
Posudek vedoucího na práci Adama Dvořáka Politika paměti a Ukrajinská povstalecká armáda 

Adam Dvořák si vybral podstatné a pozoruhodné téma. Na politické úrovni jej můžeme shrnout do otázky: Jak 

to, že se z nejbližšího spojence Ukrajiny v devadesátých letech stal v posledních patnácti letech spíše její 

„žalobce“? Čím to, že se sdílená minulost, o níž se už zdálo, že se ji podařilo překonat, stala tak výbušnou a 
dokázala tak výrazně přispět k odcizení? Na úrovni debat o historiografii můžeme doplnit jinou otázku: Čím to, 

že přední polský a ukrajinský historik popisující stejné události a vycházející do značné míry ze stejných 

pramenů líčí naprosto odlišnou realitu?  

Autor práce tyto otázky propojuje, což může znít kontraintuitivně pro někoho, kdo vnímá historiografický 

diskurz jako oddělený od politiky. Práce nicméně vychází ze dvou důležitých předpokladů: (1) chápání vědecké 
historiografie jako specializované, odborné a relativně autonomní, ale přesto funkční součásti společenské 

paměti a tím i politiky, jak jej v českém kontextu rozvíjí např. autorem diskutovaný Pavel Barša a (2) zaměření 

na epistemické předpoklady a možnosti politiky paměti: tedy na to, jaký obraz dějin mohou političtí aktéři 

získat, pokud se obrátí na odborný diskurz.  

Tato perspektiva umožňuje autorovi uznat paměti relativní autonomii a neredukovat paměťové konflikty na 

instrumentalizované „zneužívání dějin“ politickými aktéry, a zároveň i tuto instrumentálně motivovanou 

aktivitu vidět. V jednotlivých kapitolách autor představuje svá teoretická východiska ve studiích kolektivní 

paměti, historický kontext vývoje politiky paměti ve vztahu k masakrům na Volyni v polském a ukrajinském 

kontextu zejména posledních třiceti let, a následně nám představí svou analýzu prací polského historika 

Grzegorze Motyky a ukrajinského historika Volodymyra Vjatrovyče. Tito historici jsou nejen uznávaní odborníci 
na své téma, ale oba jsou rovněž významnými postavami paměťových institucí svých zemí a autory píšícími i 

texty přístupné širší veřejnosti. Vzhledem k nedávné publikaci v českém jazyce v prestižním nakladatelství jsou 

také v jistém smyslu „intelektuálními velvyslanci“ svých národních pamětí v tomto klíčovém tématu, 

přinejmenším pro český kontext. Jak ukazuje nedávná Svobodova recenze Motykovy knihy ve Slovanském 

přehledu, historiografická debata o jejich tezích může pokračovat prakticky donekonečna. O tu ovšem autorovi 

práce nejde. Jeho cílem je ukázat, jak odlišnou realitu nabízí současné veřejné paměti a politické debatě polský 

a ukrajinský historik.  

Za klíčové přednosti práce lze označit:  

1. Dobře zpracovaný výklad vývoje polské a ukrajinské politiky paměti. Autor v návaznosti na Snydera, 
Portnova, Fredheima, Kutkinu, Yurchuk a další autorky a autory dokázal podat kvalitní přehled s prvky 

analýzy, které umožňují plastický pohled na vývoj polské a ukrajinské politiky paměti v posledních 

třech dekádách. Zatímco konvenční pohled by mohl snadno vést k nostalgii po devadesátých letech a 

po moudrosti tehdejších aktérů oproti pravicovým a nacionalistickým politikům, kteří po roce 2005 

jako kdyby propustili běsy vzájemných výčitek, Dvořák ukazuje, že takový pohled zahrnuje pouze část 

pravdy. Skutečností také zůstává, že vstřícnost v historické politice Polska a Ukrajiny v devadesátých 
letech byla poněkud povrchní, bez hlubšího řešení sporných témat a hledání společného jazyka, jak 

