý přístup. Manfelde přiznává, že jejím cílem byla snaha vyjádřit 

pocity deportovaných, a proto se ve svém vyprávění pokouší vcítit do situací svých blízkých. 

Důležitým kritériem pro výběr takového přístupu je samo autorčino povolání spisovatelky 

a básnířky; historie je nahlížena především z uměleckého úhlu pohledu a celkový charakter 

memoárů se tak přiklání k literatuře krásné.  

 Již při čtení prvních řádků je patrná autorčina volba lyrického jazyka pro svou knihu, 

jenž je charakterizován používáním básnických výrazů. Stejná slova se ve větě či v kratším 

úseku často opakují, a to jim dodává na důležitosti. „Prosím, nechte mne vstoupit dovnitř, já 

prosím. Prosím, otevřete dveře zemljanky a dovolte mi vstoupit za vámi“.
105

 Autorka si se 

slovami hraje, zdrobňuje je či komolí a leckdy vytváří slova úplně nová, pro něž není 

v češtině doslovný překlad. „Šļakatas šņākdamas šķīst“.
106

 

 Jediným materiálem, který je autorce pro vyprávění vzpomínek k dispozici, je osobní 

svědectví rodiny Manfeldů a zachovaná fotografie zachycující celou rodinu stojící u své 

zemljanky na Sibiři. Podle zevnějšího vzhledu členů rodiny na snímku si autorka domýšlí 

jejich tehdejší rozpoložení a momentální myšlenky a minulost na fotografii se snaží 

překlenout svou imaginární přítomností. Při tom používá přítomného času a s postavami 

komunikuje. „Anno, babičko, … Vzpomínáš si na vůni Lotyšska na každé pěšině, odbočce, 

květu?“
107

 Manfelde se o vzpomínky opírá, a zároveň se jimi nechává inspirovat, aby 

skutečnost podle svého dokreslila a obohatila. Děj oživuje fiktivními rozhovory či 

                                                             
104 SALTS, I., str. 21. 
105 MANFELDE, A., str. 9. 
106 Tamtéž, str. 18. „Kaut ezers gluds un slīdīgs, drošs un kaulains kā pati země. Tad tik var ieskrieties un kā 

tagad, hei!... Šlakatas šņākdamas šķīst…“. (Když je jezero hladké a kluzké, jisté a kostnaté jako sama země. Jen 

tehdy je možné vyběhnout a jako teď, hej!... (šplíchanec vody se rozprskává do všech stran). 
107 Tamtéž, str. 10. 
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nevyslovenými myšlenkami postav. „Holčička je poslušná. Jednoho dne vstává. Nohy se 

vlečou a jí se zdá, že se už nikdy nenaučí chodit, natož běhat. Ale vstává.“
108

 

 Celkově jsou příběhy v memoárech nahlíženy z pohledu třetího pozorovatele, ačkoli 

Manfelde vytváří prostor i pro své komentáře a myšlenky. „A když jsem se narodila Lidiji, 

také mne odvezou do ‚Kalniešů‘“
109

 („Kalnieši“ je domov, z kterého byla rodina násilně 

odvezena).  

 

 Dokumentární stránka memoárů je zastoupena fotografickou přílohou znázorňující 

jednotlivé členy rodiny na Sibiři a po jejich návratu v Lotyšsku. Dále jsou to osobní dotazníky 

autorčiných prarodičů vyslaných do vyhnanství, které Manfelde objevila při bádání 

v archivech, spolu s dopisem jejího dědečka adresovaným redakci lotyšského časopisu „Cīņa“ 

(čes. Boj), ve kterém žádal odpověď na důvody odsouzení k životu ve vyhnanství. Tato fakta 

jsou uvedena v doslovu knihy. Mezi další znaky dokumentárního charakteru náleží citace 

vzpomínek autorčiny matky na počátku memoárů, která dodává vyprávněnému na 

věrohodnosti, a dodržování chronologické linie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Tamtéž, str. 53. 
109 Tamtéž, str. 72. 
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Závěr 

 

Výběr autorů tří analyzovaných memoárů již předurčuje odlišný charakter zpracovávané 

tématiky sibiřského vyhnanství. Pro sepsání vzpomínek hraje v jejich případě důležitou roli 

vlastní motivace, zkušenost s deportací a spisovatelská činnost. 

