
ABSTRAKT:

Cílem této diplomové práce je zpracovat do podoby biografické studie životní osudy 

autorčina dědy Dimitrije Lupeje (roč. 1917), rodáka z Podkarpatské Rusi, který prošel 

nechvalně proslulými pracovními tábory Gulagu a následně se připojil k čs. jednotkám 

generála L. Svobody. S jeho armádou bojoval u Kyjeva, na Dukle, kde byl zraněn a posléze 

došel až do Prahy. Po válce zůstal v československé armádě až do svého odchodu do penze v 

roce 1972. Ve své diplomové práci by se autorka chtěla především zaměřit na tři okruhy 

dědova života – gulag, východní fronta a poválečná armáda. Získaný materiál, doprovázen 

vzpomínkami jeho vrstevníků – též válečných veteránů, by měl být doplněn a konfrontován o 

poznatky z archívních zdrojů a příslušné odborné literatury. Autorka práce využije při analýze 

životního příběhu svého předka metodu orální historie a zároveň se pokusí začlenit celý 

příběh do kontextu obecných dějin, přičemž nabídne ucelený pohled na osud jednotlivce, jenž 

byl ovlivněn převratnými historickými událostmi tehdejší Evropy. 
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ABSTRACT:

The aim of this thesis is to elaborate a biographical study of the life story of the 

author's grandfather Dimitrij Lupej (born 1917), a native of Subcarpathian Ruthenia, who 

experienced infamous Gulag labour camps and then joined the Czechoslovak units of General 

L. Svoboda. With his army, he fought at Kiev, in Dukla pass where he was wounded and later

on he reached Prague. After the war he remained in the Czechoslovak Army until his 

retirement in 1972. The author of the thesis would particularly like to focus on three areas of 

her grandfather’s life - Gulag, the Eastern Front and the post-war Army. A gathered material 

accompanied by memories of his contemporaries - also war veterans should be supplemented 

and confronted by findings from archival sources and relevant literature. The author will use a 

method of oral history in the analysis of her ancestor's life story alongside with an effort to 

incorporate the whole story into the context of general history where she will offer a 

comprehensive view at the fate of the individual, who was influenced by revolutionary 

historical events of the then Europe.
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