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Tambovské Vendeé – paralely a odlišnosti 

 

Ivana DIDIRKOVÁ 

 

1 Veľká francúzska revolúcia 

 

1. 1 Udalosti, ktoré predchádzali VFR 

 

V druhej polovici 18. storočia sa hospodársky stav Francúzska rapídne zhoršoval. Vzrastal 

štátny dlh, ktorý napokon narástol do takých rozmerov, že iba úroky z neho pohlcovali 

polovicu štátnych príjmov získaných z daní a dávok meštianstva a roľníkov. Hospodárstvo 

francúzskej monarchie sa ocitlo v neriešiteľnom stave – jediným efektným riešenie  bolo 

zrušenie obchodných a výrobných obmedzení a zrušenie hospodárskych výsad šľachty 

a duchovenstva, ktorí v tomto období predstavovali približne 3% z celkového počtu 

obyvateľov. Avšak zrealizovať tento program by znamenalo podkopať základy absolutistickej 

monarchie, vo Francúzsku budovanej už niekoľko desaťročí.  

Patovú situáciu mohlo pomôcť vyriešiť poľnohospodárstvo. Francúzsko malo podmienky 

vhodné na pestovanie určitých plodín vďaka geografickej polohe a podnebiu. Absolutistická 

monarchia ale nemohla pripustiť rovnaké hospodárske zriadenie ako v Anglicku, kde 

existovali veľkostatky, ktoré prácou námezdných poľnohospodárskych robotníkov vo veľkom 

produkovali rozličné poľnohospodárske plodiny. Tu prevládali malé hospodárstva, ktoré mali 

roľníci prevažne prenajaté od vrchnosti, zatiaľ čo vo Francúzsku boli roľníci neúnosne 

preťažení daňami aj dávkami. Akékoľvek pokusy o vzbury a úteky z usadlostí boli potlačené, 

čo malo za následok, že všetka nenávisť robotníkov sa obrátila k panovníkovi. Podobné, ak 

nie rovnaké problémy, postihovali aj mestskú výrobu, ktorej základom ešte vždy bolo 

cechové remeslo, aj keď sa už vo Francúzsku začali objavovať i veľké podniky (hodvábnictvo 

v Lyone, hutníctvo na východe krajiny, výroba porcelánu a gobelínov v kráľovských 

manufaktúrach). Tieto výrobky, určené vyšším vrstvám spoločnosti, boli vyvážané do 

zahraničia, a tvorili tak značnú časť francúzskeho zahraničného obchodu, aj keď exportovaný 

bol i poľnohospodársky a bežný priemyselný tovar. Rozvoj vnútorného obchodu sa neustále 

oneskoroval kvôli feudálnemu zriadeniu, ktorého súčasťou boli vnútorné clá, a kvôli 

všeobecnému úpadku francúzskeho poľnohospodárstva.  
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V 80-tych rokoch 18. storočia kríza prerástla do katastrofálnych rozmerov. 

V poľnohospodárstve vyvolala neúroda nárast cien na vidieku aj v mestách. Francúzsko 

uzavrelo s Anglickom obchodnú dohodu a francúzsky trh sa otvoril záplave lacných 

anglických priemyselných výrobkov. Narastala nezamestnanosť a s ňou nespokojnosť 

obyvateľstva. Pokles obchodu a ochromená poľnohospodárska a priemyselná výroba znížili 

výnos z daní, štátne výdavky sa nezmenšili. Naopak, dvor sa nechcel vzdať svojho renomé. 

Francúzsko sa navyše zúčastnilo vojny amerických osád za nezávislosť. Dane, ktoré sa platili 

doteraz, nestačili. Zdá sa, že problém sa dal ľahko vyriešiť – a to zvýšením daní. Nové 

zvýšenie by však už bolo neúnosné, čo uznali i privilegované vrstvy. Ku kríze výroby 

a obchodu pridružila i kríza finančná. Po 175-tich rokoch boli zvolané Generálne stavy; 

bezvýsledne. Tretí stav sa premenoval na Národné zhromaždenie. Po niekoľkých týždňoch 

kráľ vydal pokyn, aby sa prvý i druhý stav pridal k Národnému zhromaždeniu. Súčasne 

povolal štyri pluky vojska na ochranu Paríža. Národné zhromaždenie sa premenovalo na 

Ústavodarné zhromaždenie, ktoré sa kráľ pokúsil rozohnať, no neúspešne. Zhromaždenie 

vydalo uznesenie, na základe ktorého bola panovníkovi odobratá absolútna moc nad krajinou 

a tiež právo rušiť jeho uznesenia. Buržoázia sa vyhlásila za nositeľa najvyššej  moci v štáte.  

