
Rok 1921

Každý rok v lidských dějinách může být přelomový. Od 
počátku našeho letopočtu bychom našli jen málo let, 
během kterých nedošlo k nějaké významné událos�, ať 
regionálně nebo celosvětově. Ačkoliv historii rozhodně 
nelze redukovat pouze na přesné dny, roky a popis událos-
�, je s datováním pevně spjata. Některá data ale přitahují 
už jen díky své atrak�vitě více pozornos� než jiná. 

Událos�

Rok 1921 v některých ohledech rozhodně může vyčnívat. 
Ať už se jedná o založení mnoha komunis�ckých stran 
včetně  KSČ, založení Československé obce legionářské, či 
vyhlášení nezávislos� Irska a  Mongolska, nebo jmenování 
Adolfa Hitlera předsedou NSDAP. Tento rok byl zkrátka na 
takové událos� bohatý, avšak  tomto čísle se chceme 
věnovat všem výročím, nejen z poli�ckých dějin a dějin 
mezinárodních vztahů. Bereme zřetel i na událos�, které 
se dotkly lidského společenství i na poli sociálním a hospo-
dářském a jejichž následky pociťujeme i dnes, o skoro sto 
let později.

Osobnos�

Lidský život se odehrává v ohraničeném časovém spektru 
v řádech let, které poc�vě počítáme. I před jedním stole-
�m na svět přicházely nebo naopak umíraly osobnos�, 
které nějakým způsobem výrazně zasáhly do chodu dějin 
či ovlivnily společnost nebo třeba vědu. Možná i ony by si 
zasloužily zmínku k tomuto výročí. Pro nás historiky je to 
například rok, kdy se narodil Jiří Kejř.  Abychom se neome-
zovali pouze na narození a smrt, můžeme pohlédnout na 
rok  1921 jako na přelom v životě jednotlivce, jako na 
místo důležitého činu nebo objevu.

Prostor

Nejsou to však jen lidé a činy, kteří jsou součás� dějin. 
Někdy pro pochopení událos� má význam i jejich dějiště, 
ve kterém se odehrály. Stejně tak máme tendence s 
některými místy spojovat významnou osobnost. Avšak v 
některých případech samotné místo tvoří dějinný příběh. 
Můžeme zde hovořit o stavbách, které se zapsaly do 
historie architektury nebo místech, které se spojili s histo-
rickou událos� případně národním příběhem. 

Rok 1921 představuje obsáhlou studnici pro témata, 
která by měla nebo nebo alespoň mohla být připomenu-
ta. A ať už do lidských dějin událos� tohoto roku zasáhly 
jakkoliv, letos budeme slavit jeho stoleté jubileum.

Své příspěvky zasílejte na obscura@ffabula.cz do 21. 3. 
2021

Tema�cké číslo bude obsahovat 3–4 články. Redakce si 
vymezuje právo výběru textů. Maximální délka jednoho 
článku je 8 normostran (14 400 znaků). Další informace 
naleznete v sekci pro autory na webu ffabula.cz/obscura 


