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Anotace 

Diplomová práce „Etnonacionální problematika v současných ruských učebnicích 

dějepisu pro střední školu“ je rozdělena na čtyři části. První celek pojednává o obecné 

problematice výuky dějepisu. Všímá si, jaké faktory ovlivňují její podobu, a také, jak 

ona sama utváří jednotlivce a společnost. V druhé části je čtenář seznámen s výukou 

dějepisu v ruském prostředí, s jejím institucionálním zakotvením, s aktéry, jež na ni 

působí. Ústřední část práce analyzuje současné ruské středoškolské učebnice a všímá si, 

jak konkrétně etnonacionální problematiku reflektují, jaký obraz o etnikách žijících v 

různých dobách na území ruského státu předkládají, a jak ve svém výkladu zohledňují 

skutečnost, že Rusko vždy bylo mnohonárodnostním státem. Výsledky této analýzy - 

zásadní linie, jimiž se v současnosti výuka ruského dějepisu o etnonacionálních 

aspektech odvíjí - jsou shrnuty v závěrečné kapitole.   

 

Annotation 

This diploma thesis is called “The Ethnonational problematics in history textbooks for 

high schools in current Russia” and is divided into four parts. The first one opens the 

problematics and aspects of history teaching at schools in general, what factors have 

impact on its performance and, at the same time, how this imprinting influences 

individuals and the society. Second part is focused on Russian background of teaching 

and presenting historical events, and also its institutional base, system and major 

sources of influence. The focal part analyses current history textbooks for high schools 

in order to point out the approach to miscellaneous ethnics living in Russians lands in 

the past and now, and the presentation and explanation of the fact, that Russia has ever 

been a multinational state. The results and conclusions - the main determination in 

Russian history teaching - are discussed in the last part.  
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1. ÚVOD 

 
 Podle posledního sčítání obyvatelstva, které bylo provedeno v roce 2002, žije v 

současných hranicích Ruské federace 176 národů a etnik. Nejpočetnějším skupinou 

představují Rusové, kterých je 119 milionů, k nejmenším etnikům, jako např. Ensové, 

Porokové, Kalymové, se hlásí sotva dvě stovky osob.1 Pokud do svých úvah zahrneme i 

národy, které v různých dobách v hranicích ruské říše žily, bude číslo o mnoho vyšší. 

Neruské národy tvořily nedílnou součást postupně budovaného státu od jeho samého 

počátku. V závislosti na své početnosti, stupni vyspělosti a dalších faktorech sehrávaly v 

různých dobách různou roli při jeho formování.  

 

 Kromě jejich aktivní role je však důležité uvědomit si i roli pasivní, roli, kterou 

jim přisuzoval stát tím, jak se k nim choval – mj. i proto, že jeho politika měla také vliv 

na to, jakou podobu on sám získával, s jakými vnitřními problémy se potýkal a jaké síly 

spoluurčovaly, kterým směrem se bude dále vyvíjet. Jednalo se například o uspořádání 

administrativního dělení, zakládání měst a funkce, jež jim byla v rámci státu přidělena, 

o ponechávání nebo rušení tradičních norem příslušných etnik. Neméně důležitá byla 

však také otázka budování regionální infrastruktury, která v dalším kroku souvisela s 

ekonomickým rozvojem oblasti, budování školního systému, zakládání a rušení 

univerzit v jednotlivých městech. Nelze opomenout ani roli náboženství a jednotlivých 

náboženských institucí. 

 

 Chod mnohonárodnostního státu je tedy do velké míry poznamenán přítomností 

různých etnik na jeho území. Tématem této diplomové práce je pokusit se zjistit, jak 

tuto pestrost zachycují a interpretují současné učebnice dějepisu pro střední školy, které 

jsou používány v rámci celé Ruské federace. Výchozím předpokladem je, že učebnice 

problematiku odráží spíše z perspektivy jednotného ruského státu. Otázkou však 

zůstává, které konkrétní momenty z dějin sledovaných etnik jsou podle jejich autorů 

natolik závažné, aby bylo  nutné věnovat jim prostor i při výkladu ruských (ve smyslu 

rossijských) dějin. A naopak, u kterých historických událostí, jejichž propojenost s 

určitým etnikem je nesporná, se tato provázanost připomíná, jakým způsobem a za 

                                                 
1 Koz´menko S.I., Istorija narodov Rossii: Znanija i opyt, in Bachtin A.G., Aktualnye problemy istorii v 

otěčestvennoj i zaruběžnoj istoriografii (Joškar Ola, 2004), s. 42.  



 

 

jakým účelem? V jakých souvislostech jsou vlastně etnika připomínána, jaký prostor je 

jim věnován a jaké závěry je z toho možné něco vyvozovat?  

 

 Základní otázka, tedy jak učebnice reflektují etnonacionální problematiku 

ruského státu, jaký obraz se prostřednictvím školní literatury pěstuje a dále předává, se 

z hlediska tématického zaměření dělí na tyto podotázky: Jak je prezentováno formování 

struktury mnohonárodnostního státu? Nakolik se učebnice věnují a jak hodnotí 

fungování vzájemných vztahů mezi státní mocí a jednotlivými etniky, mezi etniky 

navzájem?  

 

 Regiony a jejich obyvatelstvo byly v této práci rozděleny do tří skupin, a to 

podle toho, jaký vztah k dnešnímu Rusku mají: 1) území, která jsou do dnešní doby 

součástí Ruské federace, 2) území, která byla součástí Sovětského svazu a dnes jsou 

součástí Společenství nezávislých států (SNS), 3) území, která byla součástí carské 

monarchie a dnes součástí SNS nejsou. Smyslem tohoto rozdělení bylo vytvořit určitý 

systém, v rámci něhož bude možné přístup učebnicové literatury k etnonacionální 

problematice dále porovnat. Díky tomuto rozdělení  lze zjistit, existují-li odlišnosti v 

přístupu učebnic k obyvatelstvu vytyčených teritorií, tedy, je-li možné například 

konstatovat, že k etnikům, žijícím dosud na území ruského státu, přistupují jinak, než k 

těm, která se po první světové válce rozhodla pro svou samostatnost. Jak blízká je 

interpretace společných dějin, kterou v knihách najdeme, současné ruské politice vůči 

těmto oblastem?  

 

 Tato práce si bude všímat současných učebnic dějepisu pro střední školy, které 

jsou používány v rámci celé Ruské federace, tj. jsou zahrnuty ve Federálním seznamu 

schválených a doporučených učebnic.2 Učebnice, díky roli, jíž hrají při výuce, je možné 

považovat za nejvýznamnější zdroj, který zachycuje, jakým směrem se vzdělávání žáků, 

budoucích občanů, v dané společnosti vyvíjí. Na výuce dějepisu je důležité především 

to, že jedním z jejich základních poslání je předávat souhrn informací, na jejichž 

základě se posléze tvoří historické vědomí, kolektivní i individuální identita, a také 

základní orientace ve společnosti. Od středoškolské výuky se obecně očekává, že 

informace, které byly žákům předloženy v základním cyklu, prohloubí, upevní a rozšíří.  

                                                 
2 Federal´nyj perečeň učebnikov na god 2007/2008.  



 

 

 

 Zúžení výběru učebnic na ty, které jsou obsaženy ve Federálním seznamu 

schválených a  doporučených učebnic, pak zajišťuje, že budou analyzovány ty knihy, 

které jsou v současné době pro výuku nejrelevantnější a které také dostaly dobrozdání 

ze strany státu. Zde se nám objevuje další významný faktor – stát samotný určitým 

způsobem reguluje podobu dějepisné výuky a má zájem na tom, aby jejím výsledkem 

bylo vychovávání jemu loajálních občanů, kteří se cítí být jeho adekvátní součástí.  

 

 Aktuálnost zvoleného tématu je možné vidět také v souvislosti s růstem 

nacionálních nálad v ruské společnosti po rozpadu Sovětského svazu. Jak upozorňuje 

čelný ruský sociolog Viktor Šnirel´man, s pádem socialistického systému a jeho 

ideologie se společnost ocitla v určitém ideologickém vakuu, které bylo příznivé pro 

bujení různých pohledů na svět z nacionální perspektivy.3 Obzvláště v devadesátých 

letech byly tyto tendence velice silné, avšak, opět podle Šnirel´mana, tématika je 

palčivým problémem i v dnešní době.4 Vezmeme-li v úvahu například otázku migrantů a 

vztahu ruské společnosti k nim, musíme mu dát za pravdu. 

 

1.1. Struktura a metodologie 

 

 Tato diplomová práce je rozdělena na dva větší celky. První uvádí tématiku 

nejprve do širších, poté do ruských souvislostí. Vyjasňuje obecné cíle výuky dějepisu 

základní pojmy a představuje hlavní principy didaktiky dějepisu, jakož i vývojové 

psychologie, o něž se opírá. Dále je popsáno institucionální prostředí, které ruskou 

školní výuku dějepisu reguluje, a jeho historický vývoj od nástupu Gorbačova do dnešní 

doby. Čtenář je taktéž seznámen s procesem, v němž školní učebnice dějepisu vzniká, 

stejně jako s různými aktéry, kteří se na něm podílejí – s autory učebnic, s 

vydavatelstvími, jež knihy vydávají, ale také se zástupci státního aparátu, v tomto 

případě Ministerstva školství a vědy RF (dále jen Ministerstvo školství).  

 

 Druhá část diplomové práce se věnuje konkrétní analýze etnonacionální 

                                                 
3 Šnirel´man, Viktor, „Nesovmestimost´kul´tur“: ot naučnych koncepcij i škol´nogo obrazovanija do 

real´noj politiki, in: Verchovskij A., Russkij nacionalizm: ideologija i nastroenie (Moskva, Sova, 
2006), s. 186.  

4 Ibidem.  



 

 

problematiky ve školních učebnicích. Kapitola je rozdělena do tří okruhů, které 

odpovídají třem geografickým regionům, jež se výše uvedeným způsobem liší svými 

vztahy k současné Ruské federaci.  Kapitoly, věnující se vztahům jednotlivých etnik k 

ruskému státu, jsou dále členěny tak, aby umožnily snadnou orientaci v problematice 

týkající se podmínek, důsledků a hodnocení připojení území, charakteristice místního 

obyvatelstva a jeho života v rámci ruského státu.  

 

1.2. Literatura a prameny 

 

 Jako prameny byly pro tuto diplomovou práci použity učebnice zahrnuté do 

Federálního seznamu schválených a doporučených učebnic, který pro školní rok 

2007/2008 vydalo ruské Ministerstvo školství.  

 

 Problematika školního vyučování, jeho transformace a obzvláště výuky dějepisu 

je velice populárním tématem, jehož si všímá jak odborná, tak laická veřejnost. Diskuse 

o tom, jakým směrem se má vývoj v této oblasti vyvíjet, se proto relativně často 

objevuje také na stránkách ruského tisku a odráží postoj široké veřejnosti k tomuto 

tématu. Odborná veřejnost také často diskutuje své názory na konferencích a 

prostřednictvím četných publikací. Z nich jmenujme jako základní např. tyto: V.T. 

Vjazemskij: Škol´noe istoričeskoe obrazovanie v sovremennoj Rossii: voprosy 

modernizacii, M.J. Brandt: Škol´nyj učebnik istorii kak předmět issledovanija, A.N. 

Pozdnjakov: Vlast´, obščestvo i škol´nye reformy v Rossii. Články na toto téma se  

objevují v časopisech Istoričeskij žurnal, Novaja i novějšaja istorija a Otečestvennaja 

istorija, Otečestvennye zapiski, a také v odborných pedagogických periodikách 

věnovaných přímo výuce dějepisu Prepodavanie istorii v škole a Prepodavanie istorii i 

obščestvoznanija v škole. Užitečné informace je možné najít na internetových portálech, 

které jsou určeny pro učitele dějepisu, zejména se jedná o portály Pervoe sentjabra 

(http://ps.1september.ru/), a Obščestvoznanie, istorija Rossii 

(http://history.standart.edu.ru),  jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství.  

 

 Také zahraniční odborníci se soustřeďují na ruskou výuku dějepisu ve školách 

velmi často. V této souvislosti je nutné zmínit zejména činnost německého Gerhard 

Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung (http://www.gei.de) v 



 

 

Braunschweigu, který se soustavně zabývá analýzami školních učebnic. Jeho ředitel 

Robert Mayer pak je autorem četných publikací, které se věnují konkrétně ruskému 

prostředí. Z německých odborníků je dobré dále zmínit Isabelle de Keghel a Elke Fein, 

autorek často publikujících o reflexi ruských dějin soudobou společností. Tato tématika 

má také ohlas mezi izraelskými odborníky, kvalitní publikace vznikají např. z pera Very 

Kaplan a Bena Eklofa. Stav ruského školství je sledován i odborníky z organizace 

Euroclio (www.euroclio.eu).  

 

 Jakkoli je však výuka dějepisu často diskutovaným a analyzovaným tématem, 

etnonacionální problematika v ruských učebnicích, kterou se zabývá tato diplomová 

práce, příliš zohledňována není.  Zmíněné časopisy sice místy publikují dílčí studie, 

komplexní odborné práce s touto tématikou se nicméně objevují pomalu a teprve 

v posledních letech. Z ruských autorů, kteří se etnonacionálním tématem zabývají, je 

nutné uvést zejména V.A. Šnirel´mana, L.I. Semenikovou, V.V. Trepavlova, L. 

Gatagovou a I. Altmana. 

 

 



 

 

2. VÝUKA DĚJEPISU A JEJÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ 
JEDNOTLIVCE A SPOLEČNOSTI 

 

2.1. Výuka dějepisu, její význam a cíle 

 
 Dějepis chápaný jako výchovně vzdělávací disciplína leží na pomezí odborné 

historické vědy. Širší veřejností zprostředkovává při výuce žákům a studentům 

historické vědomí,5 čímž se také podílí na prohlubování a rozšiřování rozšíření 

všeobecného vzdělání. Je žádoucí, aby dějepis v tom, co zprostředkovává, zohledňoval 

aktuální výsledky historického bádání. Zde se propojuje s historickou vědou. Současně 

je jeho podoba ovlivňována i řadou jiných vědních oborů a dalších faktorů, ať už se 

jedná například o vývojovou psychologii (tj. zohledňování věku a mentální vyspělosti 

dítěte), nebo také o intenzitu, s jakou aktuálností význam dějepisu konkrétní společnost 

vnímá.   

 

 Zprostředkovávání historického vědomí, které je pokládáno za nejvýznamnější 

součást historického myšlení, je chápáno jako nejdůležitější funkce dějepisu. Historické 

myšlení se utváří  přibližně mezi 14. a 15. rokem věku jednotlivce.6  Můžeme ho 

charakterizovat jako systém historických informací, v němž se kromě historických 

poznatků uplatňují také mytologizující interpretace historické skutečnosti.7 Historické 

vědomí formované školní výukou se tak stává souhrnem představ, čerpajících ze 

zjednodušených, resp. populárně naučných výkladů a mimovědeckých vlivů. Jeden z 

českých odborníků v oblasti didaktiky dějepisu, Stanislav Julínek, o formování 

historického vědomí ve škole dále uvádí: „Postavení školního dějepisu při formování 

historického vědomí se tak jeví jako významné i rozporné. V ideálním případě plní své 

poslání tehdy, poskytne-li žákům takové znalosti, na jejichž základě sami dokáží 

                                                 
5 Např. Beneš Z., Studijní kurz dějiny dějepisectví: Zamyšlení nad výukou historiografie na FF UK,  

http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Historica29/Historica29_25.pdf, staženo 24.2.2009.  
6 Historické myšlení je možné charakterizovat jako celek historických informací, které si daná 

společnost pěstuje a připomíná, a na jejichž základě se tvoří historická kultura. Historické myšlení je 
možné rozdělit do tří stupňů: historické poznání, s nimž operuje zejména historie jakožto věda a 
profesionální historikové. Historické povědomí, které je protipólem historického poznání. Jedná se o 
historické informace, které se k nám dostanou jaksi „mimochodem“, díky vlivům zvenčí, a které 
zpravidla pouze zaznamenáme a pošleme dále. Jejich pravdivost může být velice různá. Jedná se o 
„podhoubí,“ z něhož vyrůstá historické vědomí i historické poznání. Mezistupňem mezi  historickým 
poznáním a historickým povědomím je historické vědomí. 

7 Beneš Z., Studijní kurz dějepisectví: Zamyšlení nad výukou historiografie na FF UK, s.2. 



 

 

rozpoznat prověřené hodnoty minulosti, naučí se o dějinách uvažovat a zároveň se v 

nich orientovat natolik, aby nepodléhali účelovým (nejčastěji politickým) interpretacím. 

Tato maxima jsou však uskutečnitelná pouze u nadaných žáků s výrazným kritickým 

myšlením. U většiny žáků se historické vědomí omezuje pouze na relativně bezpečnou 

časoprostorovou orientaci v dějinách, na vytvoření vztahu k široce pojímanému 

kulturnímu dědictví minulosti a z něj vyplývajících životních postojů. Častokrát ale ani 

to nefunguje, člověk dokončí školu, všechno zapomene, zůstanou mu v paměti pouze 

střípky – tj. historické povědomí.“8 

 

 Výuka dějepisu má význam jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost. 

Jednotlivci předává soubor informací, na jejichž základě se orientuje ve společnosti. 

Zároveň se dějepis do značné míry podílí na formování, posilování a předávání 

společných hodnot, smýšlení, a vymezení se vůči vnějšku. Další z významných funkcí 

dějepisu je vytváření národní identity jednotlivce.9 Zde však je dobré upozornit na to, 

že si společnost sama určuje cíle, které má výuka dějepisu sledovat, a ty pak 

samozřejmě zpětně ovlivňují obsah vzdělávání a jeho formu. Rada Evropy se 

dlouhodobě snaží prosadit, aby výuka dějepisu přestala být pouhým předáváním 

historických informací a pojmů. Větší důraz je kladen na formování žákova historického 

myšlení, hodnotové orientace a vytváření historických dovedností. Žáci by si měli 

osvojit kritický přístup k historickým skutečnostem, uvědomit si, že historická 

skutečnost se mění podle toho, kým, na základě jakých pramenů a za jakým účelem byla 

interpretována, naučit se chápat fakta v chronologických, tématických, prostorových 

nebo věcně systémových souvislostech.10  

 

2.2. Didaktika dějepisu 

 

 Didaktika dějepisu si klade dvě základní otázky. První, v níž jde o vymezení 

obsahu vzdělávání, zní: „Co vlastně vyučovat?“. Druhá otázka „Jak tomu vyučovat?“ 

hledá adekvátní vyučovací formy a metody, které žákům učivo zpřístupní.  

 

                                                 
8 Julinek St., Základy oborové didaktiky dějepisu (Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2004), s. 97.  
9 Ibidem.  
10 Boněk J., Výuka dějepisu a dějiny 20. století, 13.9.2005, http://www.rvp.cz/clanek/6/283, staženo 

3.3.2009. 



 

 

 Obsahem dějepisného vzdělávání rozumíme souhrn historických poznatků (tj. 

soustavu nejdůležitějších historických faktů a jevů, historických pojmů a jejich vztahů), 

které tvoří program výuky dějepisu.11 Historické poznání musí v učebnicích projít 

značným „zeštíhlením“, aby mohlo plnit svou výchovně-vzdělávací funkci. Redukce 

vědeckých poznatků pak musí zpětně vytvořit základní obraz, který je žákům blízký a 

relativně snadno pochopitelný.12 Jakým směrem se bude dějepisné vyučování ubírat  

vyplývá z cílů a úkolů aktuální školské politiky (jež odrážejí požadavky společnosti a 

stávajícího školského systému) a ze současné orientace dějepisného vyučování.13  

 

 Existuje několik teorií, na jejichž základě je možné látku vyučovanou ve škole 

vybrat. Praxe pak vytváří syntézu přístupů a dalších požadavků, které na dějepisnou 

výuku historická věda a společnost kladou. Stanislav Julínek uvádí následující dělení:  

 

1. Podle liberální teorie není možné podávat celý historický vývoj v 

chronologické posloupnosti. Proto vybírá závažná historická témata (a 

nechává žákům prostor pro výběr témat, která je sama zajímají), a těm se ve 

výuce věnuje. 

 

2. Teorie exemplárnosti vychází z názoru, že při výběru obsahu výuky 

dějepisu je nutné zdůraznit nosná paradigmata učební látky. Přístup pomíjí 

požadavek úplné chronologické posloupnosti a soustavnosti historického 

výkladu, umožňuje však, aby si žák utvořil komplexní poznatky na dílčí 

problematiky. 

 

3. Teorie systémově strukturální se snaží žáka přivést k tomu, aby byl 

jednak schopen pochopit systémovou provázanost historických událostí, 

jednak byl schopen tyto informace zařazovat do logických struktur. 

 

4. Autoři teorie základního a podpůrného učiva definovali jako základní 

učivo soubor faktů, událostí a vztahů, které umožňují utvářet objektivní 

obraz minulosti, přiměřený rozumové vyspělosti žáků a nutný pro 

                                                 
11 Julínek S., Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 100.  
12 Knecht P., Didaktická transformace, aneb od "didaktického zjednodušení" k "didaktické rekonstrukci", 

http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/OS07_1.pdf, staženo 3.3.2009.  
13 Julínek S., Základy oborové didaktiky dějepisu, s. 100.  



 

 

pochopení vývoje lidské společnosti. Základní informace jsou dále 

rozšířeny doplňujícím, tzv. podpůrným učivem.14 

 

 Druhá didaktická otázka se ptá po způsobu, jakým mají být žákům nové 

poznatky předkládány. Ten musí zejména zohledňovat náročnost učiva, věk a mentální 

vyspělost žáka. Průzkumy ukazují, že osvojování nových historických poznatků je pro 

žáky obtížné v tomto pořadí:  

 

1. časová a prostorová orientace, politické dějiny 

2. dějiny sociální, dějiny umění, dějiny vědy a techniky 

3. náboženské dějiny, dějiny materiální kultury, problémy však nastávají, 

když výuka přechází z popisu konkrétních historických jevů do roviny 

pojmové, především do roviny vztahové 

4. nejobtížněji se uchopují dějiny hospodářské, dějiny státu a práva, dějiny 

duchovní kultury (filosofie).15 

 

 Česká didaktika dějepisu vychází z Julínkovy čtyřfázové škály historického 

myšlení žáků. Podle ní žák prochází do deseti let mýtickou fází, kdy obtížně rozpoznává 

realitu od smyšlenek, podstatné od nepodstatného, a typické je pro něj vyostřeně 

polarizované vnímání světa.  Mezi osmým a patnáctým rokem přechází žákovo 

historické myšlení do romantické fáze. Podle Julínka je tato doba charakteristická 

rozvojem schopností rozlišovat mezi vlastní osobou a objektivním okolím, schopnosti 

klasifikovat a systematizovat nabyté vědomosti a dále růstem zájmu o pochopení příčin 

a důsledků událostí. Zatímco v předchozí fázi je efektivní výukovou metodou obraz, 

nyní se jí stává narace. Závěrem romantické fáze prolíná podle Julínka fáze filozofická. 