 

1. 2 Začiatok a priebeh VFR 

 

Tým, že kráľ povolal do Paríža spomínané štyri pluky, spôsobil veľký strach u ľudí. Ľudia sa 

báli vojnového masakru, takže začali zhromažďovať zbrane a strelný prach. Keď sa 

dozvedeli, že obrovské množstvo zbraní sa sústreďuje vo väznici Bastila, zaútočili na ňu a po 

krátkom, ale prudkom boji ju 14. júla 1789 dobyli.  

Zrútenie symbolu kráľovskej moci bolo i zrútením starého režimu. Kráľ si uvedomoval, že sa 

už nemôže spoliehať na oddanosť svojich jednotiek a udalosti nabrali rýchly spád. Začiatkom 

augusta 1789 boli zrušené feudálne privilégiá, poddanské povinnosti a cirkevný desiatok, čím 

bolo po prvý krát v dejinách takpovediac oslobodené roľnícke obyvateľstvo. Bol prijatý 

najslávnejší dokument revolúcie: Deklarácia ľudských a občianskych práv. V tomto 

dokumente boli po prvýkrát spísané všetky ľudské práva a bol vyjadrený názor, že: „Štát je 

štátom preto, aby chránil svojich občanov, a nie aby potláčal ich práva.“ Preto mal byť 

rozdelený na isté spoločenské skupiny, z ktorých žiadna nesmela mať viac príslušníkov ako 

iné. Vydaním ústavy sa Francúzsko stalo konštitučnou monarchiou. Bol zavedený systém 

využívaný dodnes – rozdelenie poslancov a strán na pravicu (girondisti) a ľavicu (jakobíni 

a kordeliéri). Počas ďalších dvoch rokov boli definitívne zrušené všetky dovtedajšie zvyky 
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a aristokratické výsady, a štát dostal v podstate svoju dnešnú podobu. Napriek radikálnym 

krokom Národné zhromaždenie vytvorilo politický systém, ktorý potvrdzoval volebné právo 

opäť len tým bohatším. V istom zmysle bol hlavný prínos revolúcie ukončený pred rokom 

1791, aj keď tie najdramatickejšie udalosti mali ešte len prísť.  

Počas exilu šľachty sa o útek pokúsil aj kráľ, no bol odhalený a dopravený späť do Paríža. 

Upozornil tak svoj skutočný postoj k revolúcii, čo viedlo k ohrozeniu konštitučnej monarchie. 

V roku 1792 vypukla vojna medzi Francúzskom, Rakúskom a Pruskom. V auguste ľud kráľa 

uväznil. V septembri Parížania pod vplyvom úspechov nepriateľských vojsk podľahli panike. 

Desiatky uväznených šľachticov boli každý deň popravené gilotínou a hádzané do masových 

hrobov. Fanatizmus postupne vytvoril dusnú atmosféru. Toto obdobie sa v dejinách 

Francúzska označuje ako obdobie Veľkého strachu (Grand Peur). Vo Francúzsku sa zvyšoval 

vplyv Parížskej komúny a Robespierra, do vnútra krajiny postupovali pruské vojská s cieľom 

potlačiť revolúciu a oslobodiť kráľa. Šľachtickí royalisti a kňazi, povzbudení postupom 

intervenčných armád, podnecovali vzbury. V Paríži chceli oslobodiť kráľa 

a kontrarevolucionárov. Parížsky ľud predviedol rozhodné vystúpenie, rozdrvil pripravované 

sprisahanie proti nemu a 2. septembra 1792 zlikvidoval uväznených kontrarevolucionárov, 

ktorí sa chystali utiecť.  