 K sepsání knihy mají společné pohnutky autoři Ilmárs Šalts a Sandra Kalniete, kteří 

chtějí předat svědectví o kapitole lotyšské minulosti nejen mladším generacím, ale rozšířit ho 

dále do světa. Jejich knihy jsou přeloženy do několika jazyků, memoáry S. Kalniete i do 

jazyka českého. Na rozdíl od vzpomínek autorky Andry Manfelde, které jsou určeny 

především pro lotyšské publikum a zatím nebyly přeloženy do žádného cizího jazyka, se 

předchozí dva memoáry snaží čtenáře seznámit s problematikou lotyšských deportací 

a přiblížit mu průběh života vysídlených obyvatel na základě svých osobních zkušeností či 

zkušeností svých příbuzných. Svým zpracováním tak spadají převážně do dokumentární 

oblasti literatury, ačkoli se u nich objevují i prvky z literatury krásné.  

Hlavními zdroji informací v těchto dvou memoárech jsou vlastní zkušenosti autorů, 

kteří sibiřské vyhnanství zažili jako očití svědci, a vzpomínky jejich příbuzných. První 

skutečnost platí hlavně pro I. Šaltse, jenž čerpá především ze svých vzpomínek, jinak je to 

u S. Kalniete, jejíž zkušenost s vyhnanstvím trvala prvních šest let jejího života, a proto zdroj 

vlastních vzpomínek je menší.  Za další zdroje obou memoárů slouží faktografický materiál 

držený v rodinném vlastnictví či najitý v archivech.  

S. Kalniete a I. Šalts nejsou na rozdíl od A. Manfelde profesionálními spisovateli, 

ačkoli analyzované memoáry nebyly jejich prvotinami. Spisovatelka a básnířka A. Manfelde 

je v přístupu zpracování pamětí na dobu vyhnanství jedinečná a s předchozími dvěma autory 

jí pojí jen velmi málo. Její hlavní motivací bylo sepsání vzpomínek své rodiny v podobě jejich 

psychologického prožívání, které v knize vyjadřuje lyrikou v próze. Sama kromě vyprávění 

svých příbuzných a fotografií pořízených na Sibiři – jedinými zdroji informací pro její 

memoáry, nemá s vyhnanstvím žádnou přímou zkušenost.  

Při komparaci všech tří memoárů na základě vybraných kritérií se dokumentární próze 

nejvíce blíží kniha „Ukradené dětství“. Téma dnu deportace a cesty na Sibiř Šalts popisuje 

z hlediska vlastního prožívání v první osobě a své vzpomínky místy doplňuje faktografickým 

podkladem. Svou matku, s níž pobýval ve vyhnanství po celou dobu, zmiňuje spíše okrajově 

a své vlastní zážitky upřednostňuje před zážitky ostatních.  

V knize S. Kalniete „V plesových střevíčkách sibiřským sněhem“ se střídá oblast 

literatury dokumentární s beletrií. Autorka neznalému čtenáři představuje klíčové okamžiky 
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lotyšských dějin v době okupace a seznamuje ho s osudy svých rodičů a prarodičů, jež byli 

odsouzeni k životu ve vyhnanství. K oživení minulosti používá prvků charakteristických pro 

krásnou literaturu; na rozdíl od Šaltsova popisu cesty na Sibiř je Kalniete emotivnější, vžívá 

se do pocitů svých blízkých, aniž by sama deportaci zažila. Značnou část memoárů věnuje své 

matce i babičce, jejichž zkušenost pobytu detailně vykresluje. 

„Děti ze zemljanky“ spisovatelky A. Manfelde se dokumentární próze docela vzdalují, 

ačkoli je v knize doložen fotografický materiál. Autorka se snaží překlenout mezeru mezi 

přítomností a minulostí, která ji odděluje od vyhnanství jejích prarodičů, a sdílet příběhy 

jednotlivých členů rodiny včetně své babičky, k níž ve vyprávění promlouvá a vyzdvihuje její 

pečlivou starost o své děti. Její memoáry svým charakterem jsou podobné krásné literatuře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