Ta je pro naše téma rozhodující.  Jedinec si uvědomuje širší souvislosti, rozvíjí 

schopnosti logického myšlení, dokáže zobecňovat a myslet ve složitějších vztazích. 

Čtvrtou fázi zrání historického vědomí Julínek spojuje se závěrem psychologického 

vývoje jedince po 18. roce života a pojmenovává ji jako ironickou. Žák disponuje velice 

diferencovanými znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a hodnotovými vlastnostmi, a 

dosud získaný teoretický podklad využívá jako prostředek při prosazení vlastní 

                                                 
14 Ibidem, s. 100-103.  
15 Ibidem, s.  111. 



 

 

osobnosti.16 

 

 Za nejdůležitější didaktický prostředek ve vyučování je pokládána učebnice – 

právě proto se analýza učebnic stala cílem této diplomové práce. Na tomto pozadí lze 

sledovat trendy, které v současné době ve vyučování převažují. Učebnice je díky své 

struktuře a komplexnímu charakteru prostředek, který může působit na všechny fáze 

vyučovacího procesu a ovlivňovat ho nejen svým obsahem, ale také strukturou, 

charakterem, uspořádáním a způsobem zpracování tématu. Je sice určena primárně 

žákovi, slouží mu jako zdroj informací, důležitá je však také pro učitele jako pomůcka 

při přípravě vyučovacích hodin. Kromě informační funkce má učebnice také funkci 

metodologickou a formativní.17  

 

2.3.Výuka dějepisu a proces utváření identity 

 

 V roce 1991 význačný německý historik zabývající se didaktikou dějepisu Hans-

Jürgen Pandel rozložil historické vědomí do několika kategorií, jež má dějepisná nauka 

u jednotlivce rozvíjet: vědomí času (porozumění vztahu mezi minulostí, přítomností a 

budoucností), vědomí opravdovosti (vztah mezi realitou a představou), vědomí 

historicity (vztah mezi statickým a proměnlivým), vědomí identity (vnímání sebe 

samotného, vnímání skupiny, ke které jedinec patří, a těch kdo do ni nepatří), politické 

vědomí (schopnost rozlišovat mezi těmi, kdo vedou, a těmi, kdo jsou vedeni), 

ekonomicko-sociální vědomí (vnímání rozdílu mezi bohatstvím a chudobou) a morální 

vědomí (schopnost přemýšlet o tom, co je dobré a co je špatné). 18 

 

 Pro naše téma je podstatné zejména vědomí identity. Jednou její složkou je 

identita osobní,  vědomí člověka o sobě samém, o své vlastní kontinuitě napříč časem a 

o určité soudržnosti vlastní osoby. Druhá její složka je kolektivní, je to povědomí o 

vazbě k určité sociální skupině, které posiluje povědomí o odlišnosti vůči někomu, kdo 

do této sociální skupiny nepatří.“19 Ačkoliv se v tomto procesu uplatňuje vliv rodiny, 

                                                 
16 Ibidem, s. 114 – 115.  
17 Ibidem, 129. 
18 Möller F., Einführung in die Geschichtsdidaktik,  http://www.uni-

greifswald.de/~histor/~geschdid/meta/GK1-1-Sitzung.pdf, staženo 5.5.2009.  
19 Fritz C., Identifizierungsangebote als Beitrag zur Identitätsbildung, 

http://209.85.129.132/search?q=cache:O7faFL2hRIEJ:www.clemens-



 

 

vrstevníků či masmédií, stát má  skrze školský systém výhradní nástroj, jak  přímo 

působit na vytváření identity a socializaci mladší generace i jejího zapojení do 

národního společenství.  

 

 Přesto nelze význam školní výuky dějepisu při formování jednotlivce a 

společnosti přeceňovat. Dějepis hraje v každé společnosti takovou roli, jakou mu ona 

sama přenechá. Platí že dějepis ovlivňuje její podobu, a naopak. 

  

                                                                                                                                               
fritz.de/publications/Identitaet.pdf+Der+Begriff+%E2%80%9EIdentit%C3%A4t%E2%80%9C+wird+
in+den+Sozialwissenschaften+vornehmlich+in+zwei+Varianten+verwendet.+Als+%E2%80%9ESelbs
tidentit%C3%A4t%E2%80%9C+oder+%E2%80%9Epersonale+Identit%C3%A4t%E2%80%9C+beze
ichnet+er+das+Bewusstsein+eines+Menschen+von+seiner+eigenen+Kontinuit%C3%A4t+%C3%BC
ber+die+Zeit+hinweg+und+die+Vors&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz&client=firefox-a, staženo 
5.3.2009. 



 

 

3. VÝUKA DĚJEPISU V SOUČASNÉM RUSKU 

 

3.1. Vývoj organizace výuky a učebnic dějepisu od perestrojky 
do současnosti 

 

 Cílem této kapitoly je nastínit vývoj ruských učebnic dějepisu od rozpadu 

Sovětského svazu až do dnešní doby. Výuce dějepisu je přikládán v ruské společnosti 

tradičně velký význam - obzvláště pokud se jedná o dějiny Ruska. Obsah školních 

učebnic je proto velice často diskutovaným tématem nejen mezi odborníky, ale také v 

ruských médiích.   

 

 Nabídka učebnic používaných v sovětském školství byla velmi skromná. 

Existovalo pouze jedno jejich nakladatelství, moskevské Prosvěščenie. Jeho produkce 

se v různých jazykových mutacích používala na území celého Sovětského svazu a 

sovětským školákům se dostávalo obdobného vzdělání, ať žili kdekoliv. 

 

 Změna nastala s příchodem Gorbačova a jeho perestrojky. Otevřeně se začalo 

hovořit o kontroverzních stránkách sovětských dějin, a informace, které se dostávaly 

otřesené veřejnosti, si často protiřečily s tím, co a jak prezentovaly sovětské učebnice 

dějepisu. Na začátku roku 1989 vyšlo doplnění k tehdejší učebnici Jurije Borisova 

Istorija SSSR, a ještě před zahájením nového školního roku pak byla vydána nová 

učebnice sovětských dějin autorů Korableva, Fedosova a Borisova.20 Ruská společnost 

první poloviny devadesátých let prožívala podlomení vlastní identity a hledání sebe 

sama, což se samozřejmě v učebnicích odrazilo. Nikdo nevěděl, jaké texty by se ve 

školách měly používat a jak by se výuka dějepisu měla dále odvíjet. Dokonce došlo na 

krátký čas k pokusu vrátit do škol učebnice z předrevolučního Ruska autorů 

Ključevského a Platonova, ale také Beljarimova, Ilovajského a Ostrovského.21 Základní 

charakteristika, která pro učebnice devadesátých let platí, je pluralita.  

 

                                                 
20 Svěšnikov A., Borba vokrug školnych učebnikov po istorii v postsovětskoj Rossii: Osnovnye tendencie 

i rezultaty, http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/sv10.html, staženo 16.12.2008. 
21  Fuks A.Ch., Školnye učebniki po otečestvennoj istorii kak istoriografičeskoe javlenie, Prepodavanie 

istorii v škole 2007, No. 7, s. 30.  



 

 

 V roce 1992 byl přijat zákon O reformě a rozvoji školství Ruské federace,22 

který mj. uvolnil restrikce, jež do té doby platily pro vznik učebnic, následkem čehož se 

trh s touto literaturou stal nepoměrně pestřejším.23 Vznikla celá řada nových 

nakladatelství specializujících se na učebnice a učitelé dostali volnou ruku při výběru 

z jejich produkce. V roce 1992 existovalo například 140 učebnic pro všechny předměty, 

v roce 1999 už to ale bylo 1152 učebnic celkem.24 Výběr pro dějepis byl pestrý 

množstvím i autorskými interpretacemi. Největší rozdíly mezi jednotlivými autory 

spočívaly v hodnocení dorevolučního období, říjnové revoluce, občanské války, vývoje 

ve 20. a 30. letech. Naopak názory na druhou světovou válku a následný vývoj se 

poměrně shodovaly.25 V podstatě platilo pravidlo, že každý, kdo chtěl a získal 

prostředky pro vydání knihy, mohl sepsat svou učebnici dějepisu. Nicméně, už v 

devadesátých letech bylo možné setkat se s kritikou této plurality. Učebnice bývaly také 

kritizovány pro metodické, někdy i faktické nedostatky, nebo na druhou stranu, pokud 

jejími autory byli vysokoškolští profesoři, pro velice těžký, odborný, školákům 

nesrozumitelný styl a přesycenost fakty.26 

 

 Ruská státní moc nejevila v průběhu první poloviny devadesátých let příliš velký 

zájem o obsah učebnic, vzhledem ke zmíněným nedostatkům však později zvýšila 

kontrolu výukových materiálů. Pro devadesátá léta a zejména pro jejich první polovinu 

platí, že Ministerstvo školství zastávalo poměrně liberální názory a svou aktivitou 

pluralitu a decentralizaci ve vzdělávacím prostředí spíše podporovalo.  Až do roku 1997, 

kdy se rozhodlo tuto záležitost přenechat regionům, například podporovalo vznik 

učebnic na regionální úrovni.27   

 

 Od roku 1998 začalo Ministerstvo školství reflektovat kritiku, jíž bylo vystaveno 

kvůli naprosté pasivitě v hodnocení kvality učebnic, a začalo vydávat tzv. Federální 

seznam schválených a doporučených učebnic.28 Aby vzdělávací literatura získala 

                                                 
22 Zakon ob obrazovanii Rossijskoj federacii, http://www.mma.ru/article/id11970/from1, staženo 

14.1.2009.  
23 Tzv. Programma reformirovanija i razvitija sistemy obrazovanija Rossijskoj federacii. 
24 Berelovič V.: Sovremennye rossijskie učebniki istorii, http://magazines.russ.ru/nz/2002/4/brel.html, 

staženo 14.1.2009. 
25 Mayer, R., Sily demokratizacii v Rossii: Prepodavanie istorii v škole i podgotovka novych učebnikov, 

in Rossija i Germanija na puti k antitotalitarnomu soglasiju (Moskva, 2000), s. 213. 
26 Mayer, R., Sily demokratizacii v Rossii: Prepodavanie istorii v škole i podgotovka novych učebnikov, 

s. 218-219. 
27 Ibidem, s.  206. 
28 Perečeň učebnikov i učebnych posobij, rekomendovannych Ministerstvom obrazovanija RF,  



 

 

doporučení (tzv. grif), musela projít analýzou ve Federální expertní radě Ministerstva 

školství, složené převážně z odborníků. Prostřednictvím seznamu získávalo ministerstvo 

určitou kontrolu jednak nad tím, jaké informace a jak byly žákům předávány, tedy nad 

obsahem vzdělávání, a jednak nad podmínkami pro trh s učebnicemi, neboť o tituly, 

které figurovaly na jeho seznamu, byl vždy prokazatelně největší zájem. Seznam měl 

učiteli pomoci při výběru knih pro výuku, avšak i nadále bylo čistě záležitostí učitele, 

které učebnici dá přednost. V následujícím období je právě Federální seznam 

doporučených a povolených učebnic základním prostředkem státu, jak obsah výuky 

ovlivňovat. Až do počátku druhého tisíciletí se na seznam dostalo velké množství 

učebnic, včetně těch, které z něj musely být v pozdější době – kvůli zostření kritérií 

kontroly a nesouhlasu hodnotící komise s jejich obsahem nebo formou - odebrány.  

 

 Rostoucí zájem politiků určovat obsah výuky dějepisu na školách vyjádřil v roce 

2001 tehdejší premiér Kasjanov, když prohlásil, že učebnice dějepisu nedostatečně 

informují o vývoji Ruska v posledním desetiletí.29 Politická moc tehdy dala veřejně 

najevo, že obsah učebnic jí není lhostejný. Rok 2003 pak vzrůstající angažovanost státní 

moci v této oblasti potvrdil.30 Tehdejší ministr školství Filipov navrhl sejmout 

doporučení z učebnice dějin Igora Doluckého,31 která se za svou dlouhou přítomnost na 

federálním seznamu dočkala několika vydání. Ministr některé pasáže knihy 

interpretoval jako nežádanou kritiku politiky prezidenta Putina. Federální komise pro 

učebnice kvůli případu mimořádně zasedla a doporučení učebnici odebrala. Učebnice se 

dočkala kritiky pro svou metodickou stránku i v řadách odborné veřejnosti, podstatné 

však bylo to, že byla odebrána ze seznamu až po zásahu státní moci.32 Na konci roku 

2003 se prezident Putina sešel s vědci humanitních oborů v moskevské Státní knihovně 

a vyjádřil se v tom smyslu, že učebnice by měly vést k vlastenectví a vychovávat k 

národní hrdosti.33 Požadavek výchovy k vlastenectví a národní hrdosti, který často 

                                                                                                                                               
http://www.mon.gov.ru/dok/prik/4371/, staženo 16.12.2008. 

29 Svešnikov A., Borba vokrug školnych učebnikov istorii v postsovětskoj Rossii: Osnovnye tendencie i 
rezultaty, http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/sv10.html, staženo 16.12.2008. 

30 "Istoričeskij skandal" dlja 10 – 11 klassov, 28.11.2003,  
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3247000/3247824.stm, staženo 14.1.2009. 

31 Igor Doluckij (nar. 1954), ruský historik a učitel dějepisu na Evropském gymnáziu v Moskvě. Známý 
především díky své učebnici Otečestvennaja istorija. 20. vek. 

32 Viz např. Šmelev A., Uvaly i ovragy v jazyke školnych učebnikov istorii, http://www.strana-
oz.ru/?numid=20&article=943, staženo 9.2.2009, nebo Fuks, A.Ch., Školnye učebniki po 
otečestvennoj istorii kak istoriografičeskoe javlenie, Prepodavanie istorii v škole, 2007, No.7, s. 30.  

33 Berelovič V., Putin: Učebniki istorii dolžny vospityvat čustvo gordosti za stranu, 27.11.2003, 
http://www.grani.ru/Politics/Russia/President/m.52082.html, staženo 14.1.2009.  



 

 

zaznívá i ve veřejných debatách, pak můžeme označit jako linii, kterou ve své politice 

zachovává státní moc..  

  

 V roce 2004 Ministerstvo školství RF publikovalo tzv. Státní standart 

všeobecného vzdělávání,34 jenž určuje, jakými směry se má výuka na školách odvíjet. 

Standart slouží jako podklad při vypracovávání učebnic i obsahu státní maturitní 

zkoušky,35 která se od roku 2009 má stát povinnou na všech ruských školách, a 

očekává se, že bude akceptována také ruskými vysokými školami při přijímacím řízení. 

Standart určuje, že minimálně 75% výuky musí učitel věnovat tzv. federální složce, 

společné pro všechny školy v celé Ruské federaci. Regionální složka má být zastoupena 

přinejmenším 10 %.36 Standarty konstatují, že cílem výuky dějepisu je formovat 

národní identitu a vědomí o roli a místě Ruska v celosvětovém historickém procesu. 

Standart vyjmenovává kapitoly ze světových a ruských dějin, jímž by měla být při 

výuce dějepisu věnována pozornost.  

 

 Vznik seznamu povolených a doporučených učebnic je od roku 2005 regulován 

postupem, který je popsán v nařízení Ministerstva školství a vědy Ruské federace č. 107 

„O prověření učebnic.“37 Všechny učebnice určené pro ruské školy nezávisle na tom, 

jestli jsou zřizovány státem nebo soukromým subjektem, podléhají hodnocení dvou 

subjektů – Ruské akademie věd (RAN) a Ruské akademie vzdělávání (RAO). Jejich 

obsah je jednak zkoumán po faktické stránce, jednak je zjišťováno, nakolik jsou vhodné 

pro cílovou skupinu z psychologického hlediska. Pokud proti knize nemá námitky žádná 

ze schvalujících institucí, učebnice se dostane do Federální rady pro učebnice 

Ministerstva školství a vědy RF. Ta je rozdělena do šestnácti sekcí podle předmětů a má 

za úkol ještě jednou překontrolovat, zda učebnice vyhovuje všem požadovaným 

standardům. Pokud je výsledek druhého stupně kontroly pozitivní, učebnice je zařazena 

mezi doporučené, případně schválené tituly. Seznam schválených učebnic umožňuje 

používání knihy jako výukového materiálu, zatímco Seznam doporučených učebnic 

zahrnuje ty tituly, které už byly nejméně tři roky používány minimálně v sedmi 
                                                 
34 Standart srednego (polnogo) obščego obrazovanija po istorii, 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=16962, staženo 9.2.2009.  
35 Tzv. JGE - Jedinyj gosudarstvennyj ekzamen.  
36 Dneprov E.D., Obrazovatelnyj standart - instrument obnovlenija soderžanija oščego obrazovanija,   

http://www.lexed.ru/pravo/actual/?dneprov_01.html, staženo 9.2.2009.  
37 Položenie o porjadke provedenija ekspertizy, prikaz Minobrnauky N. 107 "Ob ekspertize učebnikov" 

z 8. 4.2004, viz http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/prm107-1.htm , staženo 2.1.2008. 



 

 

subjektech federace. Federální seznam je pravidelně publikován na stránkách 

ministerstva školství.38  

3.2. Deklarované cíle výuky dějepisu v ruském prostředí 

 

 Jak bylo uvedeno výše, základní směry, jimiž se má výuka na školách v Rusku 

odvíjet, určuje Standart všeobecného vzdělávání,39 který je podrobněji rozpracován v 

Příkladovém programu středoškolského vyučování dějepisu (dále jen Program).40 Ten 

předkládá konkrétní požadavky týkající se cílů, obsahu, metodiky a strukturování hodin 

dějepisu. V Programu se uvádí, že středoškolské vzdělávání má být přechodem od učení 

se faktům k jejich vysvětlování a historicko-srovnávací analýze. Větší důraz je kladen 

na schopnost hledání informace, na rozvoj historického uvažování člověka, samostatné 

hodnocení historických fakt a formulaci vlastního názoru na nejdůležitější události a 

osobnosti. Program stanovuje následující cíle:  

 

1.Výchova k občanství, národní identitě, rozvoj světonázorových 

přesvědčení studentů po seznámení se s kulturními, náboženskými, 

etnonacionálními tradicemi, s mravními a společenskými zákony a 

ideologickými doktrínami. 

 

2.Porozumění příčinám a vývoji historických jevů a procesů současného 

světa, uvědomění si vlastního postavení v reálném světě, porovnání svých 

názorů s ostatními světonázorovými systémy.  

 

3.Osvojení si systematických znalostí o dějinách lidstva, formování 

celistvého obrazu o místě a roli Ruska v celosvětovém historickém procesu. 

 

4.Formování historického myšlení, schopnost hodnotit události o osobnosti z 

různých pohledů, nalezení vlastní pozice vůči problémům minulosti a 

současnosti.  

                                                 
38 Dokumenty, prikazy Minobrnauky Rossii, http://mon.gov.ru/dok/prik/4371/, staženo 30.3.2009.  
39 Standart srednogo (polnogo) obščego obrazovanija po istorii,  

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=16962, staženo 9.2.2009.  
40 Primernaja programma srednego (polnogo) obščego obrazovanija po istorii, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=37227, staženo 23.3.2009.  



 

 

 

 Žáci začínají v Rusku s dějepisem v páté třídě, tj. ve věku asi jedenácti let, 

starověkými dějinami světa. V šesté až deváté třídě jsou vyučovány dějiny světa a 

Ruska až do současnosti (šestá třída – středověk, sedmá třída – do konce 18. století, 

osmá třída – 19. století, devátá třída – 20. století a současnost). Své znalosti žák 

rozšiřuje, pokud postoupí do desáté a jedenácté třídy (to je mu průměrně šestnáct, 

sedmnáct let). Tyto dva ročníky jsou v Rusku chápány jako střední škola a příprava k 

vysokoškolskému studiu. Znovu a hlouběji se v nich probírají dějiny Ruska a světa do 

konce 19.století (desátá třída) a do  současnosti (jedenáctá třída). Hodinová dotace 

zeměpisu závisí na typu školy. Na humanitně založené škole to jsou tři hodiny týdně, na 

ostatních dvě. 

 

3.3. Nakladatelství specializující se na učebnicovou literaturu 

 

 Zpřísnění podmínek, kterým musí učebnice vyhovovat, vedlo ke stabilizaci trhu 

a zmenšení počtu nakladatelství vzdělávací literatury. Stále vznikají nové učebnice, 

vzhledem k složitosti a zdlouhavosti procesu jejich schvalování však trh výrazně 

neovlivňují. Častěji jsou tištěny dotisky starších vydání, případně jejich drobná 

přepracování. Giganty, ovládající ruský trh s učebnicemi a mající velký vliv i při 

určování podoby vzdělávací politiky a obsahu vzdělávání, jsou již tradičně dvě 

nakladatelství – Prosvěščenie a Drofa (Prosvěščenie je zároveň třetí největší 

nakladatelství v celoruském měřítku, Drofa je na místě pátém).41 Třetím největším 

nakladatelstvím vydávajícím učebnice je pak Ventana-Graf, za ním následuje mnoho 

menších jako Ballas, BAKO, Intellekt-centr, Klasik stil, Mnemozina, Ekzamen, 

Russkoe slovo atd. Učebnice představují celou jednu třetinu knižní produkce, která 

každoročně v Rusku vzniká. Objem této literatury má hodnotu asi dvě stě milionů 

dolarů.42 

 

 Federální seznam schválených a doporučených učebnic pro školní rok 

2008/2009 zahrnuje produkci celkem 26 nakladatelství (oproti 45 nakladatelstvím pro 

rok 2007/2008), zde se budeme soustředit na učebnice nakladatelství Prosvěščenie, 

                                                 
41 Viz. Rossijskaja knižnaja palata: Statističeskie pokazateli 2007, 

http://www.bookchamber.ru/stat_2007, staženo 7.1.2009. 
42 Ibidem. 



 

 

Drofa, Mnemozina, Russkoe slovo a Ventana-Graf.  