21. septembra, po víťazstve francúzskeho vojska nad Prusmi v bitke pri Valmy, bola vo 

Francúzsku vyhlásená republika.     

 

1. 3 Francúzska republika 

 

22. septembra 1792, deň po vzniku Francúzskej republiky, Francúzsko zaviedlo nový 

kalendár, tzv. republikánsky. Ten nielenže nebol postavený na mesiacoch, ale zrušil dokonca 

kresťanský letopočet, aby mali Francúzi vždy na pamäti, ako dlho existuje ich republika. 

Mesiace pomenovali podľa ročných období.  

Francúzsko čoskoro začalo na bojiskách prehrávať. Navyše vypukla otvorená vojna medzi 

girondistami a jakobínmi, ktorá skončila porážkou girondistov. Ich prívrženci začali 

vyvolávať nepokoje v provinciách. Republikánske papierové peniaze – asignanty – strácali 

hodnotu. Väčšinou zeme sa preháňala občianska vojna. Nastala doba skutočnej krízy, na ktorú 

jakobíni reagovali vytvorením dvoch výborov – Výboru verejnej bezpečnosti a Výboru pre 

verejné blaho. Tieto o. i. zaviedli povinnú vojenskú službu, vďaka ktorej mohla byť postavená 

nová armáda, stabilizovaná ekonomika a vyslaní komisári, aby zjednotili zem a zničili 

odporcov režimu. Výsledky týchto krokov boli relevantné: do konca roka 1793 boli 
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zahraniční nepriatelia mimo hry a väčšina Francúzska bola opäť pod nadvládou jakobínov. 

V Paríži už nekončili pod gilotínou len šľachtici, ale i osobní nepriatelia jakobínov, a to po 

stále povrchnejších obvineniach. Pod gilotínou končilo stále viac nevinných, a tak sa Konvent 

rozhodol ukončiť vládu Veľkého teroru vyhlásením novej formy republikánskej vlády, tzv. 

Direktória.     

 

1. 3. 1 Povstanie vo Vendée 

 

11. 3. 1793 prepuklo povstanie vo Vendée. Bolo to v čase, keď hranice Francúzska boli 

ohrozené na severe i severovýchode. Vzbury boli spočiatku len miestne a ich hnacou silou 

boli vojenské odvody tristotisíc vojakov nariadené dekrétom z 24. 2., s ktorými roľníci 

nesúhlasili. Existuje názor, že tieto odvody boli vlastne aj jedinou príčinou povstania, je to ale 

predpoklad, ktorý nemá svoje opodstatnenie. Z tejto oblasti mali odviesť len asi po tisíc ľudí 

z každého departmentu (oblasť tvoria 4 departmenty, v tom čase cca. 800 000 ľudí), navyše 

o spôsobe výberu brancov malo rozhodovať samo obyvateľstvo. Práve táto druhá informácia 

je kľúčová – pri „rozhodovaní“ sa obyvatelia radili, prejavovali odpor k „vlastencom 

a všetkým, čo ťažili z revolúcie [...]. Nahlas sa hovorilo, že oni by mali odísť na front ako 

prví.“ (Baszkiewicz, Meller, 1989). Navyše, počas hospodárskej krízy, keď dochádzalo 

k obrovskej inflácii a nedostatku všetkého tovaru, Vendée, už aj tak chudobné, tiež zasiahla 

malá úrodnosť. Vendejská oblasť bola krajne katolícka, ľudia v ňom silne veriaci a naviazaní 

na „svojich“ klerikov. Obyvateľov popudzoval podľa nich až heretizmus príslušníkov 

buržoázie, rušenie farností po celom Francúzsku, ktoré pre nich okrem dlhšej cesty na omšu 

znamenalo aj pretrhnutie akýchkoľvek sociálnych stykov, a nahradzovanie „ich“ kňazov 

kňazmi konštitučnými, teda ľuďmi, ktorí boli lojálni voči novému režimu, ale pre obyvateľov 