mluvit o historických křivdách. To vytvořilo předpoklady pro současnou situaci, která vedla k posílení 

nacionalistického diskurzu nejen ze strany polských konzervativních nacionalistů z Práva a 

spravedlnosti, ale i u ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, který se přitom, jak autor ukazuje, 

snažil přinejmenším zpočátku konstruovat pluralitnější politiku paměti. Autorův plastický popis 

ukazuje, že vedle politické instrumentalizace musíme brát v potaz vývoj poznání a paměti v různých 

složkách společnosti.  
2. Plastická a dobře strukturovaná rekonstrukce analyzovaných historiografických narací. Autor je 

schopen položit analyzovaným textům podstatné otázky (charakteristiky aktérů, charakteristiky obětí, 

místo, čas atd.) a soustavně je sledovat. Mezi jeho analytické výtěžky patří nejen základní 

charakteristiky odlišných světů, které autoři (na základě v řadě ohledů stejných faktů) konstruují, ale i 

pozoruhodné dílčí postřehy. Mezi ty, které bych zdůraznil, patří třeba důraz obou autorů na záporné 

aktéry na „vlastní“ straně, které slouží k vyvinění hlavního národního aktéra z nejhorších násilností (u 
Motyky hrají tuto roli polští radikální nacionalisté, kteří mimoděk očišťují AK, u Vjatrovyče ukrajinští 

bandité, kteří mu umožňují držet heroický obraz bojovníků UPA) nebo prezentace odlišné chronologie 

událostí, kdy Motyka začíná setkáním vůdce OUN Mychajło Kołodzinského s chorvatskými genocidními 

nacionalisty z Ustaše ve třicátých letech 20. století, zatímco Vjatrovyč polsko-ukrajinskou válkou 1918-

1919; obě tyto volby jsou pochopitelně velmi důležité pro to, jakou historii napíší.  



Za klíčové problémy práce pokládám tyto:  

1. Ne zcela zvládnutý pohyb mezi různými úrovněmi abstrakce. To, co je podle mého názoru v zásadě 

silnou stránkou práce, je zároveň zdrojem jedné jeho slabiny: autor se rozhodl zkoumat rozhraní 

politického a odborného diskurzu, analyzovat zároveň mezinárodní politiku, kolektivní paměť a práce 
historiků. Tento záměr se autorovi v zásadě podařil v deskriptivních a analytických kapitolách, nezvládl 

jej ale příliš dobře představit v úvodu (symptomem bezradnosti tu je podle mě to, že nijak 

nezdůvodňuje ani nekomentuje výběr analyzovaných knih, ač by to poměrně snadno mohl udělat). 

Nepříliš úspěšný byl také v úvodní teoretické kapitole o paměti a dějinách. Ta je příliš obecná, 

nedostatečně vztažená k vlastní analýze. Namísto tohoto vztažení autor zkrátka rekapituluje různé 

přístupy k paměti a dějinám. Symptomatický je úvod věty na s. 16: „Todorov má totiž zajímavý 

postřeh…“ Nejen, že slovo „zajímavé“ by mělo být v kvalifikačních pracích pro svou nicneříkajícnost 
zakázáno. Zde ovšem není jen nic neříkající, ale také signalizuje nezvládnutí vztáhnout rekapitulovanou 

látku k vlastní analýze, položit analyzovaným textům své vlastní otázky. (Přitom citace z Todorova, 

kterou autor tímto způsobem rámuje, přímo volá po tom, aby byla integrována do analýzy, protože ve 

zkratce shrnuje podstatnou tendenci obou národních pamětí: analogicky k Van Dijkově „ideologickém 

čtverci“ mluví o tendenci vzpomínat na dobro, které naše skupina vykonala, a na zla, kterými trpěla – a 

zapomínat dobra vykonaná někým jiným a zla způsobené námi.) Závěrečný odstavec nadepsaný 
„Využití konceptu“ opravdu nestačí k tomu, aby kapitolu adekvátně usouvztažnil se zbytkem práce. 