 

 Nakladatelství Prosvěščenie je největší ruské nakladatelství specializující se na 

učebnicovou literaturu. Jeho předchůdce, nakladatelství Učpedgiz,43 bylo založeno 

v roce 1930 a po celou dobu existence Sovětského svazu měl Učpedgiz (od roku 1964 

došlo k přejmenování na Prosvěščenie) monopol na vydávání sovětských učebnic. Roku 

1992 vzniklo množství jiných nakladatelských domů a Prosvěščenie rozšířilo svou 

produkci na více titulů. Ve Federálním seznamu učebnic na školní rok 2008/9 má 

nakladatelství Prosvěščenie celkem 330 titulů.  

 

 V roce 2005 bylo nakladatelství privatizováno, stát si však i nadále udržel 

důležitý vliv na jeho linii. Mimo častých prohlášení politiků to dokládá také spolupráce 

mezi ním a státem na různých projektech. V roce 2002 se Prosvěčšenie stalo 

koordinátorem Ruského vzdělávacího portálu (http://www.school.edu.ru), od roku 2003 

pak v něm vychází Věstník vzdělávání, což je oficiální časopis Ministerstva školství.44 

Z dalších významných internetových portálů, které vznikají za spolupráce Prosvěščenie 

a Ministerstva školství, jmenujme například portál http://history.standart.edu.ru, 

věnovaný ruské historii a její výuce.   

 

 Druhým největším nakladatelstvím vydávajícím učebnice je Drofa. Drofa byla 

založena v roce 1991 a vydáváním učebnic se začala zabývat roku 1994. V druhé 

polovině devadesátých let získala státní zakázku na tisk učebnic, které byly určeny k 

bezplatné distribuci ve školách, a to ji zajistilo neochvějnou pozici na ruském trhu se 

školní literaturou. Drofa má v seznamu učebnic na školní rok 2008/09 227 titulů.  

 

 Ostatní tři uvedená nakladatelství mají o řád nižší počet titulů zastoupených v 

Federálním seznamu učebnic. Nakladatelství Ventana-Graf v něm má 82 knih, 

Mnemozina 73 a Russkoe slovo 51.45 Největší roli hrají učebnice dějepisu v nabídce 

nakladatelství Russkoe slovo, které se specializuje na vydávání učebnic pro střední 

školy. Nakladatelství Russkoe slovo se může pyšnit tím, že všechny učebnice z jeho 

                                                 
43 Učebnoe-pedagogičeskoe izdatel´stvo.  
44 Istorija izdatelstva Prosvěščenie, 2.12.2008,  

http://www.umnikk.ru/index.php?section=news&detali=72, staženo 16.12.2008. 
45 Federalnyj perečeň: izdatelstv stalo menše, 10.1.2008, 

http://knigdelo.ru/default.asp?id=1&news_id=1758, staženo 2.1.2008. 



 

 

produkce jsou schváleny jak Ruskou akademií věd, tak Ruskou akademií vzdělávání. 

Všechna tři nakladatelství deklarují, že při vydávání svých učebnic zohledňují normy 

Ruské federace a jejich orgánů.46    

 

3.4. Autoři ruských středoškolských učebnic dějepisu 
používaných v současnosti47  

 

 Nakladatelství Prosvěščenie má ve Federálním seznamu učebnic pro školní rok 

2007/2008 dvě řady učebnic. První řada byla sepsána odborníky z Moskevské státní 

univerzity a edice je nazvána „MGU škole.“ Podíleli se na ní Andrej Levandovskij, 

�ikolaj Borisov, Jurij Štětinov a Sergej Mironěnko. Druhá řada je dílem převážně 

akademiků z Institutu ruských dějin Ruské akademie věd, jejichž autorský kolektiv vedl 

Andrej Sacharov. Mimo něj v něm dále působili: Viktor Buganov, Pavel Zyrjanov, 

Vladimír Šestakov.  

 

 Jedním z nejuznávanějších autorů ruských učebnic současné doby je Andrej 

Sacharov. Dlouhá léta zastával funkci ředitele Institutu pro ruské dějiny Ruské 

akademie věd (IRI RAN),48 předtím pracoval jako hlavní redaktor Goskomizdata,49 

což byl státní orgán SSSR zodpovědný mj. za cenzuru veškeré sovětské knižní 

produkce. Sacharov se specializuje zejména na dějiny ruského středověku, vyjadřuje se 

však i k otázkám novější ruské historie. Jeho hlas je slyšet v různých společenských 

diskusích, nejčastěji v souvislosti se současným ruským pojímáním sebe sama. Podle 

Sacharova Putin přispěl ke stabilizaci, demokratizaci a rozvoji ruské společnosti.50 

 

  Sacharov je toho názoru, že úkolem historie je lidi duchovně rozvíjet. 

                                                 
46 Viz internetové stránky příslušných nakladatelství: Ventana-Graf 

http://www.vgf.ru/tabid/55/language/ru-RU/Default.aspx, Mnemozina 
http://www.mnemozina.ru/work/1102, Russkoe slovo http://www.russkoe-slovo.ru/about.shtml, vše 
staženo 2.1.2008.  

47 Tento přehled zahrnuje autory, jejichž knihy jsou zahrnuty na Federálním seznamu schválených a 
doporučených učebnic pro rok 2007/2008. 

48 Sacharov nastoupil do Institutu sovětských dějin Akademie věd Sovětského svazu v roce 1984 na 
funkci zástupce ředitele, od roku 1994 do roku 2008 tento institut (nyní už Institut ruských dějin) vedl.  

49 Gosudarstvennyj komitet po dělam izdatělstv, poligrafii i knižnoj targovli SSSR. 
50 Andrej Sacharov, Net istorii "plochoj" i "chorošej", 

http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=12014, staženo 6.1.2009.  



 

 

Vychovávat je, dávat jim civilizační orientaci a učit je o tom, jaké je místo Ruska ve 

světě. Dějiny Ruska, ostatně stejně jako dějiny jakéhokoliv jiného státu, nejsou podle 

něj ani dobré, ani špatné. Je nutné k nim přistupovat bez jakéhokoliv hodnocení, 

protože ze své dnešní perspektivy už nejsme schopni jejich hrdiny objektivně pochopit. 

Proto se ani učitel dějepisu, ani autor učebnice nemohou stavět do role soudce. Na 

druhou stranu má být podle Sacharova jasné, co je tím hlavním a nejdůležitějším, co 

žene historii kupředu a co se uchovává v historické paměti národa. Přitom je ale nutné 

uvědomit si, že právě to, co se objevuje v učebnicích, podstatným způsobem určuje, jak 

národ o sobě smýšlí a na základě čeho si svou historickou paměť buduje. Sacharov 

zároveň připouští, že přístup k různým historickým událostem se postupem času mění – 

podle něj se však nejedná o přepisování historie, nýbrž o přehodnocování jejich smyslu. 

Odmítá vnášení ideologie do učebnic, na druhou stranu však v nich ponechává místo 

pro geopolitické zájmy země. Zájmy země se podle něj dají označit jako to 

nejdůležitější ve výchovné linii, čemu se všechno ostatní podřizuje.51 

 

 Andrej Sacharov je také autorem učebnice pro 10. třídu, která vyšla v 

nakladatelství Russkoe slovo. Spolu s ním se na ní podílel další jeho spolupracovník z 

Institutu ruských dějin RAN Alexandr Bochanov, který se v ruské historické obci 

profiluje jako výrazný obhájce monarchistického zřízení.  Dalším výrazným autorem, 

jehož učebnice Russkoe slovo vydalo, je �ikita Zagladin, pracovník Institutu světové 

ekonomiky a mezinárodních vztahů Ruské akademie věd. Spolu se svou kolegyní z 

Institutu, �odari Simonijou, vydal učebnici, jež v roce 2002 vyhrála soutěž „O nejlepší 

učebnici ruských dějin 20. století,“ vyhlášenou Ministerstvem školství. Zde je však 

dobré upozornit na to, že soutěž se dočkala značné kritiky kvůli nejasnostem při jejím 

vyhodnocování.52 Při psaní druhé série knih byli Zagladinovými kolegy Sergej 

Kozlenko z Moskevského institutu otevřeného vzdělávání53 a Sergej Minakov, který 

jako jediný z autorů současných učebnic nepochází z Moskvy, ale z města Orjol.  Nikita 

Zagladin se také často vyjadřuje k smyslu a cílům výuky dějepisu na ruských školách – 

                                                 
51 Andrej Sacharov, Rol´ klassovoj bor´by v prežnich učebnikach sil´no preuveličivalas´, 

http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200105006, Andrej Sacharov, ;et istorii „plochoj“ i 
„chorošej“, http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=12014, vše staženo 6.1.2009. 

52 Zagladinovy knihy (učebnice pro devátou třídu  a její rozšířené vydání určené pro jedenáctou třídu 
ruských škol) se staly jedinými vítězkami soutěže, ačkoli jejím původním závěrem bylo vybrat celkem 
devět učebnic, které měly být následně upřednostňovány učiteli při výuce. Proč soutěž skončila pouze 
s jedním vítězem, bylo posléze dlouho diskutováno na stránkách tisku, nicméně Ministerstvo školství 
se k tomu nikdy uspokojivě nevyjádřilo. 

53 Tento institut pořádá celoruské školní olympiády.  



 

 

podle něj je na čase, aby se v učebnicích odrážel nový společenský konsensus – po 

dlouhém období tápání a nejistoty by nyní měly učebnice přinášet žákům nový pohled 

na dějiny jejich země, takový, aby se žáci za ně nemuseli stydět.54 Zagladin uvádí, že 

koncept, který stál u zrodu jeho knih, byl dát žákům „celistvý a vnitřně si 

neprotivořečící obraz dějin, který by více-méně odrážel historickou skutečnost.“ Podle 

jeho názoru není dobré, když se na stránkách učebnic odráží diskuse historiků, protože 

obraz, který vznikne v hlavě dítěte, je poté zbytečně zmatený a neuspořádaný, a je dále 

přesvědčen, že úkolem historie je upevňovat vlastenecké pocity a občanské vědomí.55 

 

 Nakladatelství Mnemozina svěřilo dozor nad svými řadami učebnic dějepisu 

Igoru Danilevskému, docentu Ruské státní humanitní univerzity a také zástupci 

ředitele Institutu světových dějin Ruské akademie věd (RAN). Danilevskyj se zabývá 

především ruskými středověkými dějinami, interpretací historických textů a interpretací 

dějin. Poměrně často na veřejnosti komentuje metodiku výuky dějepisu, staví se 

zamítavě k názoru, že dějepis ve školách je tu od toho, aby vychovával malé patrioty a i 

ostatní jeho názory na vzdělávací politiku jsou poměrně liberální.56  Při sepisování 

učebnice pro střední školy se obklopil především odborníky z akademického prostředí: 

Igorem Andrejevem a Viktorem Kirillovem z Moskevské státní pedagogické 

univerzity, Olegem Volobujevem z Moskevské státní univerzity, a Sergejem 

Kulešovem. 

 

 Také nakladatelství Drofa předkládá dvě varianty učebnic, a dokonce se samo 

podílí na jejich tvorbě. V první řadě učebnic je to díky osobě Valerije Klokova (v Drofě 

působí jako redaktor zodpovědný za vydávání učebnic dějepisu), který spolupracoval s 

Olegem Volobujevem (Moskevská státní oblastní univerzita) a Michajlem 

Ponomarevem (Moskevský institut otevřeného vzdělávání). Klokov i Ponomarev se 

specializují na národy a etnika žijící na území RF a vztahy mezi nimi. Tituly z druhé 

řady se dokonce honosí jménem generálního ředitele nakladatelství Aleksandra 

Kiseljeva, který pracoval v týmu s �ikolajem Pavlenko (Pavlenko patří mezi uznávané 

historiky dějin Ruska 17. - 18. století, je však dobré podotknout, že patří k velmi staré 

                                                 
54 Nikita Zagladin, My stremilis´napisat´učebnik, svobodnyj ot kakoj-libo ideologii, 

http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200300720, staženo 11.1.2009. 
55   Ibidem. 
56 Danilevskij, Igor´, Ot Gostomylsla do Kas´janova,  http://exlibris.ng.ru/printed/izdat/2001-09-

06/1_kasynov.html, staženo 8.2.2009. 



 

 

generaci historiků, narodil se v roce 1916) a Igorem Andrejevem a Leonidem 

Ljašenko z Moskevské státní pedagogické univerzity (Ljašenko se podílí na 

organizování celoruských školních olympiád).  

 

 Autory učebnic z nakladatelství Ventana-Graf jsou Olga Žuravleva, která vede 

na Petrohradské akademii pedagogického vzdělávání Fakultu humanitního vzdělávání, 

zabývající se zvyšováním kvalifikace učitelů, fakultu humanitního vzdělávání, a dále 

Tatjana Paškova z Ruské státní pedagogické univerzity, Dimitrij Kuzin taktéž z Ruské 

státní pedagogické univerzity, jejichž specializací je metodika vyučování dějepisu.  

 

 Učebnice, které jsou zastoupeny ve Federálním seznamu učebnic pro rok 

2007/2008, jsou dílem především vědců z Ruské akademie věd (zejména z Institutu 

ruských dějin) a z moskevských univerzit. Je tedy možné konstatovat, že se na nich 

podílí zejména akademičtí pracovníci, malý je však podíl odborníků z jiných oblastí, 

zejména učitelů. Naprostá většina autorů působí v Moskvě a je ruského původu. Velká 

řada autorů učebnic je provázána s Ruskou akademií věd, s institucí, jejímž úkolem je 

hodnotit, které knihy se do škol dostanou. 

 

 



 

 

4. ETNONACIONÁLNÍ PROBLEMATIKA V RUSKÝCH 
UČEBNICÍCH DĚJEPISU 
 

 V diplomové práci se budu věnovat etnikům žijícím na území, které se součástí 

ruského státu stalo až od 16. století, tedy po zahájení jeho masivní expanze. Právě toto 

období je v učebnicích zároveň nejčastěji zmiňováno jako doba formování Ruska jako 

mnohonárodnostního státu.  

  

 S pomocí historické a politické geografie lze rozlišit tři základní kategorie 

regionů, s nimiž bude v této práci pracováno:  

 

1.Území, která jsou do dnešní doby součástí ruského státu  

 

2.Území, která byla součástí Sovětského svazu a dnes jsou součástí S S 

 

3.Území, která získala svou nezávislost po první světové válce a dnes 

nejsou součástí S S  

 

1) Jak Povolží a Sibiř, tak také (Severní) Kavkaz jsou do dnešní doby význačnými 

regiony v rámci Ruské federace. Ačkoli se u nich můžeme setkat se 

separatistickými náladami různé míry a intenzity, jsou pokládány za integrální 

součást ruského státu. V této kapitole bude pojednáno o Kavkazu jako o celku, 

nebude rozlišováno mezi Severním Kavkazem a Zakavkazskem. Důvodem je 

zejména fakt, že současná ruská společnost se často schyluje k zjednodušování, při 

němž mezi jednotlivými národnostmi žijícími na Kavkaze nerozlišuje.57 Mimo 

těchto teritorií je v kapitole diskutováno i židovské obyvatelstvo. Židovské 

etnikum se dostalo do carské říše v souvislosti s dělením Polska, a kvůli 

omezením jeho pohybu jsme se s ním až do konce carské říše v centrálním Rusku 

ve větším počtu nepotkali. Změny, které přinesly revoluce v roce 1917, však vedly 

mj. ke zrušení těchto omezení, židé se objevili i v jiných částech ruského státu, a 

protože dodnes představují důležité etnikum, které v Rusku žije, je o nich 

                                                 
57 Viz např. Pal´veleva L., Ključevoe slovo: "Lico kavkazskoj nacional´nosti," 16.5.2008, 

http://www.svobodanews.ru/content/article/447844.html, staženo 5.5.2009.  



 

 

pojednáno v rámci této kapitoly.  

 

2) Z regionů, které byly součástí Sovětského svazu a dnes jsou součástí SNS, 

bude pojednáno o Ukrajině, Bělorusku a Střední Asii. S Běloruskem i s 

Ukrajinou pojí Rusko specifický vztah, Ukrajinci a Bělorusové jsou pokládáni 

za národy, k nimž mají Rusové nejblíže. Zatímco Bělorusko je chápáno jako 

jeden z nejvěrnějších spojenců Ruska, vztahy s Ukrajinou jsou poznamenány 

aktuální snahou její politické reprezentace orientovat se více na západ. Střední 

Asie je strategicky i hospodářsky významný region, v němž se Rusko do dnešní 

doby angažuje. 

 

3) Jako příklad regionů, které byly součástí carské říše a po první světové válce 

se jim podařilo získat nezávislost, byly vybrány Polsko, pobaltské státy a Finsko. 

Polsko jakožto významný středoevropský stát, který vede dlouhodobě výrazně 

protiruskou politiku, Finsko naopak jako země, která má s Ruskou federací 

dlouhodobě velice dobré vztahy. Pobaltské státy se snaží přetrhat své vazby na 

Rusko, jistá provázanost mezi nimi však nadále přetrvává. 

 

 

4.1. Etnonacionální problematika v ruských učebnicích 
dějepisu v minulosti  (do 90. let 20. století) 

 

 Ruské učebnice bývají často kritizovány za výklad dějin z pohledu etnických 

Rusů, který dostatečně nereflektuje mnohonárodnostní charakter země a opomíjí osudy 

a názory neruských obyvatel.58  Rusové jsou etnikem, které vždy hrálo ve vývoji 

teritoria rozhodující roli – vliv jeho kultury, jazyka i norem je nesporný. Jejich počet byl 

v poměrném hledisku (i když už ne v tom absolutním) vždy největší.59 Dále je možné 

                                                 
58 Např. Poltorak D.I.,  Etnonacional´nye problemy v učebnikach istorii, Prepodavanie istorii v škole 

No.7, 2004, s. 74. 
59 V roce 1719 byl podíl Rusů na celkové populaci carské říše 70,58%, v roce 1897 44,31%, v roce 1989 

na populaci Sovětského svazu 50,80%, v roce 2002 na celkové populaci Ruské federace 79,8 %, viz 
Kappeler A., Russland als Vielvölkerreich (München, C.H. Beck Verlag, 1992), s. 323, Vserossijskaja 
perepis´naselenija 2002 goda, 
http://www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081463, staženo 5.5.2009.  



 

 

tuto linii obhájit také tím, že dějiny státu, které učebnice předkládají, jsou dějinami 

státu, s nímž se více nebo méně jeho obyvatelstvo v současné době identifikuje.60 V 

postsovětské Ruské federaci se můžeme často setkat s koncepcí vícevrstevné identity, 

tzv. matrioškového nacionalismu,61 podle níž pocit příslušnosti k jedné skupině není 

vylučován pocitem příslušnosti také k jiné skupině. Etnický, politický (ať už celostátní 

nebo v rámci jednotky federace), regionální a také lokální pocit příslušnosti se proto 

dovedou navzájem prolínat a doplňovat, význam toho nebo jiného z nich se může měnit 

podle aktuálních podmínek.62 Tato situace souvisí s už poměrně dlouho sdílenou 

společnou historií, s postupující asimilací (případně akulturaci) neruského obyvatelstva, 

s tím, že díky vnitřní migraci došlo mj. také ke vzrůstu počtů smíšených manželství,63 

dále ale i s tím, že pokud nedojde k vyhrocení situace, příslušníci velké části neruských 

národů žijících na území Ruské federace v současné době neprožívají zostřený konflikt 

mezi svou etnickou a státní příslušností.64 

 

 Otázka mezietnických vztahů je však přesto v současném Rusku aktuální. 

Rozmanitá etnická identita obyvatel Ruské federace zůstává nadále faktem, stejně jako 

to, že ruský stát byl a je touto pestrostí ovlivňován. Ve své zahraniční politice Rusko 

také navazuje kontakt se státy, které „k němu“ kdysi patřily. S vnímáním sebe sama a 

svého okolí souvisí také mnohé nálady, jež můžeme v ruské společnosti vypozorovat: ať 

už je to sklon k antisemitismu, negativní reakce ruského obyvatelstva k národnostní 

emancipaci Ukrajinců, nedůvěra k občanům z Kavkazu, pracovním migrantům, 

pozornost, jaká je věnována situaci Rusů v „blízkém zahraničí,“ např. v Pobaltí. Proto je 

důležité si všímat, jak se na tuto problematiku dívá současná ruská historická věda, a 

jakého obrazu se jí dostává v ruských školních učebnicích. 

 

 Fakt, že v učebnicích se dějiny většinou předkládají z ruského pohledu, je do 

značné míry výsledkem předchozího vývoje. Učebnice a vůbec historiografie 

                                                 
60 Např. Charitonova N.I., Etnopolitika Rossii i identičnost´rossijan, 

http://www.postsoviet.ru/page.php?pid=620, staženo 5.5.2009.  
61 Taras R., Making sense of matrioshka nationalism, in: I. Bremmer and R. Taras, ;ations and Politics 

in the Soviet Successor States (Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 1993), s. 513–
538. 

62 Kolossov V., Ethnic and political identities and territorialities in the post soviet space, in: Geojurnal, 
Vol. 48, 1999, No. 2, s. 71. 

63 Ibidem, 72. 
64 Ibidem, 71. 



 

 

dorevolučního Ruska se ani o žádný jiný přístup nesnažila.65 V Sovětském svazu byla 

národnostní problematika také chápána jako okrajová záležitost, protože podle rétoriky, 

která byla používána, v Sovětském svazu došly národy, jejichž hlavním nepřítelem byl 

imperialismus, ke vzájemné shodě a jednotě. Pokud etnografické studie týkající se etnik 

žijících ať už v Sovětském svaze nebo v zahraničí vznikaly, pak přísně účelově a byly 

silně ideologicky zabarvené.66   

 

 Že národnostní otázka v Sovětském svazu vyřešena nebyla, se ukázalo při jeho 

rozpadu. Zájem o národní dějiny se probudil za perestrojky a dále bujně kvetl i v 

devadesátých letech, jeho rozmach přímo souvisí s růstem nacionálních nálad ve 

společnosti. Tyto názory se pak například odrazily také v regionálních učebnicích 

dějepisu, za které každý region zodpovídá sám a které mají žáky seznamovat s dějinami 

toho kterého subjektu federace, v němž žijí. Nejednou tedy docházelo k tomu, že žákům 

bylo předkládáno odlišné hodnocení téže události v regionální a ve federální učebnici, 

ve kterých se, snad kvůli tradičnímu rusocentrismu, nacionalismus v tak vyostřených 

podobách spíše neprojevoval.67  

 

 Podívejme se tedy, jak k etnonacionální problematice přistupovaly učebnice 

dorevolučního Ruska, Sovětského svazu a Ruské federace v 90. letech 20. století (pro 

srovnání je také uvedeno, jaké pozice se v 90. letech objevovaly v učebnicích neruských 

etnik, žijících na území SNS).68 

 

 

                                                 
65   Koz´menko S.I., Istorija narodov Rossii: Znanija i opyt,  in Bachtin A.G., Aktual´nye problemy 
istorii   
       v otěčestvennoj i zaruběžnoj istoriografii, s. 38. 
66 Ibidem. 
67 Guzenkova, T., Etnonacional´nye problemy v učebnikach po istorii, in: Ajmermacher, K., Bordjugov, 

G. (ed.), ;acional´nye istorii v sovetskom i postsovetskich gosudarstvach (Moskva, AIRO-XX, 1999), 
s. 318. 

68 Zdroje pro tabulku: Semenikova L.I., Problemy izučenija Rossijskogo mnogonacional´nogo 
soovščestva v istoričeskom razvotii, s. 85, Poltorak D.I., Etnonacional´nye problemy osveščenija 
mežnacional´nych otnošenij v škol´nych učebnikach istorii, in: Prepodavanie istorii v škole, No. 7, 
2004, s. 74, Trepavlov V.V., Narody Rossii v škol´nych učebnikach po otečestvennoj istorii, in: 
Otečestvennaja istorija, No. 1, 2003, s. 114-120. 