Vendée predstavovali prišelcov a uzurpátorov moci. Ďalej; buržoáziu Vendejčania vnímali 

ako vrstvu horšiu od šľachty, nakoľko príslušníkov šľachty, ktorá nad nimi roky vládla, už 

poznali, kým buržuj súperil so sedliakmi o každý kus zeme určený na predaj – a v drvivej 

väčšine prípadov aj víťazil. Stručne povedané, buržoázia bola pre Vendejčanov cudzou 

nábožensky, kultúrne, ekonomicky a politicky. Nenávisť voči Konventu prerástla do 

povstania všeobecne známeho ako „roajalistické a aristokratické“; na začiatku ale nebolo 

celkom takým – medzi prvými vodcami bol napríklad povozník Jacques Cathelineau. 4. apríla 

sa sedliacka armáda nazvala „katolíckou a kráľovskou“. Vláda na potlačenie povstania vyslala 

len jeden jazdecký pluk, 35. légiu, niekoľko batérií delostrelectva a národnú gardu, teda 

dokopy asi 15 000 vojakov, ktorí vydržali len mesiac. Toto podceňovanie zohralo dôležitú 
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úlohu – povstalci ľahko porazili republikánsku armádu a získali tak zbrane, ktoré dovtedy 

zastupovali cepy, vidly a kosy. Vojna, ktorá začala, bola vedená až s akýmsi fanatizmom 

križiackych výprav (Vendejskí povstalci si na kabáty pripínali odznak „najsvätejšieho srdca“, 

ktoré je dodnes symbolom Vendée). „Bieli“ sa zmocňovali strategických bodov ako mosty či 

komunikácie, ktoré následne ničili. Ako „obranný štít“ používali väčšinou svojich zajatcov. 

Mohli tak útočiť spoza tejto živej steny.  Avšak ani keď sa neskôr vodcami Vendejského ľudu 

naozaj stali šľachtici (de Bonchamp, de La Rochejaquelein, Stofflet, Sapinaud), nedokázali 

títo zjednotiť povstalcov natoľko, aby z nich sformovali armádu bojujúcu podľa istých 

pravidiel. Roľníci aj naďalej uprednostňovali zoskupovanie len v prípade priameho ohrozenia. 

Práve táto neorganizovanosť zachránila republikánsku armádu. Povstalci sa nedokázali spojiť 

s anglickými vojskami, ktoré im mali v podobe loďstva prísť na pomoc. Vendejci sa 

obmedzovali na akcie menšieho rozsahu, ale republikánsku armádu ohrozovali až do 17. 

októbra 1793, keď do Vendée republika vyslala víťazov z Mohuča, Léchellea a Klébera, ktorí 

velili dvom silným plukom. Takto sa republikánom podarilo poraziť povstalcov, hoci 

Stoffletovi a La Rochejaqueleinovi sa podarilo s dvadsaťtisícovým vojskom uniknúť cez rieku 

Loire a naďalej útočiť. Vydržali do 23. decembra, povstanie ako také sa ale udržiavalo až do 

smrti Stoffleta a úplne vymizlo v roku 1800 za vlády prvého konzula Napoleona Bonaparte, 

ktorý uznal zákonnosť boja Vendejských roľníkov za slobodu. 

Práve Vendejské povstanie „zažilo“ vôbec prvú ideologickú genocídu v histórii ľudstva – ide 

o vyvraždenie celkom 564 obyvateľov obce Petit-Luc z 28. 2. 1794.  

Celkový počet obetí povstania sa vo Vendée vyšplhal na približne 120-tisíc.      

 

2 Veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku (ďalej VOSR) 

 

2. 1 Udalosti, ktoré predchádzali VOSR 

 

Keď v roku 1789 vzniklo vo Francúzsku Národné zhromaždenie, vtedajšia ruská cárovná, 

predstaviteľka samoderžavia, Katarína II., francúzsku revolúciu odsúdila a Národné 

zhromaždenie označila za „tlupu šialencov a zločincov“. Rusko zakázalo dovoz tlače zo 

zahraničia, kontrolovalo vystupovanie Rusov žijúcich vo Francúzsku a obmedzilo cesty za 

hranice. V tejto súvislosti je ale nevyhnutné poznamenať, že takéto postoje k VFR neboli ani 

v Európe ničím výnimočným; všetci panovníci sa obávali, že revolúcia prepukne aj v ich 

kráľovstvách.  
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Víťazstvo Ruska vo vojne z roku 1812 v krajine, stále vzdialenej od buržoázie a kapitalizmu, 

ešte posilnilo kontrarevolučné nálady.  