Celá její struktura a především výběr toho, co je a není relevantní, mělo být pojato z hlediska otázek 

kladených v práci.  Totéž (v menší míře) platí také pro kapitolu o metodě, jejímž dalším problémem je 

to, že vychází z relativně malého množství zdrojů. Autor extenzivně rekapituluje klíčové pasáže 

zejména Benešovy kapitoly o této analýze.  

2. Absence adekvátní kontextualizace teorií kolektivní paměti. Úvodní kapitola o kolektivní paměti, 

jakkoli v zásadě korektně shrnuje názory vybraných autorů, má ještě jeden problém: nedokázala tyto 
autory adekvátně vztáhnout nejen k celku autorovy analýzy, ale také k jejich vlastním východiskům. 

Autoři jako Renan, Halbwachs, Nora, Todorov či Barša jsou v textu sumarizováni, aniž by byli jasněji 

vztaženi ke kontextu své doby, aniž by byly rekonstruovány otázky, na něž odpovídali. Jednotliví autoři 

tak připomínají spíš králíky vytahované z klobouku nebo dotazované postavy v anketě, než autory, 

jejichž stanoviska a argumentaci práce rekonstruuje a vzájemně propojuje. Kdybychom to nevěděli 

odjinud, z práce bychom se nedozvěděli, do jaké epochy jednotliví autoři patřili, a většinou ani v jakém 
působili oborovém či intelektuálním kontextu.  

3. Nevyužití některých interpretačních možností. Každá interpretace je volbou a bylo by poněkud 

absurdní kritizovat autora za to, že se zaměřuje na určité aspekty analyzovaných děl a jiné opomíjí. 

Přesto je myslím škoda, že nevyužité jsou právě ty možnosti, kde spolu dané texty přímo či nepřímo 

komunikují: tedy zejména to, že Motyka do svého obrazu integruje obraz „selské války“, který je 

jádrem Vjatrovyčova výkladu, a tvrdí, že inscenovat genocidu jako „selskou válku“ bylo zkrátka krycím 

manévrem pachatelů genocidy (odtud také jeho poněkud paradoxně vyznívající charakteristika 
„genocida skrytá za ukrutnostmi“). Zde se obrazy obou autorů nejvýrazněji potkávají, ba narážejí na 

sebe, ale interpretační potenciál jejich konfliktu není plně využit. Podobně autor sice vidí pozoruhodný 

moment spočívající v tom, jak oba autoři pracují se vztahem ke státnosti a legalitě (asymetrie mezi 

polským odbojem vztahujícím se k polské exilové vládě a kontinuitě s polskou státností vs. ukrajinský 

odboj u Motyky a snaha o symetrizaci exilových vlád a paralelní státnosti u Vjatrovyče – Motyka tu je 

silnější nejen proto, že polská paralelní státnost byla za války o mnoho robustnější, ale také proto, že je 
schopen vidět i rozporné či nepřijatelné důsledky doktríny o kontinuitě polské státnosti za války, 

včetně zneuznání sebeidentiifikace ukrajinských občanů meziválečného polského státu).  

Z drobnějších výtek lze zmínit neobratné formulace a stylistické chyby, zapříčiněné patrně chvatnějším 

dokončováním práce.  

Z přehledu kladů a záporů je myslím patrné, že práci hodnotím převážně kladně, byť se nepodařilo ideálním 

způsobem propojit teoretická východiska s vlastní analýzou a také plně využít potenciálu analýzy, v zásadě se 

hlavní (a nemalé!) aspirace autorovi podařilo splnit. Navrhuji tedy hodnotit práci jako velmi dobrou. 

 

Praha, 31. srpna 2021       Ondřej Slačálek 