 

 

 

 Význam 
národnosti 

Postoj k 
ruskému státu  

Postoj k ruské expanzi, 
konfliktům 

Postoj k neruským 
etnikům 

Učebnice 
dorevolučního 

Ruska 

(Ruská) 
národnost byla 
jednou z částí 
Uvarovovy 
koncepce 
samoděržaví – 
pravoslaví – 
národnost, o 
kterou se 
monarchie 
opírala. 

„Svatá Rus“ 
představována 
jako pevnost 
obklopená 
sousedy-
nepřáteli, které 
je nutno porazit, 
aby monarchie 
mohla vzkvétat 
k větší a větší 
slávě. 

Konflikty, jichž se Rusko 
úspěšně zúčastnilo, 
dokazují sílu a moc velké 
říše. Ti, kdo území 
připojovali (Jermak, 
Jermolov, Suvorov), byli 
opěvováni jako hrdinové, 
jejich protivníci líčeni ve 
velmi negativním světle.  

Sousední státy jsou 
nepřátelé, kteří ohrožují 
klid a mír v Ruské říši, 
jejich národy se však rády  
poddají moudrému a 
spravedlivému carovi, 
který je ochrání.  

Sovětské 
učebnice 

Snaha o 
zformování 
sovětské 
národnosti, v níž 
by jako v  
„amalgánu“ 
splynuly všechny 
etnika, žijící na 
území  SSSR.  

Carská 
monarchie byla 
„vězením 
národů“, které se 
podařilo, díky 
revoluci, 
osvobodit, 
národy nyní 
společně tvoří 
nový stát, v 
němž není 
národnostní 
otázka důležitá 

Mnohonárodnostní ruský 
stát se zformoval v 
průběhu několika století 
zejména na základě 
dobrovolného rozhodnutí 
zúčastněných národů. I v 
případě, že připojení 
území předcházela 
vojenská akce, bylo 
připojení pro daný národ 
pozitivním, neboť mu to 
umožnilo podílet se na 
budování socialismu.  
Důležitější než 
národnostní konflikty byl 
třídní boj.  

Sovětská ideologie 
připouštěla, že na území 
SSSR žije mnoho různých 
národů, avšak nacionální  
otázka pro ni byla 
podružnou. Bolavá témata 
z národních dějin byla 
důsledně zamlčována, 
místo toho byla opěvována 
jednota sovětských národů.  

Učebnice 90. 
let 20. století 

- ruské 

Nárůst významu 
národnostní 
příslušnosti, 
zejména v 
souvislosti s 
rozpadem 
Sovětského 
svazu.  

Uvádí, že 
současné Rusko 
je 
mnohonárodnost
ní stát.  

K expanzi byl ruský stát 
donucen objektivními 
důvody, jedná se o 
součást „aktivní 
zahraniční politiky,“ která 
měla Rusko ochránit od 
plenivých nájezdů.  

Většina autorů zdůrazňuje 
ruskou civilizační misi, 
pozitivní faktory připojení 
bezesporu převažovaly, 
ačkoli připouští i ty 
negativní – např. násilná 
christianizace 
(nezdůrazňuje  se však její 
rozsah). Všímá si spíše 
vztahu stát – etnikum, 
nevěnuje se mezietnickým 
vztahům. 

Učebnice 90. 
let 20. století – 

neruské 
(postoj k 

ruskému státu) 

Nárůst 
nacionálních 
nálad ve 
společnosti 

Časté jsou  
interpretace, 
podle nichž se 
Rusko chovalo k 
připojeným 
oblastem jako ke 
svým koloniím.  

Často se objevuje názor, 
podle něhož daný národ 
vzkvétal až do doby, 
dokud se nedostal do 
ruského područí. 

 Jedním z ústředních témat, 
které národní historiografie 
řeší, je vztah k ruskému 
národu a své vlastní  
postavení ve společném 
státě.  

 

 

 Nový směr v ruské historiografii, který se snaží zachytit „dějiny národů naší 

země,“ vzniká postupně od devadesátých let.69 Na jednu stranu se musí vyrovnávat s 

dědictvím sovětské historiografie (a kromě výše zmíněných tendencí je to také fakt, že v 

                                                 
69   Koz´menko S.I., Istorija narodov Rossii: Znanija i opyt, s. 39. 



 

 

ruském prostředí je zvykem otázky týkající se neruských národů probírat na úrovni 

etnologie, ne historie), na druhou stranu také zpracovat podněty ze stran historiografií 

jednotlivých národů. Oblíbenými přístupy se staly na jedné straně civilizační,70 na 

druhé straně modernizační teorie,71 které se snažily ruský postoj a reakce na něj nějak 

ukotvit.72 

 

 Otázka Ruska jako mnohonárodnostního státu k oblíbeným a hojně 

frekventovaným tématům v ruské historické vědě nepatří.73  Federální učebnice 

devadesátých let, které byly pokládány za zásadní, v této problematice v podstatě 

předkládaly tradiční přístupy.74 Látka byla podávána s ohledem na neruské národy, 

ovšem podle výstavby obsahu se jednalo vždy o výklad ruských dějin, ne výklad dějin 

mnohonárodnostního státu. Pro učebnice byly stěžejní dějiny centrální moci a jejích 

kroků, v souvislosti s národy žijícími v ruských hranicích se pak nejčastěji jednalo o 

otázku teritoriální expanze a tedy ruské vnější politiky. Podíl neruských národů na 

budování státu a na jeho podobě bývá ponechán stranou.  

 

4.2. Etnonacionální problematika v současných ruských 
učebnicích dějepisu 

 

 Učebnice pro 10. třídu se věnují popisu dějin od počátků ruského státu až po 

                                                 
70 Civilizační přístup začal být v Rusku velice populární v 90. letech. Nejedná se však o ucelený proud, 

ale skrývá v sobě různé směry. Základní myšlenkou je to, že existuje „civilizace“, která se svou vnitřní 
charakteristikou odlišuje od svého okolí, často toto rozlišování má umocnit dojem nadřazenosti té 
které civilizace. Pro ruskou civilizaci se uvádí příznačnými charakteristiky jako pravoslaví, 
soudržnost, státnost, její hodnoty jsou dány do kontrastu s hodnotami „zteřelé západní civilizace.“ Na 
druhou stranu však ruská civilizace bývá představována jako konglomerát různých, někdy třeba i 
diametrálně naprosto odlišných vlivů, které se v ní slévají a vytváří jednotný celek.  

71 Modernizační přístup říká, že historický vývoj je proces přechodu od tradiční společnosti k 
společnosti moderní. Moderní společnost se dá charakterizovat pomocí několika hledisek, např. 
právem každého jednotlivce svobodně formulovat a legalizovat své ekonomické a sociální zájmy, 
zákonnou ochranou jeho lidských práv, dělbou moci, ekonomickým a politickým pluralismem, 
vertikální i horizontální společenskou mobilitou. Vzhledem k tomu, že podobné ideály se dosti 
podobají těm, na nichž stojí západní civilizace, ozývá se někdy v ruském prostředí kritika vůči tomuto 
přístupu. Tento přístup však také hledá v ruských dějinách linie, na nichž se dá proces modernizace ve 
výše popsaném smyslu najít.  

72 Semennikova L.I., Problemy izučenija Rossijskogo mnogonacional´nogo soobščestva v istoričeskom 
razvitii, in: Istoriki razmyšljajut (Moskva, Zvezdopad, 2004), s. 85.  

73 Viz např. Kosulina L.G., Nekotorye problemy osveščenija mežnacional´nych otnošenij v škol´nych 
učebnikach istorii, in: Istoričeskaja nauka i obrazovanie na rubeže vekov (Moskva, 2004), s. 237 - 
245. 

74 Jednalo se např. o učebnice těchto autorů: A.N. Sacharov,  N.V.Zagladin, A.A.Preobraženskyj, 
B.A.Rybakov, V.I. Buganov, P.N.Zyrjanov, M.N.Zuev,  I.N. Ionov, učebnice vycházely v reedicích v 
průběhu devadesátých let. 



 

 

konec 19. století. Etnonacionální problematiky se nejvíce dotýkají v souvislosti s 

připojováním nových území, jsou jí věnovány pasáže o ruské zahraniční politice.  O 

vzájemném soužití etnik v pozdější době v nich však mnoho informací nenajdeme. 

Zmíněny bývají zejména události, které se promítly do celkové podoby ruského státu, 

nejčastěji povstání jednotlivých národů (Poláků, případně národů Povolží). Málo 

pozornosti je věnováno proměnám postavení a rozsahu práv, jež národy a etnika v rámci 

říše měly, nebo jejich roli v hospodářské a kulturní oblasti.  

 

 Ve všech zkoumaných učebnicích se uvádí, že carská říše byla 

mnohonárodnostním státem – mezi autory však panují podstatné rozdíly v četnosti a 

hloubce poskytovaných informací. Nejčastěji se tématu věnuje Sacharov, který na konci 

každého většího celku podává v samostatné kapitole základní charakteristiku (zejména 

v dané době připojených) národů. Zvláštní kapitolu zařadil do své učebnice i Buganov, 

věnuje se v ní ale pouze těm národům, které jsou součástí ruského státu do dnešní doby. 

Ljašenko sice také zařazuje pasáže o životě obyvatelstva, etnickou pestrost však nijak 

nesleduje. Se snahou podat obraz pestrého národnostního složení země se setkáme u 

Volobujeva, který jako jediný pravidelně uvádí tabulky s etnickou příslušností obyvatel.  

 

 Mezi učebnicemi pro 10. a 11. třídu panuje v přístupu k etnonacionální 

problematice velký rozdíl.  Výklad pro 10. třídu sleduje vývoj ruského státu od počátku 

do konce 19. století, knihy pro 11. třídu jsou zaměřeny výhradně na 20. století a 

současnost. Zatímco v učebnicích pro 10. třídu bývá (v různé míře u různých autorů) 

zdůrazňován mnohonárodnostní charakter carské říše, v učebnicích pro 11. třídu tomu 

tak není. Příčinu lze hledat v tom, že tato problematika nebyla v Sovětském svazu, jehož 

dějiny tvoří ústřední téma období, příliš akcentována.  Setkáváme se s ní proto zejména 

v souvislosti s těmito historickými událostmi: revoluce 1905, první světová válka a 

rozpad carské říše, vznik Sovětského svazu, druhá světová válka (připojená území, 

deportace národů, jejich spolupráce s nacisty), rozpad Sovětského svazu a současnost. 

Všechny učebnice bez výjimky vyzdvihují národnostní problematiku v závěrečném 

období Sovětského svazu  a dávají s ní do bezprostřední souvislosti jeho rozpad. Až na 

jedinou výjimku, jíž je Volobujev, žádná jiná zkoumaná učebnice nezmiňuje sovětskou 

národnostní politiku a ani nepřipomíná termín sovětský národ. 

 

 



 

 

4.2.1. Území, která jsou do dnešní doby součástí ruského státu  

  

4.2.1.1. Povolží 

 

 V 16. století došlo k ohromnému nárůstu rozlohy ruského státu. Ivanu IV. se 

podařilo připojit území dvou mocných států oblasti, nejprve Kazaňského, posléze 

Astrachaňského chanátu, a ruské expanzi se tak otevřely cesty dále na východ.  

Dobytím chanátů si ruská říše zajistila nejen kontrolu nad celým tokem Volhy, car získal 

také množství poddaných, kteří se od pravoslavných Rusů výrazně odlišovali. Z velké 

části se jednalo o turko-tatarské národy vyznávající islám. Nejpočetnější byli Tataři, 

Baškirové a Čuvaši, dále Mordovci, Urdmuti a Marijci. Expanzí se ruská říše začala 

měnit v pestrý mnohonárodnostní stát.  

 

 V současné době žije v Ruské federaci téměř 6 milionů Tatarů, což z nich činí 

nejpočetnější národ země hned po Rusech. Rozšíření říše o jejich území mělo 

nepochybně dalekosáhlý význam pro obě strany. Ačkoli Kazaňský chanát měl v první 

polovině 16. století vážné vnitřní problémy, jednalo se o stát na svou dobu poměrně 

vyspělý – ať už svými vojenskými technikami, rozvitým obchodem nebo daňovým 

systémem. V současné době se můžeme setkat s různými názory na etnogenezi Tatarů – 

a tak i na jejich vztah k Rusku a k Rusům.75 Přitom vzpomínky na vlastní stát hrají v 

jejich národní paměti stále důležitou roli. Dobytí Kazaně je vnímáno jako jedna z 

nejtragičtějších a nejkrvavějších stránek vlastních dějin, a tatarské nacionální hnutí 

připomíná datum jejího pádu jako Den národního smutku. Dodejme, že z tatarské strany 

zaznívá na adresu ruských federálních učebnic dějin často ostrá kritika.76 Jakým 

způsobem o těchto událostech referují?   

 

 

 

                                                 
75 Koval´skaja G., Sol´ na istoričeskie rany, 27.11.2002, http://www.tatar-history.narod.ru/solt.htm, 

staženo 5.3.2009. 
76 Gibatdinov M.M., Prepodavanie istorii tatar, http://www.tataroved.ru/obrazovanie/history/, staženo 

13.2.2009.  



 

 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.1.1.1. Charakteristika Tatarů, vztah Kazaňského chanátu a Moskvy 

 

 Charakteristika kazaňského státu a jeho obyvatelstva z hlediska organizace 

společnosti nebo jejího vnitřního života ve sledovaných učebnicích naprosto chybí. 

Jedinou informaci o státním zřízení najdeme u Volobujeva, který žáky informuje o tom, 

že „obyvatelé platili chánovi jasak (daň).“77  

 

 Více se dozvíme o vztazích mezi Ruskem a Kazaní. Sacharov líčí Tatary jako 

divoké kazaňské oddíly, které neustále napadaly a pustošily ruské území, braly místní 

obyvatelstvo do zajetí a potom ho prodávaly na trzích na Krymu, ve Střední Asii a také 

v severní Africe. „K polovině 50. let 16. století bylo kazaňským zajetím a pleněním 

ohroženo více než sto tisíc lidí,“ konstatuje.78 O tom, že docházelo k tatarským vpádům 

na ruské území, informuje i Volobujev. Ten vztahy mezi Kazaní a Moskvou popisuje 

následovně: „Vztahy mezi chány a velikými knížaty byly takové, jako bývaly vztahy 

mezi vladyky ve středověku. Kazaňci, stejně jako dříve příslušníci Zlaté hordy, napadali 

ruské území, rabovali a brali do zajetí místní obyvatelstvo. Avšak také ruské vojsko 

vtrhávalo za hranice chanátu a plenilo tam. Ze třinácti válek, které byly vedeny mezi 

moskevským a kazaňským státem, jich Kazaň začala šest, Moskva sedm.“79  

 

4.2.1.1.2. Zdůvodnění expanze, průběh bojů 

 

 Ve srovnání s ostatními autory se nejvíce snaží nahlédnout na příčiny expanze z 

hlediska obou zúčastněných stran Volobujev. Podle něj nebylo možné, aby dva sousedící 

státy, které chtěly rozšířit své teritorium, vedle sebe pokojně koexistovaly. Zmiňuje 

rozpory, které mezi nimi byly, a zmiňuje také geopolitické uvažování Moskvy, konečné 

vítězství však bylo podle něj způsobeno tím, že při posledním úderu měla Moskva více 

                                                 
77 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka. 10 kl.: učebnik dlja 

obeščeobrazovat. učreždenij (Moskva, Drofa, 2007), 157.  
78 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, Č 1: Učebnik dlja 10 klassa 

obščeobrazovatel´nych učreždenij (Moskva, Russkoe slovo, 2007), 281.  
79 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 157.  



 

 

síly.80 Geopolitický faktor jako nejdůležitější motiv pro útok na Kazaňský chanát je 

zmíněn i u Borisova a u Žuravlevy.81 V podání Sacharova je možné vidět Kazaň jako 

nedobrého souseda, s jehož nadvládou nebyly spokojeny ani jemu podmaněné národy 

(Čuvaši, Marijci). Sacharov zmiňuje také touhu ruské moci po nových územích, jimiž 

by mohla odměňovat své věrné, a dlouhodobý neúspěch Moskvy dosadit na kazaňský 

trůn sobě loajálního panovníka – místo toho se na něm střídali její odpůrci.82   

 

 Co se týče bojů samotných, Volobujevova učebnice se jim téměř vůbec 

nevěnuje, Pavlenko je popisuje jako velice tvrdé na obou stranách, u Sacharova je 

zajímavé zejména to, že na rozdíl od ostatních autorů  se zmiňuje o pomoci místních 

národů ruské armádě: „Velkou podporu vojskům prokázaly zdejší národy. Ty z nich, 

které dobrovolně přijaly ruské poddanství, byly na několik let osvobozeny od placení 

daní. (…) Spolu s Rusy šly na tatarské hlavní město oddíly Marijců, Mordovců, Čuvašů 

a také Čerkesů, kteří nedávno přijali ruské poddanství.“83 Borisov uvádí, že Kazaň se 

podařilo pokořit až při třetím tažení, a že krymský chán se pokusil oddálit její pád 

nenadálým útokem na Tulu.84 Andreev si pak všímá konkrétních jmen, která se útoku 

na Kazaň zúčastnila, a s obdivem píše o odvaze obyvatel Kazaně při její obraně.85  

 

 V souvislosti s expanzí do Povolží zaujímá ve sledovaných učebnicích největší 

pozornost dobytí Kazaňského chanátu. Dobytí Astrachaňského chanátu je zmíněno 

převážně jednou větou, pouze u Borisova je mu věnován odstavec. Připojování 

Předuralí není popisováno nikde. Ačkoliv všichni autoři (s výjimkou Borisova) mluví o 

mnohonárodnostním Povolží, pouze Andreeev a  Sacharov vyjmenovávají místní 

netatarské národy, Sacharov je o málo podrobnější v souvislosti s podporou 

povolžského obyvatestva ruskému útoku na Kazaň. S informací, že Rusko se stávalo 

mnohonárodnostní říší, se sice setkáváme opakovaně, kromě několika málo výjimek se 

o místním obyvatelstvu ve většině učebnic nedozvíme žádnou další informaci.86 Pro 

                                                 
80 Ibidem. 
81 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka: učeb. dlja 10 kl. 

obščeobrazovat. učreždenij: bazovyj uroven´ (Moskva, Prosveščenie, 2008), s. 174, Žuravleva O.N., 
Paškova T.I., Kuzin D.V., Istorija Rossii: 10 klass: Učebnik dlja učašichsja obščeobrazovatel´nych 
učreždenij (Moskva, Ventana-Graf, 2008), s. 171. 

82 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 281. 
83 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 282. 
84 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s.175. 
85 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka. 10 klass: učeb. dlja 

obščeobrazovat. učreždenij (Moskva, Mnemozina, 2007), s. 89. 
86 Volobujev uvádí ve své knize na s. 236 tabulku etnického složení obyvatel říše. 



 

 

většinu učebnic je tak dobytí Kazaňského (a Astrachaňského)  chanátu jedinou 

příležitostí zmínit se o národech Povolží a Předuralí.  

 

4.2.1.1.3. Integrace území do ruského státu 

 

 Proces integrace Povolží do Ruského státu byl velice komplikovaný, vzájemné 

potýkání ruské moci, ruských kolonistů a místního obyvatelstva výrazně a na dlouhou 

dobu poznamenalo jejich vzájemný vztah i chod ruského státu. Nicméně, ne všechny 

učebnice toto uvádějí. Borisov se dalšímu vývoji v Povolží nevěnuje a pouze podotýká, 

že na počest vítězství byl v Moskvě postaven chrám Vasila Blaženého a že pravoslavná 

církev oslavovala mladého cara.87 Ostatní autoři se zejména zmiňují o integraci místní 

šlechty mezi ruskou elitu, kterou pokládají za nejsilnější integrační faktor. 88 Opět 

nejobšírněji se o dění na anektovaném území můžeme dočíst u Sacharova: informuje o 

ruské kolonizaci území, která byla místním obyvatelstvem vnímána negativně, pokud se 

jednalo o nově příchozí šlechtu - „feudálové, snažící se získat nejlepší půdu, vzbouzeli 

odpor místního obyvatelstva,“ -  pravoslavnou církev - „pravoslavná církev dodala 

anexi Povolží antimuslimský a antipohanský charakter. To vzbuzovalo protesty místního 

obyvatelstva, které předtím podporovalo boj Moskvy proti Kazaňskému chanátu.“89 

Pokud se však jednalo o příchod prostých ruských kolonistů, ten měl podle Sacharova 

probíhat mírově.90 Především, „ruská vláda požadovala od svých místních zástupců, 

aby se s úctou chovali k neruským národům a jejich tradicím, trestala je, pokud by 

zneužívali své pravomoci, a snažila se získat podporu místních elit. (…) Postupem času 

se místní elity staly věrnými oporami Moskvy.“91  

 

 V podstatě všechny informace, které se v učebnicích o povolžském obyvatelstvu 

dozvíme, se týkají jeho vztahu k státu, případně snahy státu získat nad ním větší 

kontrolu: místní obyvatelé platili daně a museli pracovat na stavbě silnic, mostů a 

                                                 
87 Borisov,N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 175. 
88 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 91, Borisov N.S., Istorija 

Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 175, Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich 
vremen do konca XIX veka, s.158. 