Krvavo potlačené povstanie dekabristov poukázalo na najvážnejší problém Ruska – feudálnu 

zaostalosť. Cár Mikuláš I. na túto skutočnosť reagoval reorganizáciou tajnej polície 

a zavedením cenzúry všetkých dokumentov vrátane reedícií diel, ktoré už raz cenzúrou prešli. 

Toto ideové ochranárstvo malo za úlohu podporiť myšlienku, že Rusku je každé 

revolucionárstvo bytostne cudzie.  

Ďalším vážnym problémom ríše bola otázka nevoľníctva, v Európe prvej polovice 19. storočia 

už dávno zrušeného. V Rusku sa roľníci búrili čoraz častejšie, v rokoch 1845 – 1854 prepuklo 

348 menších roľníckych povstaní. Mikuláš I. pripustil, že situácia začína byť neúnosná, na 

druhej strane ale vyjadril názor, že dotknúť sa toho zla hneď „bolo by však zlom ešte 

zhubnejším“ (Švankmajer a kol., 2004, s. 248). V otázke sociálnej štruktúry obyvateľstva teda 

Rusko stagnovalo, avšak poľnohospodárstvo a priemysel napredovali. Rozširoval sa počet 

manufaktúr, dochádzalo k sťahovaniu obyvateľstva do miest. Problémom teda bola vládna 

politika, nedostatočné vzdelávanie a motto vtedajšieho Ruska: „pravoslávie – samoderžavie – 

národnosť“. Vnútorný rozklad bol zavŕšený neúspešnou Krymskou vojnou. Riešenie 

problémov bolo nevyhnutné a viedlo k zrušeniu nevoľníctva (1861), zdokonaleniu vnútornej 

správy, postupne rozvoju vzdelania a i. 

Po nástupe Michala II. na trón bolo zrejmé, že cár, riadený v podstate Rasputinom, sa dlho pri 

moci neudrží. Očakávalo sa vyhlásenie konštitučnej monarchie, cár však namiesto toho 

vehementne obraňoval samoderžavie. Prvá svetová vojna Rusko výrazne ekonomicky 

oslabila. V marci 1917 začali pre nedostatok potravín štrajkovať desaťtisíce Petrohradských 

robotníkov, no vzhľadom na to, že prebiehala vojna, bol štrajk hneď považovaný za sabotáž. 

Predstavitelia mesta tento problém nedokázali vyriešiť a svojim konaním vyvolali ešte väčšie 

protesty. Nepokoje prerástli do otvoreného boja medzi cárskym vojskom a revolučnými 

silami. Vidno teda, že cár sa nedokázal dohodnúť s liberálmi, revolučné myšlienky mu boli 

cudzie a to ho 15. marca (2. 3.) 1917 doviedlo k abdikácii. Po viac než ročnom „domácom 

väzení“ pre celú cársku rodinu ich životy skončili masakrom vedeným boľševikmi 17. júla 

1918 v Jekaterinburgu.  

 

 

 

 

 



 

 

255 

 

2. 2 Začiatok a priebeh VOSR 

 

7. novembra 1917 (25. októbra) sa v Rusku uskutočnil ozbrojený prevrat. Z iniciatívy vodcu 

niekdajšej boľševickej frakcie sociálno-demokratickej strany Ruska V.I. Lenina bola 

pripravená akcia, ktorá zásadne poznamenala dejiny 20. storočia. 

Prevrat nebol komplikovaný, pretože Kerenského vláda už stratila všetok vplyv na udalosti v 

krajine. Podľa Lenina „strana našla moc pohodenú na ulici a jednoducho ju zdvihla“. 

