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Znovuvydání knihy mého otce mě velice překvapilo – radostně.
Byla to jeho první knížka. Potom celý svůj život pokračoval psát: povídky, 

články, divadelní hry, scénáře pro filmy, biografie, velký historický román Země 
krvácí, země kvete, o vztazích mezi Čechy a Švédy během třicetileté války. Už ale 
nikdy nepsal o sobě. Moje válečná odyssea je výjimkou. Jeho fantasie a zájem o lidi, 
místa a jejich historii a kulturu, zvláště malířství a hudbu, byly pro něho mnohem 
důležitější než on sám. Jistě by byl velmi překvapený, kdyby zjistil, že vzpomínka 
na něho samého je živá po tak dlouhé době.

Moje poděkování patří všem těm, kteří si dali za  úkol zveřejnit památky 
z první světové války. Mezi nimi těm, které osobně znám – pana Tomáše Ruska, 
s obdivuhodným mladistvým elánem pro dějiny, a Dr. Josefa Tomeše, význam-
ného historika a spisovatele, který již přes dvacet let zveřejňuje spisy o mém otci.

Děkuji Vám!
 Míra B. Vaněk Shejbal
 Monte Porzio Catone (Řím), červen 2017
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Vážení čtenáři,
s potěšením jsem přijala pozvání uvést obnovené vydání pamětí významné-

ho československého legionáře a diplomata Vladimíra Vaňka, nazvaných Moje 
válečná odyssea. Tato kniha, poprvé vydaná v roce 1925, se tak s odstupem více 
než  90  let  od  svého  napsání  znovu  vrací  k  českým  čtenářům.  Připomene  jim 
všestranně nadanou osobnost svého autora, který se významným způsobem po-
dílel na československém odboji za první i druhé světové války a celý svůj život 
věnoval práci za naplnění demokratických principů budování a rozvoje Česko-
slovenské  republiky,  jak  je  ve  svých  stěžejních  dílech  vytyčil  její  zakladatel, 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

V  současné  době  vzpomínáme  100.  výročí  událostí  první  světové  války. 
Tento globální konflikt znamenal zásadní předěl v historii naší civilizace, otřásl 
jejími  dosavadními  hodnotami  a  hluboce  poznamenal  a  změnil  životní  osudy 
milionů mužů a žen nejen na frontách v první linii ale i v zázemí. Vladimír Va-
něk byl jedním z mnoha mladých českých mužů, kteří v té době byli podrobeni 
obtížné  volbě,  zda  zachovají  loajalitu Rakousko-Uhersku,  nebo  zda  se  zapojí 
do boje za vznik nového společného státu Čechů a Slováků, založeného na ide-
álech humanismu a demokracie. Začátek války jej zastihl na Ukrajině, která v té 
době byla součástí Ruského impéria. I přes své mládí, bylo mu tehdy pouhých 
19 let, se přihlásil do řad vznikající České družiny. Stal se tak jedním ze skupi-
ny českých a slovenských dobrovolníků, kteří již v roce 1914 zahájili se zbraní 
v ruce boj za vznik samostatného Československa. Bez bojových úspěchů těchto 
prvních československých dobrovolníků, mezi které patřil i Vladimír Vaněk, by 
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nebyl v pozdější fázi války možný vznik československých legií v Rusku, v Itálii 
a ve Francii jako velkých vojenských jednotek na úrovni armádních sborů.

Vaňkovy paměti ukazují, jak hluboce vnímal politický i kulturní život v ze-
mích, kde působil, a prozrazují schopnosti, které následně uplatnil ve službách 
vznikajícího československého státu nejprve jako zpravodajský důstojník a poz-
ději i jako diplomat.

Vaňkova odbojová činnost v mnoha aspektech předznamenala jednu z nej-
slavnějších kapitol československého odboje v době druhé světové války – bojové 
mise československých parašutistů v okupované vlasti.

Považuji  za  důležité,  že  obnovené  vydání  Vaňkových  pamětí  připomene 
jeho podíl na formování československých legií v Itálii. Vladimír Vaněk je i pří-
kladem významného přínosu demobilizovaných československých legionářů pro 
budování meziválečné československé diplomacie. I zde, podobně jako v době 
první světové války, se ve službách nově vzniklé Československé republiky plně 
uplatnily jeho všestranné schopnosti.

Vladimír Vaněk  osvědčil  svou  věrnost  demokratickým  principům,  na  je-
jichž základě vznikla Československá republika, i během druhé světové války, 
když své předchozí zkušenosti využil ve prospěch boje za obnovu českosloven-
ské samostatnosti. Není jistě náhodou, že v závěrečném období války, po pádu 
Mussoliniho  režimu,  se Vladimír Vaněk  vrátil  do  Itálie  z  pověření  prezidenta 
Edvarda Beneše a podílel se jako vyslanec na obnově diplomatických styků mezi 
ČSR a Itálií. Nepřekvapuje nás rovněž, že Vladimír Vaněk byl blízkým spolu-
pracovníkem ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, ani že po únoru 1948 
rozpoznal nebezpečí, které mu hrozilo ze strany komunistického režimu a s ce-
lou rodinou odešel do emigrace v Itálii, kde žil až do své smrti v roce 1965.

