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Symbolika v ukrajinské válce.
Patrně všichni sledujeme zprávy o válečném konfliktu na Ukrajině. V záběrech zpravodajů se
objevují různé vlajky, znaky a jiné symboly. Některé jsou srozumitelné na první pohled, jiné trochu
záhadné. Pokusil jsem se pro uspokojení své zvídavosti některé věci pochopit. Dalo to trochu
hledání, hlavně na internetu. Abych vám ušetřil práci a čas, podělím se s vámi v následujících
řádcích o své poznatky.
Ukrajina.
Státní vlajku Ukrajiny vídáme často nejen v televizi, ale i vyvěšenou na některých budovách
nebo poznávacích značkách vozidel z Ukrajiny.

Její symbolika nepřekvapuje. Žlutý pruh připomíná barvu obilí, modrý barvu oblohy. Oba
pruhy jsou stejně široké a správný poměr stran vlajky je 2:3.
Stejný poměr stran mají námořní vlajky vlevo vlajka ukrajinského válečného loďstva, vpravo
vlajka pobřežní stráže. Obě mají stejný poměr stran jako státní vlajka, tedy 2:3

Vlajka ukrajinských ozbrojených sil, vlajka pozemních vojsk, vlajka letectva a vlajka národní
gardy (zleva doprava) jsou doplněné státním znakem, o něm bude řeč dále.

Státní vlajka doplněná státním znakem je vlajka prezidenta Ukrajiny. Slavnostní provedení (s
poměrem stran 1:1) je na obrázku vpravo.
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Výsostné znaky ukrajinských letadel tvoří žlutomodré kokardy a malý státní znak na svislých
ocasních plochách.

Státní znak je na první pohled trochu záhadný. Připomíná trojzubec a i
Ukrajinci mu říkají Тризуб [Tryzub]. Ve skutečnosti se nejedná o trojzubec, ale
o symbol sokola ve střemhlavém letu. Sokol je prastarý symbol představující
slunce/nebesa (v Egyptě např. uctívaný jako Hor - bůh nebes a světla s hlavou
sokola). Střemhlavý let symbolizuje syntézu nebe a země a harmonii mezi
intuicí, silou a odvahou. Velký státní znak zatím existuje pouze v návrzích,
které heraldiky neuspokojily.
Symbol sokola se na území Ukrajiny poprvé objevil patrně na stříbrných mincích ražených za
knížete Vladimíra I. (980 – 1015).
Ruská federace.
Symbolika Ruské federace mi připadá poněkud schizofrenní. Částečně se hlásí k odkazu
carského Ruska a částečně přejímá symboly bývalého Sovětského svazu.
Státní vlajka (poměr stran 2:3) je přejatá z carského Ruska. Je to trojbarevná trikolora tvořená
třemi stejně širokými vodorovnými pruhy bílé, modré a červené barvy. Její vznik se datuje
počátkem 17. století do období cara Alexeje I. Inspirací byla zřejmě nizozemská vlajka podle
stavitele lodě Orel, kterou car v Holandsku objednal. V minulosti měly barvy na vlajce
symbolizovat cara (bílá), šlechtu (modrá) a lid (červená), případně božský, nebeský a pozemský
svět. Později tyto barvy zastupovaly běloruský, ukrajinský a ruský národ. Podle dalšího výkladu byl
barvám ruské vlajky přisuzován jiný význam. Bílá symbolizuje mír, čistotu, neposkvrněnost,
dokonalost a svobodu. Modrá představuje stálost, víru a věrnost. Červená je symbolem energie, síly
a krve prolité za vlast. V 19. století přebírala slovanská národní hnutí symboliku Ruska, tehdy
jediného samostatného slovanského státu. Od té doby byly barvy v kombinaci bílá, modrá a červená
považovány za panslovanské barvy.
Námořní bílou vlajku s modrým ondřejským křížem (andrejevskyj flag – андреевский флаг)
zavedl Petr I. S nepatrnými změnami přečkala tato vlajka dlouhé období od počátku 18. století
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dodnes a používala se i v období Sovětského svazu. Poměr stran v současnosti používané vlajky je
2:31.

Vlajky ozbrojených sil Ruské federace zleva doprava: pozemní vojska, letectvo, strategická
raketová vojska.

Ozbrojené síly Ruské federace si na vlajky potrpí, takže je jich ještě daleko víc. Vážné
zájemce odkazuji na stránky: VEXILLOGRAPHIA kde najde další vlajky a jejich historii.
Nevýhodou je, že texty jsou zde rusky, v angličtině pouze obsah.
Prezidentská vlajka Ruské federace existuje ve dvou provedeních. Vlevo je vlajka s poměrem
stran 2:3 a vpravo slavnostní s poměrem 1:1.