Boľševici ovládli hlavné komunikačné uzly v Petrohrade. Len okolo Zimného paláca sa 

sporadicky rozpútali strety, ale tamojší ženský prápor a junkeri náporu neodolávali dlho. 

Kerenskij medzitým s cieľom získať si časť armády utiekol mimo mesta. Zvyšok Dočasnej 

vlády zadržali v Zimnom paláci. Pri prevrate využili boľševici aparát petrohradského sovietu, 

ktorý v septembri ovládli. Pretože sa v Rusku po februárovej revolúcii vytvorilo dvojvládie 

tvorené Dočasnou vládou a sovietmi, ovládli tým jednu zo zložiek moci v krajine. Lenin, 

ktorý vychádzal z marxistických predstáv proletárskej revolúcie, trval na násilnom prevzatí 

vlády. 

Na rozdiel od februárovej Októbrová revolúcia nebola masovou záležitosťou. Nebola ani 

záležitosťou sovietov, nakoľko tie stratili autonómne postavenie dávno predtým. V Petrohrade 

si veľa ľudí nevšimlo, že revolúcia prebieha. Robotníci aj vojenská posádka sa k udalostiam 

stavali väčšinou nevšímavo a kultúrny a spoločenský život v meste pokračoval plynule ďalej. 

V Moskve sa síce v nasledujúcich dňoch strieľalo, ale v iných mestách samozvané výbory a 

organizácie celkom plynule preberali moc. Na dediny sa ešte nejaký čas boľševický vplyv 

nevzťahoval. Obzor roľníkov zväčša nesiahal ďalej ako k najbližšiemu mestu a celkom im 

chýbal zmysel pre abstraktné ideológie. Išlo im hlavne o to, aby získali pôdu veľkostatkárov a 

bolo im ľahostajné od koho. Lenin bol ochotný ich hlad po pôde uspokojiť. A to bolo hlavné. 

Boľševici natoľko verili vo svoje „historické“ poslanie, že boli v tom čase snáď jedinou silou, 

ktorá mala jasný „program“ (hoci utopický). Chceli budovať nový svet, vystúpiť z vojny, 

zrušiť peniaze, vyvlastniť továrne a dúfali, že položia základy spravodlivej spoločnosti.  

Októbrovou revolúciou však ich revolúcia ešte len začínala. Po celý ďalší rok museli zvládať 

jednu krízu za druhou a sami často neverili, že sa pri moci udržia. Vtedy sa už na rozdiel od 

„veľkého októbra“ naozaj bojovalo. 

 

 

 

2. 2. 1 Povstanie v Tambove 
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Roľnícke povstanie v Tambove v rokoch 1920 – 1921 je známe aj ako „antonovščina“, podľa 

vodcu Antonovova. Vraví sa, že tambovskí mužíci podrobili režim kritike zbraní. Objektívne 

príčiny roľníckych povstaní sa menili v závislosti od oblasti, kde vznikali. Ale nie všade tieto 

roľnícke vystúpenia dosiahli úroveň 40-tisícových armád a nie všade bola politická 

príslušnosť povstalcov taká, ako v oblastiach, kde títo vytvorili „ro ľnícku republiku“ 

(kresťanskaja respublika) – na území Kirsanovskej, Borisoglebskej a Tambovskej oblasti 

s centrom v sídle Kamenka.  

Tambovská gubernia mala najväčší počet roľníkov a aj obyvateľov v Rusku (cca. 3 500 000). 

Vyvážala ročne veľké množstvo chleba, a to nielen vnútri krajiny, ale aj do zahraničia. 

Blízkosť k Centru a vzdialenosť od frontov z „Tambovščiny“ spravili jednu z najdôležitejších 

oblastí štátu. V októbri 1918 ale v oblasti začala konfiškácia majetku – chleba, dobytka, zrna, 

zeleniny, čo popudzovalo miestnych roľníkov. Muži, ktorí predtým odišli do armády, sa 

vracali domov rozhodnutí „dobývať pravdu“ po svojom, ale aj so zbraňami. Masové dezercie 

a dobrovoľné odovzdávanie sa do zajatia boli jasnou reakciou obyvateľov, ktorí si neželali 

bezpredmetne umierať. Práve bez tejto informácie by bolo ťažké pochopiť, prečo sa 

v tambovských lesoch už v r. 1918-1919 nachádzalo toľko „zelených“, teda roľníkov,  a 

„dezertérov“. V júni 1918 sa dokonca na krátky čas Tambov a Kozlov ocitli v rukách 

povstalcov.  