Od roku 2011 nese Vaňkovo jméno i jedna z ulic v toskánské přímořské lo-
kalitě Riva del Sole, ležící poblíž města Grosseto.

Nové vydání pamětí Vladimíra Vaňka je významným příspěvkem k uchová-
ní historické paměti, spojené s celoživotním přínosem této osobnosti pro vznik 
Československé republiky i pro boj za obnovu její samostatnosti na základě de-
mokratických  ideálů,  za které přinášeli  nejvyšší  oběť  českoslovenští  legionáři 
za první světové války i příslušníci československého domácího i zahraničního 
odboje za druhé světové války.

 PhDr. Hana Hubáčková
  Velvyslankyně České republiky v Itálii
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ÚVODEM!

Jsem rád, že mohu říci několik slov úvodem ke knize Vladimíra Vaňka. Dílo, jež 
vykonal tento skromný a inteligentní voják našeho odboje, zaslouží pilné pozor-
nosti. Byl to výkon podivuhodný, smělý a krásný ve své obětavosti. V době, kdy 
mnozí z mála, co vykonali, se pokoušeli a dosud pokoušejí vytlouci především 
nějaký „zásluhový kapitál“, často i politický, Vladimír Vaněk o svých činech mlčel 
a byl téměř neznám širší veřejnosti. Píše-li dnes svoje paměti, činí tak proto, aby 
především přispěl k obohacení naší revolučně-osvobozenské historie důležitým 
a vážným dokumentem; a činí tak na výzvu svých přátel. Jeho kniha jest skutečně 
z těch dokumentů, jež už prostým popisem událostí mohou vrhnouti ostré a vy-
světlující jasno do mnohých stran našeho zahraničního odboje. Výkon Vaňkův 
však sám o sobě jest cosi i nejvýš zajímavého psychologicky, je to historie, o níž 
by se mohlo říci, že je dobrodružnou, kdyby nebyla zároveň typickou pro osudy 
českých lidí za světové války, jež jimi smýkala často po celé Evropě, po celém světě 
a žádala po nich výkonů mimořádných a odvážných!

Vladimír Vaněk (nebo také Vladimír Vasiljevič Južin či Victor Bolland nebo 
Vittorio Bollandi) prokázal svojí výzvědnou činností naší věci služby skutečně 
neocenitelné. Provedl skvělou „týlovou rozvědku“ do Rakouska, za války přišel 
do Čech, informoval členy Maffie, vstoupil dokonce do rakouské armády tento 
nedávný Družiník, odkud se dostal zase k Rusům, byl v roce 1916 vyslán do Lon-
dýna, pracoval pro naši věc v Paříži, v Italii a hlavně ve Švýcarsku, zprostředkuje 
odtud spojení s domovem – a to vše konal prostě, bez „bengálu“ jaksi samozřej-
mě, spíše s důvtipem a inteligencí než obvyklými výzvědně-špionskými metho-
dami, sleduje jediný nadosobní cíl a účel: co největší prospěch a užitek české věci. 
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Mnozí budou čísti jeho knihu s napětím, jako se čte román; historický dokument 
Vladimíra Vaňka bude však pro vždy jedním z nejoriginálnějších příspěvků le-
gionářské historie i legionářské psychiky. Konečně i stanovisko autorovo v době 
sporů o „osvobozenské legendy“ je zajímavé, věcné a správné: dává každému, což 
jeho jest! Neexistuje pro něj problém „dvojí orientace“: východní a západní. Viděl 
Východ i Západ při práci. A poznal, že tam i zde čestní a opravdoví pracovníci 
českoslovenští pracovali pro naši věc stejně nenáročně, poctivě a obětavě. Není-liž 
krásným činem autorovým, že vydává klidné svědectví pravdě?

 Rudolf Medek
 V Paříži 27. ledna 1925
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V této malé knížce – na žádost svých přátel reprodukoval jsem pokud možno věr-
ně a bezprostředně své válečné zážitky. Počal jsem cestou do Ruska a drobnými 
detaily, abych v obraze více méně barevném vykontrastoval celou tu stupnici doj-
mů počínaje od nasládle barevných a splendidně naivních roztěkaného mládí – až 
v zhuštěné skladby konstrukcí historických. Každý z nás, kteří jsme prožili válku, 
poznal silné kontrasty života a mnohý z nás musel se ve  svém mládí rozloučit 
s nějakou tou vysněnou „Indií“, proto bude mi jistě dobře rozuměno. A to bude 
vše, čeho chtěl jsem docílit, neboť nebylo mou ambicí přischnout na  páteřích 
dokumentárních biblioték.

 Autor
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