89 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 285.  
90 Ibidem.  
91 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka. Č.2: Učebnik dlja 10 klassa 

obščeobrazovatel´nych učreždenij (Moskva, Russkoe slovo, 2007), s. 83. 



 

 

paláců, podíleli se na vykonávání poštovní služby, někteří z nich (Baškirové) se 

účastnili válečných tažení. 

 

 Malý prostor v učebnicích je věnován násilné christianizaci místního 

obyvatelstva, která je výslovně zmíněna pouze v knihách Sacharova. „Silnou pákou při 

osvojování Povolží a Předuralí a posílení ruské moci se stala christianizace oblasti. 

Tatarským feudálům, kteří odmítli přejít na pravoslaví, byla odnímána půda. Těm, kteří 

pravoslaví přijali, byly slibovány úlevy při placení daní a vykonávání státních 

služeb.“92 O náboženském vývoji oblasti, o osudech islámského náboženství ve státu, o 

proměnách vztahu státní moci k němu, v nich zmínku nenajdeme žádnou. 

 

 Po dlouhou dobu byl region neklidný a propukala v něm povstání proti ruské 

správě - touto tématikou se však učebnice příliš nezaobírají. „Pokud se ruská správa, 

kupci, feudálové dopouštěli násilí a zvůle ve vztahu k místnímu obyvatelstvu, to se 

zbraní v ruce bojovalo za své zájmy.“93 V případě povstání v 17. a 18. století se 

národnostní a sociální prvky často propojovaly, avšak pouze Sacharov ty nacionální 

zmiňuje. „Ural, Ukrajinu, baškirské, tatarské, marijské, čuvašské a mordovské vesnice 

ovládala při povstání Stěpana Razina pnutí.“94  Sacharov dále píše o povstání Baškirů a 

Mordovců v 18. století, jako motivaci uvádí zesilující tlak ze strany vlády na místní 

obyvatelstvo a pokusy o christianizaci ze strany církve.95 Do souvislosti s povstáním 

Pugačeva dávají místní národy tři ze sledovaných učebnic.96 Všechny tři připomínají 

roli Baškirů v druhé fázi povstání a národů středního Povolží v jeho závěrečné fázi. Při 

výkladu je však zdůrazněna především jeho sociální strana, ne národnostní.  

 

4.2.1.1.4. Hodnocení expanze 

 

 Celkově se všichni uvedení autoři shodují, že připojení Povolží mělo pozitivní 

                                                 
92 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 285, Sacharov A., 

Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 84. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem, s. 66. 
95 Ibidem, s. 147, 173-174. Je možné konstatovat, že Sacharovo podání se v tomto případě v zásadní 

míře neodlišuje od interpretací baškirských historiků. 
96 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek: učeb. dlja 10. kl. obščeobrazovat. učreždenij 

(Moskva, Prosveščenije, 2007), s. 103, Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca 
XIX veka, s. 200-201, Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 186-190.  



 

 

výsledky. Rozdíly najdeme v tom, co uvádějí jako největší klad: pro Borisova je 

připojení odplatou za dvě stě let nadvlády.97 Pavlenko vyzdvihuje dobytí chanátu jako 

důležitý krok při posílení hranic ruské říše, která následně mohla pokračovat v další 

expanzi.98 Nejobsáhleji opět hodnotí připojení Sacharov, který se dokonce snaží i 

zohlednit místní obyvatelstvo, když uvádí, že „vítězství na východě byla důležitými, ale 

kontroverzními kapitolami ruských dějin.“99 I on  však zdůrazňuje, že se podařilo 

zastavit ničivé tatarské vpády na území říše. Dále opěvuje krásnou zemi, která byla 

připojena: „Povolží, ta rajská země, se stala součástí Ruska, a s ním i národy, které 

obývaly volžsko-kamsko-přiuralskou oblast, se staly součástí ruského národa.“100 Na 

závěr dodává, že tato expanze posílila mezinárodní postavení Ruska a zvýšila jeho 

prestiž.101  

 

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.1.1.5. Vývoj ve 20. století 

 

 Povolží ve 20. stoletím není ve vybraných  učebnicích pro 11. třídu věnována 

příliš velká pozornost. Šestakov uvádí, že národnostní hnutí měla během revoluce 1905 

velkou sílu mj. i zde,102 v souvislosti s občanskou válkou se Povolží v učebnicích 

objevuje pouze jako geografický pojem. Osudy povolžských Němců, kteří byli za války 

deportováni, sleduje Zagladin,103 v souvislosti s rehabilitacemi po Stalinově smrti si jich 

všímají také Kiselev a Šestakova.104 Všechny knihy se věnují dlouhému procesu, který 

předcházel podepsání Federální smlouvy Tatarstánem v roce 1994. Zatímco Zagladin 

vyzdvihuje „pružnou a konstruktivní politiku tatarstánského prezidenta Šajmieva, díky 

níž se podařilo smlouvu uzavřít, Šestakov je toho názoru, že „slabá federální moc byla 

přinucena souhlasit s těmito dohodami, které si vymohly především ty národnostní 
                                                 
97 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 175. 
98 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 96.  
99 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 284. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka: učeb. dlja 11 kl. obščeobrazovat. 

učreždenij: profil. uroven´ (Moskva, Prosveščenie, 2007), s. 51. 
103 Zagladin I.V.,  Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka. Učebnik dlja 11 klassa 

obščeobrazovatel´nych učreždenij (Moskva, Russkoe slovo, 2007), s.249. 
104 Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka. 11 klass. Bazovyj uroven´: učeb. dlja 

obščeobrazovat. učreždenij (Moskva, Drofa, 2007), s. 196, Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo 
XXI veka, s. 296. 



 

 

subjekty, které byly bohaté na přírodní suroviny.“105  

 

4.2.1.1.6. Shrnutí 

 

 Sledované učebnice reflektují dobu, kdy byl region k ruskému státu připojován. 

 Toto období je líčeno velice pestře. Ačkoli se všichni autoři shodují v tom, že připojení 

Povolží bylo pozitivním krokem, na jednom pólu stojí ti, kteří tento akt obhajují jako 

neodvratitelný kvůli ochraně státu před cizími vpády (Sacharov, Borisov), na druhém 

stojí autor, podle nějž krok Moskvy tímto způsobem obhajovat nelze a dobytí Kazaně 

byl klasický mocenský krok (Volobujev). V charakteristice tatarského obyvatelstva 

přetrvává stereotyp Tatarů – válečníků, kteří plenili okolní území. Učebnice se 

nezmiňují o vysokém stupni rozvoji jejich civilizace a čtenář získává dojem, že kultura 

přišla do oblasti až s Rusy (tuto linii reprezentuje zejména Sacharov). Většina autorů 

oceňuje připojení území především ze strategického hlediska, jeho další vývoj blíže 

představen není. Podle výkladu Sacharova centrální moc stála o to, dobře vycházet s 

místními. Elitu se pokusila integrovat mezi elitu celoruskou, varovala své místní 

zástupce před excesy vůči původnímu obyvatelstvu. Příchod ruského obyvatelstva do 

oblasti je označen jako pokojný. Skutečnost, že velká část tatarského obyvatelstva 

musela opustit své původní majetky a ty ruští kolonizátoři převzali, je ignorována. 

Rozšiřování vlivu pravoslavné církve v oblasti je podáváno jednoznačně jako aktivita 

církve samotné, v níž se státní moc nijak neangažovala, obzvláště málo zmínek najdeme 

o násilné christianizaci. Osud národů Povolží ve dvacátém století je vynechán téměř 

úplně, pozornosti se dostává pouze deportaci povolžských Němců za druhé světové 

války a dezintegračním procesům v regionu na počátku 90. let 20. století. Až na 

nepatrné zmínky, že ve státě žili i vyznavači islámu, se o tomto náboženství z učebnic 

nedozvíme vůbec nic.  

 

4.2.1.2. Sibiř 
 

 Po pádu Kazaňského chanátu se Rusku otevřela cesta dále na východ. Překážkou 

                                                 
105 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s.358. 



 

 

mu byl Sibiřský chanát, který se v roce 1581 kozáckému atamanu Jermakovi podařilo 

vyvrátit. V počátečním období objevování Sibiře se jednalo o akce, které nebyly 

sponzorovány ze státní pokladny, nýbrž se na nich rozhodující měrou podílela kupecká 

rodina Stroganových. 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.1.2.1. Výchozí podmínky pro expanzi 

 

 Zatímco ostatní autoři vztahy mezi sibiřským chánem a carem nijak nehodnotí, 

Sacharov píše: „Za Uralem existoval ještě jeden zbytek Zlaté Hordy, který byl 

nepřátelsky zaměřený vůči Rusku – Sibiřský chanát.“106  Sacharov také (stejně jako 

Žuravleva a Andrejev)107 vyjmenovává národy, které na tomto území žily: Chantové, 

Mansové, Tataři a Baškirové. Na rozdíl od ostatních autorů však upozorňuje, že místní 

obyvatelé nebyli s chánem spokojeni, neboť se je snažil násilně převést na islám. 

„Místní obyvatelé se ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny: Rusy, kteří po nich chtěli 

jasak, a tatarským chánem. Ruská moc se ukázala být mírnější. Když národy zaplatily 

daň, mohly dále žít podle sebe. Kučum ale po nich chtěl, aby se mu plně poddaly, a 

navíc přijaly jeho víru. Proto při bojích Rusů s Kučumem místní kmeny často stály na 

straně Rusů.“108 Příchod Rusů je tedy u Sacharova vysvětlen jako akt, který místní 

národy vysvobodil od nenáviděného chána. U ostatních autorů tato interpretace chybí, 

autoři se spokojují s uvedením základních faktů o chanátu, o výpravě Jermaka, případně 

o ruské kolonizaci Sibiře.  

 

4.2.1.2.2. Zdůvodnění expanze 

 

 Jak je v učebnicích zdůvodněna ruská anexe Sibiře? Na rozdíl od ostatních 

ruských územních expanzí se nezdůrazňuje nepřátelská pozice zdejších národů vůči 

Ruské říši. Místo toho autoři hovoří o jejím přírodním bohatství, hospodářském 

významu, případně ji zmiňují v souvislosti s obchodem. Její objevování a připojování je 

                                                 
106 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s.291. 
107 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s.91, Žuravleva O.N., 

Istorija Rossii, s. 171. 
108 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s.291. 



 

 

často popisováno na příkladech dobrodruhů a obchodníků, kteří se těchto akcí 

účastnili.109 Borisov poznamenává, že „soukromý zájem se v tomto případě shodoval se 

zájmem státním. Ruský stát potřeboval vlastní naleziště drahých kovů, železa a mědi. 

Mimo to však Sibiř poskytovala cennou kožešinu. Na zahraniční obchod měla vláda  

monopol, příjmy z jejího prodeje tvořily celou ¼ příjmů státní kasy.“110 Naprostá 

většina autorů k tomu tedy zaujímá poměrně pragmatický přístup, pouze Sacharovovo 

podání je lehce "romantické": „Touha získat nová území, kterým by vládl ruský car, 

touha po bohatství, která tento kraj skrýval, nezkrotná chuť objevovat nové země a nové 

národy.“111  

 

4.2.1.2.3. Charakteristika místního obyvatelstva 

 

 Většina autorů konstatuje, že národy žijící na Sibiři nedosahovaly takového 

stupně rozvoje jako Rusové. Snad právě proto, že boj mezi nově příchozími a 

původními obyvateli byl značně nerovný, jsou domorodci popisováni spíše jako pozadí 

pro ruskou expanzi, než jako rovnocenní partneři. Pavlenko píše: „Zahraničněpolitické 

akce Ruska proti západním a jižním sousedům nebyly vždy úspěšné, akce na východě 

však vždy provázel úspěch. (...) Vedlo k tomu několik důvodů: místní obyvatelstvo byl 

konglomerát tvořený z mnoha kmenů a národů, který byl na nižším stupni vývoje než 

Rusové. Navíc Rusové používali střelné zbraně, jimž místní se svými luky a šípy 

nemohli čelit.“112 „Na ohromných prostorách Sibiře žilo mnoho různých národů. Počet 

příslušníků každého z nich nebyl velký, jejich základní zbraní byla kamenná sekerka, 

luk a šípy."113 Kromě Žuravlevy a Andreeva,114 kteří se o Sibiři zmiňují pouze v 

souvislosti s ruskou kolonizací a zakládáním nových měst, se u ostatních autorů 

setkáme s alespoň stručným výčtem zdejších národů (nejčastěji Jakutů, Evenků, Evenů, 

Burjatů, dále jsou zmíněni i Djugerové, Daurové, Korjakové, Itelmeni, Jukagirové, 

obyvatelé Kamčatky a Čukuotky) a jejich specifik (územní rozmístění, způsob obživy, 

                                                 
109 Setkáme se např. se jmény Chabarova, Dežneva, Moskvitina, Pojarkova: Andreev I.L., Istorija 

Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 148, Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 229, 
Sacharov A., Bochanov  A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 85.  

110 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 226. 
111 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 84-85.  
112 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 131. 
113 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 85. 
114 Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s.  229 - 230, Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen 

do konca XIX veka, s.148. 



 

 

stupeň rozvoje).115  

 

4.2.1.2.4. Hodnocení expanze 

 

 V hodnocení připojení Sibiře se často setkáme se zvažováním kvality vztahů 

mezi místním obyvatelstvem a ruskými příchozími. Všichni autoři se shodují v tom, že 

místní etnika připojením k Rusku více získala, než ztratila. Negativa, která pro ně 

příchod Rusů znamenal, spočívají především v tom, že museli začít platit daň, tzv. jasak. 

Zde se však autoři (Pavlenko, Sacharov) zastávají carské vlády, neboť ta podle nich 

vyzývala své zástupce v oblasti, aby „jasak vybírali s jemností, nepoužívali sílu, 

nevybírali víc, než mají.“116 „Úředníci, šlechta, obchodníci ne vždy vyplňovali nařízení 

cara, aby se k obyvatelstvu nově připojovaných území chovali humánně. Samovolně 

zvyšovali jasak, okrádali a podváděli místní obyvatele. Kvůli tomu často vypukala 

povstání.“117 Podle Volobujeva „připojení Sibiře k Rusku nezměnilo způsob života 

domorodých národů. Carská administrativa se snažila nemíchat se do jejich života.“118 

Negativum, týkající se plenění přírodních zdrojů Sibiře, najdeme zmíněno pouze u 

Pavlenka.119 Pozitiva, která místním obyvatelům anexe přinesla, jsou obdobná jako pro 

etnika žijící na jiných teritoriích a souvisí zejména s civilizační misí: „Část místních 

obyvatel přejímala od Rusů zemědělské techniky, dokonalejší postupy v řemeslné 

výrobě. Přítomnost carské administrativy měla příznivý vliv na utišení bojů, které 

propukaly mezi místními kmeny, a vytvářela podmínky pro poklidný život v míru.“120 

„S příchodem Rusů přestaly krvavé střety mezi místním obyvatelstvem. Začal proces 

výměny výrobních zkušeností mezi Rusy a místními.“121 

 

 Také pozitiva, která anexe přinesla celému ruskému státu, měla podle Sacharova 

„historický význam.“122 Vyzdvihuje důležitost geografických objevů, a také zisk 

                                                 
115 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 226, Pavlenko N.I., 

Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 131, Sacharov  A., Bochanov A. N., Istorija 
Rossii. XVII - XIX veka, s. 85, Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, 
s. 160. 

116 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s.131.  
117 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 85. 
118 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s.160. 
119 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 131. 
120 Ibidem. 
121 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 85.  
122 Ibidem. 



 

 

dalekosáhlých přírodních bohatství, z čehož podle něj „měly prospěch všechny národy 

Sibiře.“123  Ohromné přírodní bohatství je tak největším přínosem takřka pro všechny 

autory. Pouze u Borisova najdeme poznámku, že „i Rusové se naučili od místních 

mnoho nového a zajímavého.“124 

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.1.2.5. Vývoj ve 20. století 

 

 V učebnicích pro 11. třídu se pro Sibiř mnoho místa nenašlo. Zmíněna je 

prakticky pouze v souvislosti s dezintegračními procesy, které v Rusku nastaly na 

počátku 90. let 20. století, a které byly na Sibiři silné zejména v Jakutsku a v Tuvě.  

 

4.2.1.2.6. Shrnutí 

 

 Připojování Sibiře je v ruských učebnicích líčeno primárně jako hospodářsky 

motivovaná expanze, při níž je důležitější výsledek, a proto procesu jeho dosahování 

(střety s místním obyvatelstvem) není přikládána taková vážnost. Pouze Sacharov 

vysvětluje expanzi i jinými motivy (snahou zlikvidovat nepřátelský Sibiřský chanát – a 

osvobodit tak utlačované národy, které v jeho hranicích žily, touha po objevování 

neznámých končin, dobrodružnou touhou po objevování něčeho nového). Proces 

expanze je podle autorů sledovaných učebnic důležitý jen tehdy, pokud ukazuje 

objevitelské putování ruských dobrodruhů. Domorodé národy jsou představeny 

shovívavě, čtenáři je poskytnuta jejich velice stručná charakteristika. I v tomto případě 

se setkáme s konstatováním, že připojení území bylo pozitivním pro místní 

obyvatelstvo, neboť, kromě působení ruského civilizačního vlivu došlo i k utišení 

potyček mezi místními.     

  

4.2.1.3. Kavkaz 
 

 Téma Kavkazu je v současné ruské společnosti velice aktuální. Kavkaz je 

                                                 
123 Ibidem.  
124 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 226. 



 

 

podstatnou součástí jak vnitřní, tak vnější ruské politiky. Co se týče té vnější – i po 

rozpadu Sovětského svazu a po osamostatnění zakavkazských republik se Rusko snaží 

uchovat si svůj vliv v regionu a dál jej pokládá za svou sféru zájmů. Vnitřní politika pak 

nespočívá pouze v tom, že (Severní) Kavkaz je už od svého připojení k Rusku 

permanentně neklidným regionem, ale také v existenci velkého množství migrantů 

kavkazského původu, kteří se vydali do ruských měst s cílem najít tam práci. S tím je 

také spojena společenská závažnost tohoto tématu, neboť podle mnohých průzkumů se 

ruská společnost staví k těmto lidem dosti negativně.125 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.1.3.1. Motivace pro ruskou angažovanost v oblasti Zakavkazska 

 

 Pokud autoři mluví o motivaci Ruska angažovat se v tomto prostoru, pak ji 

dávají zejména do souvislosti s odhodláním Mikuláše I. vést aktivnější zahraniční 

politiku, než jakou vedl jeho předchůdce, touhou hrát jednu z nejdůležitějších rolí na 

mezinárodní politické scéně a snahou řešit tzv. Východní otázku.126 Pouze v jedné knize 

(Pavlenko) je výslovně uvedeno, že připojení Kavkazu znamenalo pro Rusko 

strategický tah – zabezpečení hranice před případnou tureckou nebo íránskou 

hrozbou.127  

 

4.2.1.3.2. Postupné připojování území 

 

 Za počátek ruského pronikání na Kavkaz je obecně považován rok 1783, kdy 

Rusko připojilo území východní Gruzie (království Kartli-Kacheti). O tom se však 

zmiňuje pouze Volobujevova kniha: „Rusko přijalo východní Gruzii do své ochrany a 

přislíbilo jí svou pomoc v případě válečného konfliktu. Ani to však nezachránilo 

gruzínské země před plenivými vpády sousedního Íránu.“128   

                                                 
125 Viz např. Special´nyj dokladčik OO;: Rossijskoe obščestvo stoit pered licom utverdivšejsja 

tendencii rasizma i ksenofobii, 13.6.2007, http://xeno.sova-center.ru/45A2A39/957CFD1, staženo 
17.4.2009.  

126 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 256, Levandovskij A.A., 
Istorija Rossii XVIII - XIX vekov: učeb. dlja 10 kl. obščeobrazovat. učreždenij: bazovyj uroven´ 
(Moskva, Prosveščenie, 2007), s. 152, 154. 

127 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 270. 
128 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s.340.  



 

 

 

 Připojení území za Kavkazem je ve většině učebnic představeno pouze jako fakt, 

k němuž došlo na základě mírové smlouvy s poraženými Tureckem a Íránem.129 Jediný 

autor (Volobujev) uvádí, jak na připojení k Rusku reagovalo místní obyvatelstvo: „Už v 

roce 1810, díky podpoře ze strany místního obyvatelstva Gruzie a severního 

Azerbajdžánu, se území dostalo pod kontrolu ruských vojsk. (...) Příchod ruských vojsk 

do východní Arménie v průběhu války (v roce 1828, pozn. LK) byl doprovázen 

vzrůstem národně osvobozeneckého hnutí. Na pomoc Arménům přišly i gruzínské 

jednotky. (…) Vítězství ruských vojsk zbavilo národy Zakavkazska od ničivých vpádů 

íránských a tureckých vojsk.“130  

 

 Dva autoři píší o tom, jak se místním obyvatelům po připojení k Rusku žilo a jak 

se k nové vládě stavěli. Levandovský míní, že Rusko v oblasti provádělo „dostatečně 

hbitou politiku, kdy na jednu stranu dosazovalo do vedoucích pozic ve zdejší správě 

ruské úředníky a místní správní aparát přetvořilo podle tehdejšího ruského vzoru – což 

mělo být nezbytné pro to, aby se odlehlý a národnostně i nábožensky velice pestrý 

region stal integrální součástí ruského státu, na druhou stranu se Mikuláš I. snažil o 

dobré vztahy s místní vrchností, kdy ji dopřál stejná práva, jako měly ruské elity.131 

Politiku naklonit si místní elitu vedlo Rusko na mnoha anektovaných územích, v 

případě Zakavkazska ji zmiňuje také Volobujev:132 „Car ponechal místní šlechtě 

pozemky, které jí patřily v době připojení, a z obyvatel, kteří na nich pracovali, učinil 

nevolníky. (...) Půda byla odebrána pouze tomu, kdo měl k Rusku nepřátelský vztah. 

Díky tomuto přístupu se většina představitelů zakavkazské elity stala loajálními 

poddanými carského Ruska.“133  

 

4.2.1.3.3. Hodnocení připojení 

 

 „V důsledku připojení Zakavkazska k Ruské říši ustaly vnitřní boje, 

                                                 
129 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 257, Levandovskij A.A., 

Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 157, Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX 
veka, s. 334. 

130 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 340 - 341. 
131 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 158.  
132 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 341. 
133 Ibidem. 