Výsostnými znaky letectva Ruské federace není třeba se podrobně
zabývat. Jsou to dobře známé pěticípé hvězdy na křídlech i svislých
ocasních plochách. Na obrázku je jejich podoba používaná od roku 2010.
Státní znak je téměř shodný se státním znakem carského Ruska.
Tvoří jej orel, který má v srdečním štítku symbol svatého Jiří na koni
bojujícího s drakem. Rozdíl je pouze v barvě pole. Carské Rusko
1
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Poměr stran 2:3 je nejčastěji používaný snad na celém světě. Existují ovšem výjimky jak vidíte i v našem pojednání
omezeném pouze na Ukrajinu a Ruskou federaci.
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používalo pole zlaté (obrázek vlevo), Ruská federace pole červené (obrázek vpravo). V carském
znaku je orel černý, ve znaku Ruské federace zlatý2. Sv. Jiří je umístěný opačně.

Zlatý orel je součástí prezidentské vlajky a některých dalších. Je i znakem ozbrojených sil
Ruské federace.

Dalším symbolem, který se v souvislosti s ruskou armádou objevuje, je
černo oranžový pruh. Ten je odvozený od stuhy Řádu svatého Jiří - přesný název
je Vojenský řád svatého velkomučedníka a vítěze Jiřího. Založila jej carevna
Kateřina II. roku 1769. Se zánikem carského Ruska zanikl i tento řád. Obnovený
byl 2. března 1992. Zajímavé je, že černo-oranžová stuha nevymizela ani v období
Sovětského svazu. Označovaly se jí gardové jednotky. V současnosti je na
Ukrajině zakázáno ji nosit – používají ji jako symbol proruští separatisté.
Jako „invazní symboly“ používají ruské jednotky písmena Z a V. Pokušel
jsem se vypátrat, jestli písmeno Z nemá nějaký hlubší význam. Písmeno Z
používal romantický hrdina Zoro, to ovšem asi nebude ta správná souvislost.
Protože na obou válčících stranách se částečně používá stejná bojová technika,
slouží toto písmeno k odlišení ruských vozidel od ukrajinských. Symbolické
kořeny patrně nemá, odhaduji, že bylo zvolené, protože se snadno kreslí nebo stříká sprejem3. Stává
se ovšem symbolem ruské invaze a používají je proruské skupiny i jednotlivci jako vyjádření
podpory ruské agrese.

2
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V heraldice se rozlišují „kovy“ - zlatá a stříbrná (běžně zobrazované jako žlutá a bílá) a „tinktury“ což jsou ostatní
barvy. Za zmínku stojí, že pokud má dravý pták jednu hlavu, mluvíme o orlici, pokud má hlavy dvě, je to orel. Ne
ve všech jazycích je rozlišení orlice – orel důsledně dodržované.
Ne o mnoho více se dozvíte na adrese Symbol Z? Je to podobný symbol, jako byl hákový kříž pro Hitlera, říká
bezpečnostní analytik | Radiožurnál (rozhlas.cz)
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Písmeno V je asi jasnější – zřejmě jde a zkrácení latinského victoria – vítězství. Patrně to má
vyjadřovat ruské přání v konfliktu zvítězit formou srozumitelnou okolnímu světu. Vítězství je rusky
победа [paběda] a písmeno П by se kreslilo skoro stejně snadno.
V souvislosti s válkou na Ukrajině se občas objeví podivuhodné zprávy. Jednou z nich byla
iniciativa, která navrhovala zakázat písmena Z a V a dokonce i symbol sv. Jiří. Jiná, podobně
naivní, která navrhovala odstranit písmena Z a V ze státních poznávacích značek ukrajinských aut.
V textech by Ukrajincům písmena Z a V patrně nechyběla, používají cyrilici mírně odlišnou
od ruské, výměna SPZ je patrně nesmysl. Myslím, že Ukrajina má a bude mít daleko víc vážnějších
problémů, které bude třeba řešit. Kromě toho písmeno V se užívalo historicky jako symbol vůle po
vítězství již dříve. Připomeňme jen Winstona Churchilla za 2. světové války nebo naši Sametovou
revoluci. V je také pozdravem vlčat, ačkoli zde to znázorňuje vlčí uši.