Postavenie dediny sa stalo neúnosným v roku 1920, keď v oblasti zavládlo sucho a pred 

roľníkom tak vyvstala otázka fyzického prežitia. Roľníctvo zažívalo úpadok.  

Povstanie začalo v strede augusta 1920 v sídlach Chitrovo a Kamenka, patriacich do 

Tambovskej oblasti, kde roľníci odmietli odovzdávať chlieb. Vtedy bol vytvorený „Prvý 

Kamenský jazdecký partizánsky pluk“ (Pervyj Kamenskij kavalerijskij partizanskij polk), 

ktorý dal základ „Ľudovej armáde“ (Narodnoj armii). O mesiac nato povstalci ovládli 

Tambov. Ich počet dosiahol okolo 4-tisíc ozbrojených povstalcov a približne 10-tisíc ľudí 

bojujúcich vidlami a kosami. Miestne orgány sa už po 3 - 4 týždňoch bojov Červenej armády 

(vyslala cca. 120-tisíc vojakov) s povstalcami domnievali, že povstanie sa podarilo potlačiť. 

Koncom decembra už bolo zrejmé, že sa tak nestalo. V januári 1921 tvorili ozbrojenci pod 

vedením A. S. Antonovova 2 armády s 21 plukmi; vo februári bolo vojakov dokopy 40-tisíc.  

Bol vytvorený Zväz pracujúceho roľníctva (Sojuz trudovogo kresťanstva), ktorý si za hlavný 

cieľ vytýčil „zvrhnutie moci komunistov – boľševikov“. Jednotliví predstavitelia STK potom 

tento program dopĺňali: žiadali politickú rovnosť všetkých občanov bez rozdelenia na triedy, 

slobodu slova, slobodu tlače... Zaujímavé je, že analýza štruktúry a činnosti STK dokazuje 
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jeho plne demokratický charakter. Ekonomický program obsahoval čiastočné odštátnenie 

priemyslu s tým, že v rukách štátu mali ostať najdôležitejšie priemyselné odvetvia, napr. 

metalurgia. Roľníci začínajú byť nespokojní s politikou štátu: moc v štáte nemá patriť 

pracujúcim, ale roľníkom, ktorí predstavujú hnací motor štátu.  

Organizácia a štýl vedenia „antonovovcov“ (hlavní velitelia tambovského povstania – A. S. 

Antonov, A. E. Išin, G. N. Plužnikov pochádzali z nižších vrstiev) sa ukázali ako vyhovujúce 

len v podmienkach troch zalesnených oblastí Tambova – existovali tam prírodné úkryty, 

povstalci mali dobré styky s miestnym obyvateľstvom a boli si istí, že ich podrží. Začiatkom 

mája počet povstalcov klesol takmer o polovicu na 21-tisíc. Príčinou boli o. i. poľné práce 

pripadajúce práve na toto obdobie. 

27. apríla bol vydaný príkaz, ktorý nariadil likvidáciu Antonovovych vojsk. Vládna stratégia 

potlačenia povstania spočívala vo vojenskej okupácii povstaleckých regiónov. Na vyhnanie 

povstalcov z lesov mali byť použité plyny (ide o prvé nariadenie použiť chemické zbrane 

proti vlastnému obyvateľstvu v histórii ľudstva), roľníci ukrývajúci povstalcov mali byť vzatí 

do zajatia a najstarší pracovník z rodiny mal byť zastrelený, všetko bez súdu. Represie sa 

dotýkali všetkých vekových kategórií. Na území gubernie sa zakladali koncentračné tábory aj 

pre maloletých a deti, čo viedlo povstalcov k tomu, že za rukojemníkov brali celé rodiny 

komunistov a príslušníkov Červenej armády.  