 

 

obyvatelstvu byla poskytnuta ochrana před vpády zvenčí. Vznikly příhodné podmínky 

pro rozvoj hospodářství, zachování arménské, gruzínské a ázerbajdžánské kultury.“134 

„Na připojeném území žily různé národy, které častokrát spolu dlouhou dobu 

nepřátelily. Nová moc dělala všechno, aby rozbrojům učinila konec.“135 „Minulostí se 

staly krvavé vnitřní rozbroje. Vznikly podmínky pro normální rozvoj hospodářství. To 

vše vedlo ne pouze vrchnost, ale také široké masy obyvatelstva poměrně pokojně snášet 

ztrátu svého do té doby polonezávislého statutu.“136 Velice často se v učebnicích 

objevují informace o plenivých vpádech obyvatel Severního Kavkazu na teritorium 

Zakavkazska. Vlastně informace o tom, že díky příchodu Rusů byly útoky částečně 

omezeny, je zmiňována jako největší vklad, které připojení k Rusku místním 

obyvatelům přineslo. Podle výkladu, který je v učebnicích předložen, tak Rusové v 

podstatě vystupují jako nositelé míru a pořádku, který na připojeném území zavládl. 

Zcela však chybí informace o vzájemných vztazích mezi místními národy, ačkoliv by 

byly na místě zejména informace, které by žáky seznámily přinejmenším s pozadím 

těch kavkazských konfliktů, které přetrvávají do dnešní doby.   

 

4.2.1.3.4. Severní Kavkaz 

 

 Z výkladu, jaký předkládá učebnice Buganova, lze odvodit, že útoky byly 

základní činností horců.  Podle Buganova se společnost národů Severního Kavkazu 

nacházela v této době v etapě tzv. vojenské demokracie, v níž velkou roli hrály místní 

elity. Ty však ale také, tvrdí Buganov, byly zodpovědné za vpády na sousední území, 

protože je provokovaly a nutily své jinak poklidné poddané, aby se jich účastnily.137 

Také Volobujev zmiňuje, že na rozdíl od národů Zakavkazska proces formování 

státnosti národů Severního Kavkazu teprve začínal, a v těžce dostupných, izolovaných 

oblastech převládal kmenový způsob života. Tento autor přináší daleko nejobsáhlejší 

charakteristiku národů Severního Kavkazu. Uvádí jazykové členění, podmínky způsobu 

života a také to, že „nedostatek místa vhodného pro pastvu dobytka vyvolával konflikty 

mezi kmeny, elitou, usedlostmi, carskou administrativou a kozáky.“138 Dočítáme se o 

kořistnické politice některých zdejších národů, o tom, že Severní Kavkaz po staletí 
                                                 
134 Ibidem. 
135 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 319. 
136 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 158. 
137 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 179 - 180. 
138 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 342. 



 

 

dodával zajaté lidi, skot i další zboží uloupené v Zakavkazsku a v předhůří Severního 

Kavkazu na blízkovýchodní trhy. Rusko v oblasti naopak usilovalo o hospodářské 

oživení a jeho politika se tak dostala do konfliktu se zájmy účastníků a organizátorů 

nájezdů, konstatuje Volobujev.139  

 

4.2.1.3.5. Motivace pro expanzi na Severní Kavkaz 

 

 Právě útoky národů Severního Kavkazu na území, které už ruská říše připojila, je 

uváděno jako hlavní důvod, proč se rozhodla kraj zpacifikovat. Situaci, která 

předcházela kavkazské válce, popisuje Volobujev jako stav, kdy se horci dostali do 

obklíčení územím, které patřilo Rusku, a kdy oni ohrožovali bezpečnost Ruska svými 

útoky.140 Sacharov píše: „Jejich násilné přepadání „nevěřících“ bylo hrůzostrašné. 

Samozřejmě, že žádný stát by nemohl dovolit mít na svém území ne jen nezávislou, ale 

také tak nepřátelskou enklávu. Něco podobného nemohlo strpět ani Rusko.“141 Výklad 

pokračuje v tom smyslu,  že ruská vláda se snažila s horci domluvit, všemožně jim 

vycházela vstříc, ale když nic z toho nezabralo, musela si dát za cíl jejich podmanění.142 

 

4.2.1.3.6. Kavkazská válka 

 

 Náboženskému faktoru přikládají všichni autoři velkou váhu.. Asi nejradikálněji 

je kavkazská válka charakterizována u Andreeva: „Jednalo se o střet dvou různých 

kultur, tradic, způsobů života.“143 Podle Levandovského a Volobujeva se horci, 

vyznávající islám, nechtěli pokořit před „nevěřícími“ a vedli proti nim svatou válku.144 

Při popisu odporu místních se tři autoři věnují také pojmu muridismus (Směr v islámu, 

který vyžadoval naprostou oddanost duchovnímu vůdci – imámu – v boji proti 

nevěřícím.), podle Sacharova se jednalo o vojensky nejradikálnější odnož  islámu.145 

                                                 
139 Ibidem. 
140 Ibidem.  
141 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 342. 
142 Ibidem, s. 320. 
143 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 257. 
144 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 158, Volobujev O.V., Rossija i mir s 

drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 342. 
145 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 181, Levandovskij A.A., Istorija Rossii 

XVIII - XIX vekov, s. 158, Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 320, 
Volobujev, O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 343. 



 

 

 

 Zajímavé je podívat se, jak jsou v učebnicích vyobrazeny dvě nejdůležitější 

osobnosti kavkazské války – generál Jermolov a imám Šamil. Ruský hrdina kavkazské 

vojny, generál Jermolov, je představen pouze v jedné učebnici. Buganov ho interpretuje 

jako hrdinu vlastenecké války z roku 1812, který se snažil zabránit pustošivým vpádům 

na ruské území. Jeho politiku popsal tak, že část vůdců místních kmenů získal na svou 

stranu, zatímco ostatní odstavil od moci.146 Avšak ne pouze, že Jermolov není opěvován 

jako hrdina, chybí také jakékoliv zmínky o politice, kterou zde prováděl – a která často 

používala velice radikální, až neadekvátní prostředky. Jermolova je možné považovat za 

postavu, jež velice tragicky zasáhla do života místních obyvatel, o tom se však z 

učebnic nedozvíme vůbec nic.  

 

 Šamilovi se věnuje většina autorů. Co je však ještě zajímavější, postava není 

líčena negativně, jak by se dalo čekat. Volobujev jej nazývá „talentovaným 

Šamilem,“147 Buganov o něm říká, že „jeho osobní statečnost, neústupnost v boji a 

řečnické schopnosti mu pomohly získat popularitu mezi horci.“148 „Šamil organizoval 

silnou armádu ze smělých, disciplinovaných vojínů. Značná množstevní převaha 

ruských vojsk dlouhou dobu soupeřila s manévrovacím uměním horské armády, která 

měla podporu místního obyvatelstva.“149 „V boji s nepolapitelným imámem ruské velení 

používalo jermolovskou taktiku, kdy bez jakéhokoliv soucitu decimovalo 

nepřítele.“150Sacharov ho také popisuje jako „odvážného člověka, pro kterého byla 

válka s nevěřícími službou Alláhu,“ ovšem jehož odstranění bylo v principiálním zájmu 

Ruska.151  

 

 Jediný autor, u nějž najdeme informace o průběhu bojů, je Sacharov: „Ruská 

armáda se pomalu, ale jistě, krok za krokem, posunovala v horské oblasti. Několikrát 

Šamil utrpěl těžkou porážku a zdálo se, že jeho síly jsou zničeny a válka brzo skončí. 

Avšak v poslední chvíli se mu podařilo uniknout a za nějakou dobu opět sesbíral pod 

heslem „svaté války“ v horských oblastech Dagestánu a Čečny tisícovky muslimů, kteří 

                                                 
146 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 180 - 181. 
147 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 343. 
148 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 181. 
149 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 159. 
150 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 159. 
151 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 320. 



 

 

byli rozhodnutí stát se „mučedníky pro víru,“ tj. umřít v boji a jít přímo do nebe.“152 

Sacharov si dává záležet na tom, aby popsal tvrdé praktiky, díky nimž si Šamil získával 

autoritu i mezi svými lidmi. Dále se také zmiňuje o propojení Šamila s dalším ruským 

protivníkem, Tureckem,153 a válka pro něj končí ve chvíli, kdy se Rusům podařilo opět 

sebrat síly, začali bojovat i jinými prostředky  ("Barjatinskij více spoléhal na nástroje, 

jako např. podpora osídlení, stavba silnic. Avšak jeho hlavní zbraní se staly peníze. 

Snažil se po dobrém vycházet s umírněnými horci a obdarovával penězi a dary jejich 

vůdce, kteří jeden za druhým postupně přísahali věrnost Rusku. Šamila opustili nejbližší 

spolupracovníci.") a dát rozhodující úder.154 Šamil zůstal opuštěn ("Tou dobou horci 

pochopili, že carská moc pro ně nepředstavuje nic strašného. Svůj způsob života, zvyky, 

tradice si zachovali, carská moc jim nic nevnucovala."), avšak, vyprávění má v podání 

Sacharova dobrý konec: Blahosklonný car Alexandr II. mu podal ruku, nabídl přátelství 

a vzal na prohlídku Petrohradu a Moskvy. „Postupně se měnily nejen životní podmínky, 

ale také povaha odbojného imáma. Rusko a ruský car u něj už dále nevzbuzovali averzi. 

Dne 16.8.1866, sedm let po kapitulaci, Šamil složil v kalužském paláci přísahu věrnosti 

caru.“ (...) „Starý Šamil na konci svého života litoval, že se nemůže narodit ještě jednou, 

aby zasvětil celý svůj život službě bílému carovi, jež mu nyní poskytuje takové 

milosti.“155 U ostatních autorů tento "šťastný" konec nenajdeme - ve svém vyprávění se 

omezili pouze na to, že Šamilovi dosavadní spojenci přešli na ruskou stranu, imánův 

tábor se rozpadl, a tím pádem Rusko mělo vhodné podmínky pro to, aby zasadilo 

rozhodující ránu.156  

 

4.2.1.3.7. Hodnocení anexe 

 

 Připojení Kavkazu není ve sledovaných ruských učebnicích líčeno jako velký 

triumf. Připomínány jsou problémy, které tento krok přinesl do budoucna. Podle 

Buganova, „za vypuknutí KV mohli v zásadě horští vůdci, ale bídu a strádání přinesla 

zejména mírumilovným ruským zemědělcům.“157 Levandovskij kavkazskou otázku 

považuje za „velice závažný a neustále přítomný negativní faktor ruské zahraniční 

                                                 
152 Ibidem, 321. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem.  
155 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 323 - 324.  
156 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 159. 
157 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 182. 



 

 

politiky. Válka, kterou vedla ohromná ruská říše s málo početnými národy Severního 

Kavkazu po čtyři desetiletí a dlouho nebyla schopna ukončit ji ve svůj prospěch, 

svědčila o vnitřních slabostech Ruska a ve známé míře oslabovala jeho mezinárodní 

autoritu.“158 Pouze jeden autor, Andreev, na události pohlíží ze strategického hlediska a 

jako klad vyzdvihuje, že Kavkaz se stal pro carskou vládu přední pozicí, z níž 

kontroloval turecký, íránský a britský vliv. Tradiční poznámka, že Rusko hrálo v 

regionu významnou civilizační a usmiřovací roli – a to za cenu velkých obětí, se v 

těchto souvislostech objevuje pouze u něj.159  Pavlenko konstatuje, že „vnější problém 

se stal vnitřním problémem,“ a smířlivě dodává, což se v jeho výkladu příliš často 

nevyskytuje, že není možné neustále vyzývat k revanši.“160 Podobný přístup zaujímá i k 

 národnostní problematice typicky nejcitlivější Volobujev. Jako jediný mluví o 

vzájemném obohacení, snaží se propojit dění na Kavkaze s životem celé ruské 

společnosti: „Kavkazci začali pěstovat nové zemědělské produkty (kapusta, brambory, 

rajčata), začali používat ruské výrobky. Na druhou stranu Rusové přejali způsob 

chování dobytku, určité typy nářadí, způsob koňského zápřahu, prvky v odívání. Města 

se stala centry obchodu. Puškin, Lermontov obdivovali místní obyvatele, kteří pro ně 

byli obyvateli jednoho společného státu.“161  

 

Učebnice pro 11. třídu  

4.2.1.3.8. Dění na Kavkaze do druhé světové války  

 

   V souvislosti s revolucí roku 1905 zmiňuje Šestakov, že také v Gruzií bylo 

národní hnutí záhy poraženo,162 o národních hnutích v regionu v průběhu první světové 

války a těsně po jejím konci se dozvíme opět jen velice kusé informace.163 Kavkaz je 

sice zmiňován jako dějiště občanské války, žádné detailní informace však nejsou 

uváděny. Šestakov pouze poznamenává, že „Zakavkazské republiky v podstatě chtěly 

zachovat své vztahy s Ruskem, nechtěly úplné oddělení od Ruska, ale snažily se 

                                                 
158 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 160. 
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zachovat svou suverenitu.“164 Všechny ostatní knihy píši o Zakavkazsku až poté, co se 

místním bolševikům podařilo zvítězit a byly založeny Azerbajdžánská, Arménská a 

Gruzínská SSR, které se záhy spojily do Zakavkazské SSSR.165 

 

4.2.1.3.9. Druhá světová válka 

 

   Za druhé světové války byl Kavkaz dějištěm bojových operací, tamní národní 

hnutí vystupovala s větší intenzitou. Tragickou kapitolou některých místních národů se 

staly násilné deportace.  

 

   Národní hnutí nejsou ve sledovaných učebnicích zmíněna. O deportacích se 

zmiňují Zagladin a Kiselev: „Některé národy severního Kavkazu a Krymu byly násilně 

deportovány. Sovětská moc je obviňovala ze spolupráce s okupanty a v účasti 

protisovětských vojenských formacích. Bylo to nespravedlivé, protože velká část těchto 

občanů bojovala spolu s ostatními obyvateli Sovětského svazu proti Hitlerovi. Státní 

moc už měla s podobnými akcemi své zkušenosti. (…) V roce 1944 byli represím 

vystaveni Čečenci, Inguši, Balkarci, Kalmykové, Krymští Tataři, Kurdové, Řekové a 

Turkové – Meschetinci.“166 Více autorů pak připomíná deportace a osudy Čečenců, 

Ingušů, Kalmyků, Kabardynců v souvislosti s rehabilitacemi po smrti Stalina.167  

 

4.2.1.3.10 Rozpad Sovětského svazu 

 

   Konflikt v Náhorním Karabachu je autory učebnic řazen mezi ostatní nacionálně 

motivované konflikty rozpadajícího se Sovětského svazu.168 Jeho příčiny ponechávají 

                                                 
164 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 157. 
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autoři stranou a představují jej jako konflikt mezi Armény a Ázerbajdžánci. Na příkladu 

Náhorního Karabachu ukazují neschopnost svazového centra podobně vyostřené situace 

řešit: „Události v Náhorním Karabachu na konci roku 1988, kdy se Arménie s 

Ázerbajdžánem dostaly v podstatě do válečného stavu kvůli rozporům o administrativní 

kontrolu nad daným územím, ukázaly naprostou neschopnost centra chránit zájmy 

svazu. Ačkoli Gorbačov přímo intervenoval u národů Ázerbajdžánu a Arménie, nemohl 

zastavit eskalaci vzájemného nepřátelství.“169 

 

   V souvislosti s rozpadem Sovětského svazu učebnice reflektují vzrůst 

nacionálních nálad a konflikty v Gruzii, Jižní Osetii a Abcházii.170  

 

4.2.1.3.11. Konflikt v Čečensku 

 

 Další z ohnisek napětí počátku 90. let, které vážně ohrožovalo celistvost celé 

federace, bylo Čečensko. V podstatě většina knih se shoduje v tom, že centrum si 

vývoje na tomto území začalo všímat, až když bylo pozdě.171 K moci se dostal Džochar 

Dudajev, kterému federální moc „dlouho ustupovala, aby zabránila krveprolití.“172 

Situaci v Čečensku hodnotí učebnice jako velmi  vážnou zejména proto, že ohrožovala 

teritoriální integritu ruského státu, a to poté, co došlo k podepsání federální dohody s 

ostatními subjekty. „Vývoj v Čečensku se stal nebezpečným zdrojem separatismu na 

Severním Kavkaze. Výzvy Dudajeva k založení společného kavkazského domu národů 

mimo hranice Ruska reálně hrozily pokusem o nové přerozdělení postsovětského 

prostoru a ohrožovaly tak celistvost Ruské federace. Čečenský separatismus hrozil 

podkopat právě dosažené dohody mezi centrem a regiony.“173 Druhá skupina důvodů, 

jimiž autoři obhajují tvrdý ruský postup vůči Dudajevovi a jeho stoupencům, je to, že „z 

Čečenska se stalo centrum mezinárodního trhu s narkotiky, zbraněmi, nelegálního 

                                                 
169 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 344. 
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dovozu a vývozu zboží z Ruska. Vůči Rusům, kteří zde žili, byla prováděna politika 

teroru a zastrašování. Z mnohých z nich se stali běženci.“174  

 

 Džochar Dudajev je líčen jako člověk, kterému se podařilo na území založit 

„diktátorský režim,“175 který „uměl hrát na nacionální strunu, a tak se mu podařilo 

získat na svou stranu i obyvatelstvo Čečenska, jež do té doby bylo neutrální.“176 Avšak, 

jak podotýkají někteří z autorů, proti Dudajevovi se začala formovat místní opozice. 

Právě s ní se spojila federální vojska, když se odhodlala k zásahu.177 Že místní 

obyvatelstvo nemuselo být z příchodu federálních jednotek nadšeno, je zmíněno pouze 

u Šestakova: „Velká část obyvatelstva Čečny přijala příchod federálních vojsk jako 

vtrhnutí nepřátelské armády, která jim chce sebrat svobodu a nezávislost.“178 

 

 Ve svém výkladu zmiňuje Zagladin kritiku ruských liberálů, kteří se zásahem v 

Čečensku nesouhlasili: „Liberálové viděli v činnosti státní moci projev velikášských, 

imperiálních tradic a proto s ní nesouhlasili. Zohledňovali také stanoviska západních 

vlád, které byly toho názoru, že v Čečensku jsou porušována lidská práva. Ve 

skutečnosti se ale Rusko střetlo v Čečensku s islámským fundamentalismem, sílou, 

která se staví nepřátelsky vůči jakýmkoliv úvahám o demokracii a která má živnou půdu 

v zemích, jež jsou dalece vzdáleny jakýmkoliv úvahám o lidských právech.“179  

 

 V hodnocení prvního čečenského tažení federální armády jsou autoři poměrně 

skeptičtí k jeho výsledkům: „Operace za obnovu zákonnosti a zachování celistvosti 

Ruska se ve výsledku stala pro Rusko dlouhou krvavou válkou, která se projevila na 

všech stránkách života země, především na její ekonomice.“180 „Státní moc nebyla 

schopna řešit vzniklou situaci silou, proto přistoupila na dohodu, která však pokoj také 

nepřinesla: Republikový ropovod si rozdělily čečenské klany, kvetl obchod s lidmi. V 

zajetí se ocitly desítky a stovky lidí, mnozí z nich byli zavražděni. (…) Čečenská 

ekonomika měla kriminální charakter. Republika byla pořád více a více zatahována na 

                                                 
174 Zagladin I.V.,  Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s.  430. 
175 Ibidem.  
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dráhy mezinárodního terorismu.“181 

  

   Jak jsou výsledky první války v Čečensku rozpačité, o to vítězněji ve srovnání s 

nimi vyznívá popis druhé čečenské války. Úspěch operace v Čečně je v knihách 

jednoznačně propojen s prezidentem Putinem: „Existovala hrozba, že ohnisko 

mezinárodního terorismu bude dále rozšířeno. (...) V této situaci Putin, který byl v srpnu 

1999 zvolen ruským prezidentem, zahájil válku proti teroristům.“182 „Jedním z 

prioritních cílů Putinovy politiky bylo řešení čečenského problému. (…) Naprostá 

většina ruských občanů podporovala ostré kroky Putina vůči čečenským bojovníkům, a 

to i tehdy, když se ruské federální síly, po rozbití čečenských a vahábitských oddílů v 

Dagestánu, sunuly do hloubi území Čečenské republiky.“183  

 

   Oblíbenou tématikou, kterou autoři pasáž o Čečensku uzavírají, je popis 

poválečné obnovy Čečenska: „Postupně, nehledě na různé činnosti separatistů, v 

Čečensku znovu začínal mír. Byly obnoveny republikové i místní mocenské orgány, 

byly obnoveny školy, vytvořeny podmínky pro návrat uprchlíků, stát pomáhá 

obyvatelstvu obnovit zničené domy.“184 „V roce 2003 byla vydána nová ústava, podle 

které je Čečensko neoddělitelnou součástí Ruské federace.“185    

 

4.2.1.3.12. Shrnutí 

 

 Kavkaz je v učebnicích podán jako velice závažný problém ruského státu. 

Problémy byly podle autorů už s jeho připojováním, neklidným region zůstal do dnešní 

doby. Vývoj je opět představován z pozice velkého státu, malé pochopení najdeme pro 

místní národy a jejich zájmy, mizivé jsou informace, které by se snažily vysvětlit 

příčinu vzájemných averzí. Velice silně je autory zdůrazněna role Ruska jakožto 

mírotvůrce, který do oblasti přichází, nepřeje si žádný konflikt, avšak je do něj zatažen.  

 

 V popisu ruského pronikání do Zakavkazska se dočteme řadu informací o tom, 

jaké výhody zdejším obyvatelům připojení k Rusku přineslo, avšak pouze minimum o 
                                                 
181 Ibidem.  
182 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 290.  
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184 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 290.  
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tom, co vlastně byly ony samotné zač. Kontakt s obyvateli Severního Kavkazu je líčen 

jako střet civilizací. Zdejší horci jsou představeni jako agresivní, nepřátelští lidé, jejichž 

hlavním povoláním bylo vtrhávat na sousední území, tam krást, plenit a vraždit. 

Negativně je také popsána role islámu, kdy jsou vylíčeny jeho extremistické podoby. Na 

druhou stranu však v knihách nenajdeme žádnou zmínku o tom, jaké praktiky byly 

používány z ruské strany, takřka nic se nedozvíme o brutálních zásazích ze strany 

generála Jermolova.  

 

 Stojí za to konstatovat, že o imámovi Šamilovi se naprostá většina autorů 

vyjadřuje s respektem. Patrná je také tendence, kdy se někteří autoři snaží rozlišit mezi 

prostým obyvatelstvem, které by v podstatě mírumilovné bylo, a elitou, jež hájí sobecky 

pouze své zájmy a k odporu proti Rusům své poddané takřka přinutí.   