W, Churchill při oslavách konce války Pamětní deska na Národní třídě4

Pozdrav vlčat

A sv. Jiří? To už je do nebe volající nesmysl. Zastavme se nejprve u samotného svatého a jeho
osudů.
Svatý Jiří, i přes to, že není zmiňován v žádných historických dokumentech, je pokládán za
významnou historickou osobnost. První zmínky o něm pocházejí z 5. století. Rozsáhle o něm
referuje Zlatá legenda ze 13. století. Z důvodu nedoloženosti byl v roce 1969 vyňat z katolického
Všeobecného kalendáře, ale v roce 1975 byl opět navrácen.
Podle legend se Jiří narodil v křesťanské rodině kolem roku 270 n. l. V Kappadokii, dnešním
Turecku. Jeho otec pocházel také z Kappadokie a sloužil jako důstojník v římské armádě. Jeho
matka byla z Lyddy (Lýdie - přibližně dnešní území İzmir a Manisa v Turecku). Jako vdova se po
čase se svým synem vrátila do svého rodného města, kde mu poskytla vzdělání.
Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do armády brzy po dosažení dospělosti. Dokázal být
dobrým vojákem, a proto byl opakovaně povyšován. Po svých dvacetinách obdržel titul Tribuna a
následně se stal rytířem. Tou dobou byl umístěn v Nikomédii jako člen osobní stráže římského
císaře Diokleciána.
V roce 303 vydal císař edikty umožňující pronásledování a útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu
bylo nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval
císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu a poté nařídil popravu.
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Foto Yair-haklai https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velvet_Revolution_monument_at_Národní_streetPrague.jpg Publikováno podle licence CC.
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Po různých mučeních, např. trháním kolem s hřeby, byl Jiří popraven stětím před
Nikomédijskou obrannou zdí 23. dubna5 303. Tento skutek přesvědčil císařovnu Alexandru a
pohanského kněze Athanasia k přestoupení ke křesťanství. Jeho tělo bylo navráceno do Lýdie na
pohřeb, kam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi.
Příběh o sv. Jiří a drakovi je východního původu, do našich končin byl přinesen křižáky a
upraven do romantické podoby. Nejstarší verze tohoto námětu pochází z počátku 11. století z
Kappadokie.
Plně rozvinutá západní (katolická?) verze legendy vypráví, jak si u pramene zásobujícího
město Kyrény v Libyi, nebo město Lýdii (Lyddu; záleží na zdroji) postavil hnízdo drak. Obyvatelé
museli každý den kvůli vodě na chvíli vylákat draka z hnízda. Jako návnada sloužila lidská oběť
určená losem. Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna
byla předložena drakovi. V pravou chvíli se objevil zrovna kolem projíždějící sv.Jiří, postavil se
drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané se zřekli pohanství a přijali křesťanství.
Podobnost s příběhem o Perseovi a Andromedě je více než nápadná. Drak je zde alegorií na
pohanské kulty.
Ve Švédsku se zachráněná princezna stala symbolem Švédského království a drak obrazem
nepřátelské armády.

Paolo Uccello

Albrecht Dürer

Vittore Carpaccio

Svatý Jiří je velmi populární patron. Státy, které si jej zvolily za patrona, jsou (v abecedním
pořadí) Anglie, Černá Hora, Etiopie, Gruzie, Kanada, Katalánsko, Řecko, Srbsko.
5
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Toto datum se kryje s umučením sv. Vojtěcha, proto Jiřího slavíme až 24. dubna.
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Velký státní znak Gruzie

Je i patronem měst Barcelona, Bejrút, Freiburg, Istanbul, Janov, Londýn, Lublaň, Moskva.

Barcelona

Janov

Londýn

Na znacích Barcelony, Janova a Londýna je svatý Jiří připomenutý červeným křížem ve
stříbrném poli, který je v heraldice označovaný jako kříž svatého Jiří. Ten je bohatě zastoupený i v
klenotu6 znaku Aragonského království.

Lublaň
6

7

Mariampolė (Litva)

Klenot – v heraldice ozdoba přilby

Moskva

Vysoké Mýto
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I na Ukrajině najdeme znaky se symbolem svatého Jiří.

Kyjevská oblast

Biały Kamień

Kamieniec Podolský

Volodymyr

Svatý Jiří je také patronem ostrovů Gozo (Malta) a Skyros (Řecko). Ve znaku jej mají i další
města, například Steinam am Rhein a Isny im Allgäu v Německu. Je dost pravděpodobné, že se mi
ani zdaleka nepodařilo najít všechna.
Svatý Jiří je i patronem skautského hnutí. Je tedy jasné, že přes opravdu širokou solidaritu s
Ukrajinou, se města, státy či organizace nebudou ochotné vzdát se svého patrona či znaku.
Rozsáhlou sbírku svatých Jiří si můžete prohlédnou na státním zámku Konopiště. U nás je
snad nejznámější gotická socha svatého Jiří na třetím nádvoří Pražského hradu7.

Doufejme, že zmiňované symboly nepotká podobný osud jako svastiku, symbol doložený už
v neolitu. Po staletí byl znakem štěstí a teprve, když se jí (oficiálně od roku 1920) zmocnili němečtí
nacisté, stala se symbolem zlověstným a v řadě zemí zakázaným.
čfk
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Foto Hynek Moravec Socha svatého Jiří (Pražský hrad) – Wikipedie (wikipedia.org) licence CC