Povstanie bolo definitívne potlačené v lete 1921, všetky skupiny, ktoré sa rozutekali do 

okolitých lesov, zlikvidované do konca roka. Tambovskí roľníci boli ale prenasledovaní až do 

začiatku 2. svetovej vojny; počas kolektivizácie ich odsudzovali ako bývalých antonovovcov 

a potenciálnych nepriateľov štátu. Počet obetí je približne 110-tisíc. 

Vo vojne medzi Červenou armádou a „antonovovcami“ zvyšok roľníkov nepodporoval ani 

prvých (ktorých nazýval červenými – krasnymi), ani druhých (bieli – belyje); želali si 

predovšetkým, aby ich nechali venovať sa svojim záležitostiam.  

 

3 Záver 

 

Priebeh povstania vo Vendée opísal už Victor Hugo vo svojom diele Deväťdesiattri. Hugo sa 

tu očividne stavia na stranu republiky, odsudzuje podľa neho zaostalých povstalcov, ktorí 

nechápu, že život pod jarmom monarchie a jej ideálov im nepriniesol počas storočí nič 

pozitívne.  

Ďalším známym spisovateľom, ktorý sa venoval tejto problematike (aj keď jej nezasvätil 

žiadne zo svojich diel), a zároveň prvým, kto porovnal tieto dve povstania, bol A. Solženicyn, 
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ktorý vyjadril názor, že roľníci v oboch krajinách bojovali proti násilným revolučným 

režimom, chceli si udržať tradíciu a bojovali len za svoje práva. Ako prvý použil výraz 

„Tambovskaja Vandeja“.  

Podstatou oboch povstaní bola nespokojnosť roľníkov so svojím postavením v revolúcii. Kým 

roľníci vo Vendée sa stavali proti novým ideálom, proti mešťanom, ktorí pre nich 

predstavovali hrozbu väčšiu než ich „zdomácnená“ šľachta, pri ktorej už presne vedeli, čo 

môžu očakávať – a revolúciu kategoricky odmietali, roľníci z Tambova sa vzbúrili kvôli 

konfiškácii majetku a suchu, ktoré zasiahlo oblasť. Neboli proti revolúcii, táto ich ale mala 

vyniesť na popredné miesto v štáte namiesto pracujúcej triedy. Ako francúzski, ani ruskí 

roľníci nesúhlasili s násilnými nábormi vzhľadom na to, že tieto vážne ohrozovali úrodu.  

Ako sa ukázalo neskôr, rovnako jedni i druhí zanechali v čase poľných prác boje, aby sa 

mohli venovať svojej pôde. Vlády oboch krajín povstania spočiatku podceňovali, neodhadli 

silu ani početnosť vzbúrencov.  

Tak vo Vendejskom, ako aj v Tambovskom povstaní sa využíva bohatá farebná symbolika: 

bieli v povstaní vo Vendée, teda povstalci samotní, sa tak nazývali preto, že bojovali za 

monarchiu, za kráľa, ktorého oficiálnou farbou bola biela. Na druhej strane boli modrí, teda 

republikáni; ide o farbu republiky. V Tambove počujeme o „zelených“ – roľníkoch, 

červených – teda príslušníkoch Červenej armády (a červená je farba komunizmu), a opäť 

o bielych – tzv. antonovovcoch, ktorí si bielu farbu zvolili z podobných dôvodov ako 

francúzska strana. 

Kým „oprávnenosť“ roľníkov k vzbure vo Francúzsku uznal už Napoleon (aj keď v jeho 

prípade jedným z dôvodov bola celkom iste aj náboženská otázka), a vo Vendejskej oblasti 

dnes možno nájsť množstvo pamätníkov, pripomínajúcich povstanie (ako už bolo spomenuté 

vyššie, samotné Vendée dodnes používa ako svoj znak Ježišovo srdce, ktoré mali na svojich 

odevoch znázornené povstalci) a teda na jednej strane varujúcich, na strane druhej určite aj na 

znamenie akejsi úcty k povstalcom, v Rusku sa až dnes začína uvažovať o postavení pomníka 

padlým.   
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