 

 S podobným postojem se pak můžeme setkat u více autorů v souvislosti s 

čečenským konfliktem v 90. letech, kdy hlavním nepřítelem pro Ruskou federaci není 

celý čečenský národ, pouze někteří jeho představitelé a extremisté pocházející z jeho 

řad. Díky tomuto výkladu tedy není možné zpochybnit, že Čečensko je integrální 

součástí Ruska i dnes, obzvlášť, je-li zdůrazněno, jak mnoho se ruský stát podílí na 

obnově země zničené válkou.  

 

 Z výkladu je dále znát, že Rusko považuje Zakavkazsko za oblast svých zájmů i 

poté, co se region od něj oddělil. K samotnému odpojení se autoři staví s jakousi 

bezmocí vývoj ovlivnit, ovšem  nadále zdůrazňují roli Ruska např. jako mírotvůrce při 

řešení zdejších konfliktů, ekonomickou provázanost s oblastí atp.   

 

4.2.1.4. Židé 

 

 Ve větší míře se židé objevili v carské říši až poté, co bylo připojeno území 

bývalého polského státu, tedy v 18. století. Rusko získalo několikasettisícovou 

židovskou komunitu, která se významně lišila od ostatního obyvatelstva oblasti. První 

závažnější omezení židy postihlo v roce 1791, kdy byla zavedena tzv. mez osídlení, 

ohraničující židovské osídlení na západní gubernie. Další zákazy následovaly vzápětí, 

carská vláda vedla cílenou antisemitskou politiku. Mimo to byli židé vystaveni 



 

 

nepřátelství ze strany svých sousedů, od 80. let 19. století žili židé v neustálém 

nebezpečí opakujících se pogromů.  

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.1.4.1. Příchod židů do carské monarchie, vývoj do konce 19. století 

 

 Ruské učebnice dějepisu téměř kompletně židovskou otázku opomíjejí, ty, které 

jsou určeny pro 10. třídu, zejména. O tom, že poddanými ruského cara se po dělení 

Polska stali i židé, se zmiňují Volobujev a Sacharov: „Zvláštním se stalo postavení 

židovského národa v západních ruských guberniích. Judaismus byl v Rusku pokládán za 

nepřátelské náboženství. V tu dobu byla v zemi zavedena čára osídlení, která 

vymezovala území obydlené židy.“186 To jsou  jediné informace, které v současných 

ruských učebnicích o židech v Ruské říši v 19.století získáme. V žádné z nich se 

nemluví o vztazích mezi židy a ostatním obyvatelstvem, o silné antisemitské politice 

ruské vlády, o masových pogromech.  

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.1.4.2. Ruský politický antisemitismus 

 

 V souvislosti s líčením revoluce roku 1905 a politického života tehdejší 

společnosti všechny knihy zmiňují černosotněnecké hnutí. Avšak najdeme v nich jen 

velmi malou souvislost mezi černosotněnci, silnými antisemitskými náladami  a 

pogromy. Z charakteristiky Šestakova vyplývá pouze to, že Svaz ruského národa byla 

protirevoluční síla, která podporovala monarchii.187 Levandovskij popisuje 

černosotněnecké aktivity oklikou, přičemž se vyhýbá tomu, aby židy explicitně zmínil, 

jeho terminologie ovšem silně připomíná rétoriku rozšířenou v antisemitských kruzích: 

„Černosotněnci vyznávali jasnou ideologii: Za všechny potíže velkého a mocného 

Ruska podle nich mohli revolucionáři a cizinci, kteří chtějí, aby se Rusko rozvíjelo v 

zájmu jejich vlastních, temných zájmů.“188 Dvě učebnice, které o nepřátelství 
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černosotněnců vůči židům a o jimi organizovaných pogromech otevřeně hovoří, 

spoluvytvářel Zagladin. Podle první pogromy nebyly namířeny explicitně proti žádnému 

národu,  ačkoliv antisemitské nálady a nepřátelskost vůči židům nechyběly.189 Druhá o 

antisemitském charakteru pogromů mluví otevřeně: „Přes mnohá ruská města se 

převalily pogromy, během nichž zemřelo několik tisíc lidí, především stoupenců 

liberálních názorů a také představitelů národnostních menšin, zejména židů.“190 

 

4.2.1.4.3. Druhá světová válka 

 

 Vrchol antisemitských projevů se odrazil v podobě holocaustu evropských židů 

za druhé světové války.  Z celkového počtu šesti milionů obětí byly tři miliony 

sovětskými občany. Tradiční přístup, který se objevuje nejen v učebnicích, ale také v 

ruské historiografii, zahrnuje tyto mrtvé do celkového počtu sovětských obětí, a 

specificky nevyděluje holocaust.  Proto bývají ze židovské strany ruské učebnice 

opakovaně kritizovány191 Ze sedmi zkoumaných učebnic je masová likvidace židů 

zmíněna čtyřmi z nich, rozsahem většinou jen jednou větou.192 Pouze ze Zagladinova 

výkladu může žák získat dojem, jaký rozsah nacistická snaha zlikvidovat židovské 

etnikum měla: „Prakticky kompletně bylo na okupovaných územích zlikvidováno 

židovské obyvatelstvo. Tato tragédie celého národa vešla do historie pod označením 

holocaust.“193  Je také nutné vyzdvihnout, že Volobujev dokonce ve své knize uvádí 

pasáž z Himmlerovy řeči, která mluví o plánu židy zlikvidovat.194  

 

4.2.1.4.4. Antisemitské kampaně v poválečném Sovětském svazu 

 

 Antisemitské nálady pokračovaly i v poválečném Sovětském svazu. Vrcholily 

likvidací Antifašistického výboru, kampaňemi proti židovským intelektuálům, tzv. 
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„kosmopolitům,“ a také proti předním židovským lékařům, kteří byli obviněni z pokusu 

otrávit vrcholné sovětské politiky. Z těchto akcí je v učebnicích nejčastěji zmíněna 

kampaň proti kosmopolitům, uvádějí ji všechny učebnice, ovšem pouze Zagladin a 

Šestakov píší také o jejím antisemitském rozměru: „Boj s kosmopolitismem začal v 

divadelní kritice a literární vědě, a postupně se tato represivní kampaň rozšířila na 

všechny oblasti umění a vědy. Akce získala jasný antisemitský nádech. Tuto 

černosotněneckou akci doprovázely výlevy šovinisticko-vlastenecké a nacionálně-

komunistické ideologie o výjimečnosti Ruska, která se snažila dokázat ruskou 

nadřazenost ve všech oblastech vědy a kultury. Důsledkem však bylo pouze přerušení 

mezinárodních kontaktů sovětských vědců.“195 Zagladin se pak věnuje širším 

důsledkům, které tyto kampaně pro židy žijící v Sovětském svazu měly: „Zavřena byla 

všechna židovská kulturní centra, zatčeni mnozí vůdci židovských obcí, mezi nimi i ti, 

kteří se vyznamenali v boji s fašismem. Kolonka „národnost“ v pase, která dříve neměla 

žádný význam, začala pro židy hrát rozhodující roli. Měli omezený přístup k vyššímu 

vzdělávání, existovaly plány na vysídlení všech židů na Dálný východ a založení 

Židovské autonomní oblasti.“196  Zde však autor nesprávně zjednodušuje, jelikož plán 

přesídlit židy na Dálný východ, stejně jako utvořit pro ně vlastní autonomní oblast, byl 

realizován ještě v meziválečném období. Žádný z autorů se nevěnuje masivní židovské 

emigraci, která probíhala od 80. let.  

 

4.2.1.5. Dnešní Rusko jako mnohonárodostní stát 

 

 Současnost je ve sledovaných učebnicích reflektována prostřednictvím odkazu 

na mnohonárodnostní charakter Ruské federace. Dnešní Rusko vzniklo na území bývalé 

svazové republiky RSFSR. Podle autorů učebnic Sovětský svaz rozložila národnostní 

otázka, a ani Ruská federace k rozkladu neměla daleko, zejména ve svých prvních 

letech života. Hnutí, požadující přehodnocení svého statusu v rámci Ruské federace, 

byla silná především v Tatarstánu, v Čečensku, v Baškortostánu, v Jakutsku, v Tuvě a 

několika dalších regionech.197 Základní myšlenka, se kterou pracují učebnice, vychází 

z názoru, že aby si Ruská federace zajistila vůbec nějakou existenci, musela nejprve 
                                                 
195 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 271. 
196 Zagladin N.B., Simonija, N.A., Istorija Rossii i mira v XX veke – načale XXI veka, s. 285. 
197 Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 267, Levandovskij A.A., Istorija Rossii, 

XX – načalo XXI veka, s. 331, Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 352, Zagladin 
I.V.,  Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 429.  



 

 

vyřešit svou budoucí podobu. Bez rozdílu se proto všechny věnují cestě k podpisu 

Federální smlouvy, která vztahy mezi mocenským centrem v Moskvě a regiony 

regulovala. Federální smlouva, jejímž cílem bylo zachování celistvosti Ruska a jeho 

národů,  je hodnocena kladně, kladně je hodnocena i ruská ústava z roku 1993, podle níž 

jediným zdrojem suverenity a nositelem moci v ruském státě je mnohonárodnostní 

ruský národ.198 Federální smlouva byla postupně doplněna dvoustrannými smlouvami 

mezi centrem a regiony, které vzájemný vztah konkretizovaly. První dohoda tohoto typu 

byla podepsána s Tatarstánem v roce 1994. Zatímco Zagladin vyzdvihuje „pružnou a 

konstruktivní politiku tatarstánského prezidenta Šajmieva, díky níž se podařilo smlouvu 

uzavřít,“199 Šestakov je toho názoru, že „slabá federální moc byla přinucena souhlasit s 

těmito dohodami, které si vymohly především ty národnostní subjekty, které byly 

bohaté na přírodní suroviny.“200 

 

 Vzhledem k tomu, že jednota a celistvost Ruska je vytyčena jako stav, z nějž 

není možné slevit, je jasné, jaký postoj autoři učebnic zaujímají k válce v Čečensku. 

Levandovskij však předkládá další efekt, který události v Čečensku měly: 

„protiteroristické operace vedly rychle k radikální změně politické situace v Rusku. 

Poprvé od rozpadu SSSR se začalo formovat celonárodní souhlas s ochranou celistvosti 

a bezpečnosti země.“201  

 

 Znovu se pouze Volobujev věnuje národnímu, ale také náboženskému složení 

ruské společnosti a uvádí konkrétní počet příslušníků etnik. Mimo to ve zkratce probírá 

politiku národnostních a kulturních autonomií.202 

                                                 
198 Např. Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 267, 270.  
199 Zagladin I.V.,  Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 429.  
200 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 358. 
201 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 344. 
202 Volobujev O.V., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 280. 



 

 

4.2.2. Území, která byla součástí Sovětského svazu a dnes jsou 
členy SNS 

 

4.2.2.1. Ukrajina 
 

  K připojení Ukrajiny došlo na základě vzájemné dohody, tedy nikoliv, jako ve 

výše uvedených případech, následkem jednostranné ruské mocenské aktivity. V tom je 

klíč rozdílného přístupu ke vzájemnému soužití v jednom státě a jeho hodnocení.   

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.2.1.1. Výchozí podmínky a obraz Ukrajinců 

 

 V 17. století žili Ukrajinci ve společném státě s Poláky. Jejich nespokojenost s 

podobou tohoto soužití se stupňovala. Většina ruských učebnic uvádí jako motiv, který 

ukrajinské kozáky k protipolským povstáním vedl, v první řadě útlak a náboženskou 

diskriminaci ze strany Poláků. Do nejširších souvislostí dává náboženskou situaci 

Žuravleva, která vysvětluje náboženské poměry v polském státu, včetně vzniku brestské 

unie. Počátky ukrajinského národního hnutí usilujícího o nezávislost klade do 17. 

století.203 Brestskou unii a její existenci zmiňuje také Borisov, když uvádí, že tato 

instituce už tak složitou náboženskou situaci udělala ještě složitější.204 U ostatních 

autorů jakékoliv informace o brestské unii chybí. 

 

 Jako druhou příčinu ukrajinského odporu (jíž všechny sledované knihy přikládají 

menší závažnost než první příčině) ruské učebnice zmiňují nesouhlas kozáků s 

omezováním počtu jejich registrů. Nejdramatičtěji popisuje podmínky, za nichž se 

Ukrajincům v Řeči pospolité žilo, Sacharov: „Ukrajinci byli vystaveni narůstajícím 

feudálním povinnostem, mimo to však také pociťovali z polské strany národnostní útlak 

a bylo k nim přistupováno jako ´k lidem nižší kategorie.´ (...) Kromě toho se setkávali 

také s perzekucí v náboženské oblasti, kde byli nuceni přijmout unii. (…) Národnostní, 

sociální a náboženský útlak vyvolával odpor svobodymilovného ukrajinského 

                                                 
203 Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 226. 
204 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 237. 



 

 

obyvatelstva.“205 

 

 Sacharov označuje kozáky za „svobodymilovné obyvatelstvo,“ líčí je s obdivem 

a Bohdana Chmelnického označuje za „hrdinu ukrajinského národa.“206  Naopak 

Žuravleva je při představování Chmelnického střízlivější a jako jediná upozorňuje, že 

kozácké akce byly „doprovázeny velkými ztrátami na životech, výbuchy nacionalismu, 

protižidovskými pogromy.“207 Ostatní autoři se k osobnosti Chmelnického zdržují 

jakéhokoliv komentáře.  

 

4.2.2.1.2. Boj Ukrajinců proti Polákům 

 

 Průběh kozáckých bojů, ale zejména postoj kozáků k ruské pomoci, jsou další 

závažnou částí tohoto tématu. Úspěšné založení samostatného ukrajinského státu 

zmiňují pouze Volobujev a Sacharov.208 Sacharov uvádí, že Rusko se k Ukrajině 

chovalo, jako by to byl suverénní stát, a zavedlo s ním oficiální diplomatické styky. 

Povstalcům poskytovalo materiální podporu, včetně vojenského vybavení. Současně 

ruská vláda zakázala materiální podporu Polsku, otevřela ruské hranice pro ukrajinské 

přistěhovalce a rozdávala půdu, pomáhala jim i finančně, poskytovala materiální 

pomoc, osivo, mnohé z nich osvobodila od platby daní. „To vedlo ke vzrůstu důvěry 

Ukrajinců k Rusům.“209 

 

 Když Ukrajincům došly síly, obrátili se s žádostí o pomoc na Rusko. Podle 

Sacharova se tak stalo zejména díky Chmelnickému, který měl rozhodující hlas a 

orientaci na Rusko prosazoval.210 Volobujev připomíná navíc i to, že Ukrajina měla při 

hledání spojenců na výběr z několika alternativ a ruská varianta byla jen jedna z mnoha 

možností.211 Ostatní autoři zmiňují pouze ruskou pomoc, která se nabízela.212 

Nejdůraznější je přitom Borisov: „V tu chvíli bylo všem jasné, že povstání může být 

                                                 
205 Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 77. 
206 Ibidem. 
207 Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 227.  
208 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 80, podobně Volobujev O.V., 

Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 162. 
209 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 80. 
210 Ibidem, s. 81.  
211 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 162. 
212 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 131, Žuravleva O.N., 

Istorija Rossii, s. 226. 



 

 

završeno trvalým úspěchem pouze tehdy, pokud řekne své rozhodující slovo 

Rusko.“213 

 

4.2.2.1.3. Připojení území Levobřežní Ukrajiny 

 

 Mezi autory panuje shoda v tom, že pomoci kozákům nebylo pro Rusko lehké 

rozhodnutí, neboť si bylo vědomo, že by to mohlo vést k válce s Polskem, k níž nebylo 

připraveno.214 Nejpodrobněji analyzuje ruské důvody Ukrajině pomoci nebo jí 

nepomáhat Andreev: „Idea osvobození pravoslavných zemí od jinověreckého útlaku a 

návrat ´pradávných otčin,´ zájmy nejen náboženské, ale také politické nakonec zvítězily 

nad ruskými obavami.“215 

 

 Rusko Ukrajině svou pomoc nabídlo. Pavlenko píše o vděčnosti Ukrajinců: 

„Perejeslavská rada z vděčnosti rozhodla o připojení k Rusku, aby s ním Ukrajina byla 

na věky jednotná.“216 Podobně Sacharov uvádí, že představitelé měst a šlechty 

přísahali věrnost ruskému caru.217 Naopak z podání Andrejeva je zřejmé, že ukrajinský 

tábor v této otázce jednotný nebyl a ukrajinská elita s tímto krokem váhala. 

Poznamenává však, že  přesto „perejeslavská rada vyjádřila názory většiny ukrajinského 

obyvatelstva.“218 

 

4.2.2.1.4. Vývoj po připojení  

 

 V roce 1654 bylo na perejeslavské radě rozhodnuto o připojení Ukrajiny k 

Rusku, Ukrajina si měla ponechat status autonomie. Následovala válka s Polskem, po 

jejímž skončení bylo v roce 1667 definitivně rozhodnuto, že levobřežní část Ukrajiny 

připadne Rusku. O tom, že vztah Ukrajinců k Rusku po připojení nebyl jednoznačný, 

informuje pouze Borisov. Líčí občanskou válku, která zde probíhala mezi stoupenci 

                                                 
213 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 237. 
214 Např. Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 146, Pavlenko 

N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 129, Sacharov A., Bochanov A. N., 
Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 81, Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 227-228. 

215 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 144. 
216 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 129.  
217 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 81.  
218 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 146.  



 

 

proruské a propolské orientace. Ve svém popisu však používá lehce ironický tón, kdy 

říká, že „několik let později i Polsko potkaly stejné problémy s jeho ukrajinským 

hetmanem (tj. nespolehlivost – pozn.), jako dříve Rusko.“219 

 

 Dění na Ukrajině se v knihách znovu objevuje v souvislostí se severní válkou a 

aktivitami dalšího ukrajinského hetmana, Ivana Mazepy, snažícího se o nezávislý 

ukrajinský stát. Podle Levandovského se ukrajinské šlechtě v Rusku nelíbilo „regulérní“ 

státní uspořádání, které jim ponechávalo mnohem méně „volnosti“, než neuspořádaný 

polský stát.220 Sacharov líčí „Mazepovu zradu“ poměrně barvitě, důležitější ale je jeho 

upozornění, že „většina ukrajinského národa se stejně postavila vůči Švédům 

nepřátelsky. (…) Přívrženci hetmana z řad obyčejných kozáků ho brzy opustili. Na 

Ukrajině vzrůstal partyzánský odpor.“221  

 

4.2.2.1.5. Připojení Pravobřežní Ukrajiny 

 

 Velmi málo pozornosti v knihách nachází připojení pravobřežní Ukrajiny, k 

němuž došlo v důsledku dělení Polska – to je uvedeno pouze jako geografické rozšíření. 

O Ukrajincích můžeme v této souvislosti najít jen omezené zmínky, týkající se zejména 

náboženské situace: Andreev zmiňuje náboženské rozpory, vedoucí ke vzniku barské 

konfederace,222  Levandovskij uvádí, že připojením území se zlepšila situace 

pravoslavného obyvatelstva - „Postavení katolíků se samozřejmě zhoršilo, nicméně 

katolická církev na tom nebyla v Rusku tak špatně, jako pravoslavní v Polsku.“223 

Zatímco v souvislosti s připojením Ukrajiny všichni autoři uvádí, že Ukrajina získala 

autonomní status v rámci Ruské říše, o jeho postupném omezování a rušení se 

nedozvíme nikde.  

 

4.2.2.1.6. Hodnocení připojení 

 

 Pokusme se o shrnutí. Setkáme se s dvěma přístupy, které je možné postavit na 

                                                 
219 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 240. 
220 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 28. 
221 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 122. 
222 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 209. 
223 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 82.  



 

 

opačné strany názorového spektra. Podle Sacharova se Ukrajina přimkla k ruskému 

státu za podmínek, které si stanovili sami povstalci. Vyjmenovává výhody, které si 

Ukrajina mohla ponechat i po svém připojení a dochází k závěru, že nezvkle mírný 

způsob poddanství sblížil dva pravoslavné slovanské národy a podpořil jejich úspěch ve 

válce s Polskem.Andreev, snažící se ukázat, že vývoj nebyl až tak jednoznačný, uvádí, 

že do nového státu šli Rusové i Ukrajinci s rozdílnými očekáváními. Zatímco Ukrajina 

byla zvyklá ještě z polského státu na to, že panovník měl hodně slabou pozici a 

privilegia, která jednou dostala, jí už nikdo nemohl odejmout, přístup Moskvy byl 

takový, že car jednou dal, a car může také vzít. Také Borisova a Levandovského je 

možné pokládat za více méně skeptické, co se týče možnosti spokojeného dobrovolného 

soužití obou národů.  

 

4.2.2.1.7. Připojení Krymu 

 

 Krymských Tatarů si knihy všímají jako nebezpečných sousedů, kteří žili na 

jižní hranici postupně se rozšiřujícího ruského státu. Podobně jako Tataři Kazaňského 

chanátu, i oni jsou představování jako nepřátelé, kteří ohrožovali Rusko a ostatní státy 

oblasti ničivými vpády, při nichž plenili, kradli, zajímali lidi a prodávali je do 

otroctví.224 Mimo to se však chovali velice troufale, když např. každoročně posílali do 

Moskvy delegaci, která, vydávaje se za nástupníka Zlaté hordy, požadovala od Moskvy 

finanční kompenzace.225 Protože však byl Krymský chanát vazalem Osmanské říše, 

Moskva proti němu nemohla tak snadno zakročit.  

  

 Důraznější se ruská zahraniční politika v oblasti stala zejména v druhé polovině 

18. století, kdy došlo k několika ozbrojeným střetům s Osmanskou říší. Při popisování 

válečného konfliktu s Tureckem Krymští Tataři už víceméně žádnou aktivní roli 

nehrají.226 Ve výkladu ruského vítězství dokonce připojení Krymu tak trochu zaniká, 

pouze jeden autor se připojení Krymu věnuje obsáhleji: „8. dubna 1783 vláda Kateřiny 

II. připojila Krym (Tauridu). Na poloostrově hned začaly být stavěny pevnosti, mezi 
                                                 
224 Srov. Např. Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 130 – 131, 

Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVI veka, s. 285 – 287.  
225 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 131. 
226 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 68 – 70, Pavlenko N.I., Istorija Rossii s 

drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 189 – 190, Sacharov A.N., Istorija Rossii s drevnejšich 
vremen do konca XVI veka, s. 198 -202, Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 287 -290.  



 

 

nimi také Sevastopol – základna ruské černomořské flotily. Dávný ruský nepřítel Krym 

se stal ruskou oporou na Černém moři.“227  

 

 

Učebnice pro 11. třídu 

 

4.2.2.1.8. Ukrajina v první světové válce a v meziválečném období 

 
   V průběhu první světové války také na Ukrajině vzniklo několik proudů, které 

volaly po  jejím osamostatnění v různých podobách. Občanská válka, v níž bojovali 

bolševici z bílým hnutím, se přímo týkala i území Ukrajiny a souvisela zejména s 

aktivitami bílého generála Děnikina. Všechny učebnice zmiňují, že zde Děnikin 

operoval, avšak s výjimkou Volobujeva si žádná nevšímá toho, jak se ke střetu mezi 

rudými a bílými stavělo místní obyvatelstvo a jejich političtí představitelé (Volobujev ve 

svých knihách připomíná existenci centrální rady a vztah mezi Děnikinem a Petljurou, 

Levandovskij informuje o hnutí Nestora Machny).228 Dění na Ukrajině není příliš 

zmíněno ani v souvislosti se sovětsko-polskou válkou, jejímž následkem byla Ukrajina 

rozdělena mezi Polsko a Sovětský svaz. V souvislosti s osamostatňováním bývalých 

částí carské monarchie po první světové válce Šestakov uvádí, že zatímco bolševici byli 

ochotni se smířit se západními oblastmi, nehodlali připustit, že by mohli přijít také o 

Ukrajinu, Bělorusko a Zakavkazsko.229  

 

   .Podle Šestakova meziválečná Ukrajina tím, že se stala zakládající republikou 

Sovětského svazu, získala značné pravomoci, bylo ji např. umožněno navazovat 

diplomatické vztahy.230 Všechny učebnice se shodují, že proces budování 

socialistického státu byl jednoznačně v rukou komunistické strany, a proto zde není 

žádný etnický faktor zmiňován. Shoda však je u  autorů také v jejich skepsi ke způsobu 

budování Sovětského svazu, a zejména přístupu k nacionální problematice. Hladomor 

třicátých let je představen jako následek (špatné) sovětské politiky ve vztahu k venkovu. 

Ukrajina je zmíněna jako jedno z mnoha teritorií, které bylo hladem výrazně postiženo, 

                                                 
227 Borisov N.S., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XVII veka, s. 69.  
228 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 73, Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI 
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229 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 158. 
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přičemž o počtech obětí se nehovoří.  

 

4.2.2.1.9. Druhá světová válka a poválečný vývoj 

 

   V důsledku přepadení Polska v září 1939 se ukrajinské a běloruské oblasti, v 

meziválečném období polské, staly opět součástí Sovětského svazu. Podle Kiseleva tak 

byla naplněna historická spravedlnost: „Poté, co v roce 1920 Polsko zabralo území 

Západního Běloruska a Západní Ukrajiny, začala násilná polonizace místního 

obyvatelstva. Byly zavírány ukrajinské a běloruské školy, pravoslavné církve byly 

měněny na kostely. Venkovanům byla odnímána nejlepší půda a předávána polským 

kolonistům. Proto pro většinu Ukrajinců a Bělorusů znamenal příchod Rusů zbavení se 

národnostního útlaku.“231 Nicméně, existovali i Ukrajinci, kteří připojení k Sovětskému 

svazu jako vysvobození nechápali a dále trvali na ukrajinské nezávislosti, přičemž byli 

ochotni i spolupracovat s Němci, aby tohoto cíle dosáhli. Podle Levandovského však 

byla nenávist místních obyvatel vůči Rusům produktem německé politiky: „Jednou z 

politik německých okupantů bylo podněcování národnostní nenávisti na obsazených 

územích. Nacistická politika požadovala, aby okupační orgány podněcovaly nenávist 

mezi Lotyši, Litevci, Estonci a Rusy v Pobaltí, a Ukrajinci a Velkorusy na jihu. (…) 

Byly založeny organizace podporující nacisty v Pobaltí, v Bělorusku. Na Ukrajině 

extrémisté vedení Banderou organizovali Organizaci ukrajinských nacionalistů, později 

Ukrajinskou povstaleckou armádu. Mnozí ukrajinští nacionalisté sloužili v SS divizi 

Galizien.“232 V kapitole týkající se poválečného vývoje Volobujev zmiňuje, že 

přívrženci protisovětského odboje na Západní Ukrajině a v Pobaltí byli vystaveni 

represím ze strany NKVD.233  

 

   V souvislosti s rozpadem Sovětského svazu není Ukrajina moc připomínána. 

Pouze Volobujev uvádí, že na území, která si Sovětský svaz připojil před vypuknutím 

druhé světové války a která byla hned po připojení a na konci války podrobena čistkám 

od nepřátelských elementů (mezi jinými tedy i Západní Ukrajina), byly hodně silné 

antisovětské, antisocialistické a nacionalistické tendence, a vzpomíná ukrajinský Ruch 

                                                 
231 Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 127. 
232 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 206. 
233 Volobujev O.V., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 222. 



 

 

coby nacionalistické hnutí.234 Ostatní autoři se Ukrajině nijak zvlášť v souvislosti s 

rozkladem sovětského státu nevěnují, pouze zmiňují, že Ukrajina zakládala SNS.  

 

   V souvislosti s fungováním (spíše s nefungováním) SNS je Ukrajina uváděna 

několikrát, zejména tehdy, nachází-li se na opačné názorové straně než Rusko – tedy v 

pozici státu, který větší integraci SNS bojkotuje. Kiselev a Zagladin připomínají, že 

Ukrajina odmítla podepsat tzv. ústavu SNS, a „nejednou prohlásila, že ´SNS je 

nástrojem civilizovaného rozvodu bývalých republik,´ a pro ni samotnou znamená tato 

organizace pouhou etapu na cestě k  evropským politickým a bezpečnostním 

strukturám.“235 Levandovskij zmiňuje oranžovou revoluci, jež vynesla k moci politiky, z 

nichž někteří „zpochybnili přibližování se k Rusku.“236 Aktuální složitou situaci týkající 

se Krymu učebnice příliš nezmiňují, je pouze poznamenáno, že v roce 1997 Ukrajina 

podepsala s Ruskem dohodu o rozdělení černomořské flotily.237  

 

4.2.2.1.9. Shrnutí 

 

   Současný vztah mezi Ruskem a Ukrajinou není jednoznačný. Patrná je 

emancipační snaha Ukrajiny směřující na západ, kterou Rusko plně neakceptuje. V 

současných ruských učebnicích dějepisu, zejména těch pro 10. třídu, se odráží dvě 

možnosti Moskvy, jak vůči Ukrajině postupovat. Snahu naklonit si Ukrajinu najdeme v 

učebnici Andreje Sacharova, kde autor opakovaně zdůrazňuje vzájemnost mezi oběma 

národy, s respektem a úctou se vyjadřuje o ukrajinských dějinách, ruskou politiku vůči 

Ukrajině líčí jako velmi vstřícnou a shovívavou. Na druhém pólu najdeme učebnici 

Borisova. Borisov sice respektuje boj Ukrajinců za svobodu, přesto však v jeho podání 

Ukrajinci vystupují jako nespolehlivý partner, na nějž není možné se spolehnout a který 

neví, co chce. Ostatní autoři se pohybují mezi těmito dvěma přístupy. Z analyzovaných 

učebnic vybočuje učebnice Andreeva – ten jediný předkládá problematiku z ruského 

pohledu, vývoj na Ukrajině je pro něj zahraniční záležitostí, ke které se Rusko nějak 

postaví. Z výkladu učebnic pro 11. třídu je možné tušit, že názory a zájmy Ruska se ne 

                                                 
234 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 260-261. 
235 Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 284, podobně Zagladin I.V.,  Istorija 

Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 453. 
236 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 368. 
237 Ibidem,s. 367. 



 

 

vždy shodovaly se zájmy všech obyvatel Ukrajiny. Ukrajina současné doby je líčena 

jako stát, na nějž je lepší se nespoléhat.  

 

4.2.2.2. Bělorusko 
 

 Běloruské území se stalo součástí carské říše v důsledku prvního a druhého 

dělení Polska, poté bylo plně integrováno do ruského státu. Po rozpadu monarchie a 

výsledkem sovětsko – polské války bylo území opět rozděleno, západní část byla v 

meziválečném období součástí Polska, východní část Sovětského svazu. V roce 1939 si 

SSSR připojil i polskou část a po skončení války si ji už ponechal. Po rozpadu SSSR 

bylo Bělorusko jedním ze zakládajících států SNS, hlubší vazby na Rusko se projevily v 

přípravách měnové a svazové unie na konci 90. let. Rusko tradičně chápe Bělorusko 

jako svého nejbližšího spojence. 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.2.2.1. Připojení území 

 

 Běloruská území, obývaná pravoslavným obyvatelstvem, byla k 

(pravoslavnému) Rusku připojena v důsledku prvního a druhého dělení (katolického) 

Polska. Náboženský faktor je ten nejdůležitější, který učebnice při popisování dělení 

Polska vyzdvihují, ačkoli je nutné připustit, že je to pouze ve velice omezeném rozsahu. 

Andreev tak např. zmiňuje náboženské rozpory, které vedly ke vzniku barské 

konfederace.238 Levandovskij mluví o tom, že připojením k Rusku se zlepšilo postavení 

pravoslavného obyvatelstva - „Postavení katolíků se, samozřejmě, zhoršilo, nicméně 

katolická církev v Rusku nebyla na tom tak strašně, jako pravoslavná církev v 

Polsku.“239 

  

   Učebnice se shodují v tom, že připojení pravoslavného etnika bylo pozitivní – 

podle Pavlenka proto není možné odsoudit první dělení, jelikož místní obyvatelstvo 

bylo příbuzné ruskému.240 Sacharov označuje připojené území za staré ruské země, 
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které kdysi byly součástí ruského státu, a mluví také o tom, že běloruští a ukrajinští (ale 

ne polští) magnáti byli silným impulsem pro ruské hospodářství.241 Kromě těchto 

hodnocení se však žádní další autoři o běloruském obyvatelstvu nijak nevyjadřují.  

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.2.2.2. Bělorusko ve 20. století 

 

   Ani učebnice pro 11. třídu se osudům Běloruska nijak zvlášť nevěnují. Pouze 

jeden autor (Šestakov) zmiňuje vznik Litevsko-Běloruské republiky: „V Bělorusku 

proces konsolidace, kdy došlo k založení Litbelu, násilně přerušila polská agrese, v 

jejímž výsledku byla západní část Běloruska okupována, a na východní vznikla 

Běloruská sovětská socialistická republika.“242 Západní část Běloruska anektoval SSSR 

na podzim 1939. Kiselev událost hodnotí následovně: „Sjednocení národů Západní 

Ukrajiny a Západního Běloruska s Ruskem v jednom státě ustanovovalo historickou 

spravedlnost. Poté, co v roce 1920 Polsko zabralo území Západního Běloruska a 

Ukrajiny, začala násilná polonizace místního obyvatelstva. Byly zavírány ukrajinské a 

běloruské školy, pravoslavné církve byly měněny na kostely. Venkovanům byla 

odnímána nejlepší půda a předávána polským kolonistům. Proto pro většinu Ukrajinců a 

Bělorusů znamenal příchod Rusů zbavení se národnostního útlaku.“243 Levandovskij a 

Zagladin pak zmiňují účast části běloruského obyvatelstva („kolaborantů“) v boji proti 

Sovětskému svazu.244 

 

4.2.2.2.3. Rozpad Sovětského svazu, integrace v rámci SNS 

 

   Černobylská katastrofa, která se výrazně dotkla běloruského obyvatelstva, je v 

učebnicích popsána (pokud vůbec) pouze v souvislosti s ekonomickým vývojem 

země.245 O následcích, které měla pro Bělorusko, se nemluví nikde. Samozřejmě, že 

                                                 
241 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 202, 205. 
242 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 157. 
243 Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 127. 
244 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 206, Zagladin N.B., Simonija, N.A., 

Istorija Rossii i mira v XX veke – načale XXI veka, s. 213.  
245 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 295, Šestakov V.A., Istorija Rossii, 

XX - načalo XXI veka, s. 332, Zagladin N.B., Simonija, N.A., Istorija Rossii i mira v XX veke – načale 
XXI veka, s. 371. 



 

 

všechny učebnice zmiňují, že Bělorusko bylo zakládajícím státem SNS, mluví také o 

velmi blízké spolupráci mezi Ruskem a Běloruskem, která se stala ruskou prioritou 

poté, co se ukázalo, že fungování SNS se setkalo s řadou obtíží.246 Ruská politika 

propracovala jiné modely integrace, které byly založeny na spolupráci postupně od 

nižších stupňů k vyšším, a to zejména s Běloruskem, Kyrgyzstánem a Kazachstánem.247  

 

4.2.2.2.4. Shrnutí 

 

  Důvodů, proč je Bělorusko sledovanými učebnicemi pokládáno za jednoho z 

nejbližších přátel Ruska, je několik - jedná se o jazykovou, náboženskou a kulturní 

spřízněnost. Tímto způsobem je snad možné vysvětlit, proč běloruský národ zaujímá v 

učebnicích tak málo prostoru – autoři jednoduše necítí potřebu, pokud k tomu nejsou 

opravdu donuceni, vydělovat běloruskou tématiku od ruské. V líčení historických 

událostí tak je zdůrazňována zejména náboženská provázanost Rusů a Bělorusů, posun 

je možné vysledovat při informování o událostech posledních dvou desetiletí, kdy 

Bělorusko vystupuje jako věrný, avšak samostatný partner a spojenec. 

 

4.2.2.3. Střední Asie 

 

 Území Střední Asie si Rusko připojilo v průběhu druhé poloviny devatenáctého 

století. Do konce monarchie zbývalo několik pouhých desítek let. Po skončení občanské 

války byl i tento region zapojen do integrace v rámci Sovětského svazu a stal se jeho 

součástí. 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.2.3.1. Motivy pro expanzi 

 

 Autoři učebnic příliš nevysvětlují vývoj a specifiku území před jeho připojením. 
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Pouze Volobujev alespoň uvádí názvy národů, které zde žily: Tádžikové, Kyrgyzové, 

Uzbekové, Turkméni.248 Tradiční rétoriku, podle níž je expanze zdůvodněna potřebou 

Ruska bránit se před nepřátelským sousedem, najdeme u Levandovského a Buganova. 

Podle Buganova tři zdejší státní útvary (Chivský a Bucharský chanát, Kokandský 

emirát) mezi sebou vedly permanentní války. Mimo to však z nich pocházející bandy 

také čas od času útočily na ruské území, kradly dobytek, majetek i lidi, a prodávaly je 

následně na otrokářských trzích ve Střední Asii. Proti tomu muselo Rusko, samozřejmě, 

zasáhnout.249 Ostatní autoři poměrně na rovinu uvádějí, že Rusko bylo motivováno v 

první řadě ekonomickými a strategickými zájmy. „Zájem Petrohradu o Střední Asii měl 

charakter jak ekonomický, tak strategický.“250 Sacharov líčí dění ve Střední Asii pouze 

v souvislosti se vztahy s Velkou Británií.251 Levandovskij (sice malým písmem) uvádí, 

že do Střední Asie pomalu pronikal anglický vliv, a že by ho ohrozilo, kdyby tak blízko 

jeho hranic měla Anglie svou základnu - taktéž však připomíná, že Rusko chtělo 

sledovat své ekonomické zájmy – potřebovalo získat nové a výhodné trhy pro svou 

produkci.252 

 

4.2.2.3.2. Ruská expanze a integrace území 

 

 Je zajímavé, že pokud autoři informují o samotných bojích, neshodují se v tom, 

jak byly náročné. Andreev mluví o velice těžkých a namáhavých bojích, naproti tomu 

podle Buganova se „špatně vyzbrojená a vycvičená vojska chána dala na útěk hned, jak 

spatřila malou ruskou armádu.“253 

 

 Ačkoliv si region po určitou dobu ponechal jistý stupeň autonomie, v roce 1876 

bylo území všech tří chanátů spojeno v jeden celek, Turkestánský kraj. Co se týče 

správy území, opět nepanuje mezi autory shoda. Zatímco Levandovskij je toho názoru, 

že ruská správa vedla pružnou politiku, snažila se spolupracovat s místními elitami a 
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rusifikace oblasti měla umírněný charakter,254 Buganov se na tuto umírněnou rusifikaci 

dívá jinak: podle něj zdrojem neustálých konfliktů v oblasti bylo mj. to, že ruská správa 

neznala místní jazyky a zvyky. Mimo to zde docházelo k o mnoho většímu zneužívání 

pravomocí úředníky a větší zvůli, než tomu bylo v centrálním Rusku.255 Pavlenko 

poznamenává, že ani pro Rusko nebylo připojení území od začátku přínosem, jelikož si 

to vyžádalo veliké státní výdaje.256 Ovšem při hodnocení expanze autoři vyzdvihují, že 

došlo ke zklidnění situace v nestabilním pohraničí – a to bylo velkým přínosem: 

„Střední Asie se stala normální součástí impéria – jejím cílem bylo pomáhat 

ekonomickým a politickým zájmům země.“257  

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.2.3.3. Vývoj ve 20. století 

 

 Vývoj středoasijských států ve 20. století učebnice představují jen velmi stručně. 

Dozvíme se pouze o vzrůstu nacionálních nálad v průběhu první světové války,258 o 

přípravě a změnách v administrativním uspořádání Sovětského svazu,259 a potom o 

místním nacionálním hnutím při rozpadu Sovětského svazu.260 V této souvislosti opět 

Rusko vystupuje jako mírotvůrce, který pomáhá hasit místní rozbroje.261  

4.2.2.3.4. Shrnutí 

 

 Ve výkladu problematiky týkající se Střední Asie učebnice často zdůrazňují 

civilizační roli, kterou zde Rusko mělo. Poté, co získalo nad oblastí kontrolu, uklidnily 

se místní poměry, skončily krvavé konflikty mezi místními panovníky, přestaly 

loupeživé útoky na okolí, do Střední Asie přišel pokrok v podobě železnice, utužily se 
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styky mezi místním obyvatelstvem a Rusy.262 Ruský civilizační vliv je však znovu 

připomenut také v souvislosti s nepokoji v 90. letech, kdy to jsou opět Rusové, kdo 

přináší do oblasti uklidnění napjaté situace.  

 

4.2.2.4. „Blízké zahraničí“ dnes 

 

 Jak se všichni autoři schodují, vztahy s tzv. blízkým zahraničím jsou prioritou 

ruské zahraniční politiky. Avšak vzhledem k tomu, že vztahy se státy SNS se nevyvíjí 

tím směrem, jak by si Rusko asi představovalo, je zklamání a rozčarování znát takřka ze 

všech učebnic. Jediným autorem, který o vztazích mezi Ruskem a dalšími bývalými 

státy Sovětského svazu informuje v podstatě bez emocionálních hodnocení, je 

Volobujev: Uvádí, že se nepodařilo udělat ze SNS nástroj pro ekonomickou a politickou 

spolupráci, tak, jak bylo původně zamýšleno. Od 90. let zde fungují spíše dostředivé 

tendence než naopak, avšak zejména kvůli silným ekonomickým vazbám a názorům 

části obyvatelstva, které si přejí zachování dobrých vztahů s Ruskem, se politickým 

představitelům nedaří plně se od Ruska odpoutat.263 

 

 Výklad Volobujeva se dá označit jako poměrně střízlivý. U ostatních autorů není 

možné říci, že by z jejich podání byla cítit lítost a sentiment nad rozpadem Sovětského 

svazu, přesto je v něm přítomna jakási nahořklost z toho, že vývoj situace v SNS není 

ideální. Jak uvádí např. Kiselev, Zagladin a Levandovskij, Rusko si bylo od začátku 

vědomo, jak důležitá bude politická a hospodářská spolupráce v oblasti. Kiselev píše, že 

v důsledku rozpadu Sovětského svazu se rozpadl také jeho jednotný vnitřní trh, což 

vedlo k dramatickému propadu hospodářství všech zúčastněných zemí.264 Levandovskij 

se dále zabývá strategickými důsledky rozpadu SSSR: „Po rozpadu Sovětského svazu se 

z evropské části Ruské federace stalo prakticky  vnitrokontinentální, poloizolované 

území. Ruská federace měla jen minimální přístup k Baltskému a Černému moři, byla 

oddělena od zbytku Evropy i Střední Asie, velká část dříve jednotné transportní sítě 
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zůstala na území nově vzniklých států.“265 Vědomím, jak je nově vzniklá situace pro 

všechny zúčastněné státy nevýhodná, proto zdůvodňuje postup Ruska, které mělo zájem 

o „konstruktivní vztahy, jež by byly výhodné pro všechny strany. Pouze společnými 

silami bylo by možné najít řešení i u mnoha jiných, palčivých problémů, které se 

objevily po nečekaném zmizení SSSR z politické mapy světa.“266 

 

 Vzhledem k tomu, že si ruská politika byla vědoma závažnosti, jakou má 

integrace tohoto prostoru, byla ochotna obětovat pro ideu SNS i mnohé na úkor ruského 

státu: Tak například partnerům v SNS byly dodávány energetické suroviny za nižší 

ceny, Rusko pomáhalo bránit jejich hranice, pomalu zavádělo vlastní ruskou měnu. 

Nebyla využita možnost zavést dvojí občanství pro Rusy žijící v SNS (asi 25 milionů 

lidí), což by umožnilo ochraňovat jejich zájmy. 267  

 

 Pro ulehčení života běžných lidí, jimž zkomplikoval život rozpad dříve 

jednotného státu, bylo v rámci SNS zavedeno mnoho opatření: dohoda o bezvízovém 

režimu, poštovním a železničním spojení, o vzájemném uznávání dosaženého vzdělání, 

pracovních stážích, penzích.268 Levandovskij tyto informace podává jako pozitiva, 

ovšem u Zagladina se setkáme s přístupem, který zdůrazňuje jejich negativní dopad na 

ruský stát – a tím dále zdůrazňuje ruskou oběť pro správné fungování SNS. Podle 

Zagladina vyšší platy v Rusku než v ostatních zemích SNS a otevřené hranice vedly k 

tomu, že do Ruska přicházela levná pracovní síla. První z efektů, který z této situace 

plyne, je, že díky tomu, že pracovníci byli ochotní pracovat i za nižší peníze, snižoval se 

plat i ostatním. Druhý problém tkví v tom, že ve snaze vydělat za každou cenu, pracovní 

migranti se nezastavili před ničím. V důsledku toho rostly takové druhy přestupků jako 

přepadení, vandalství, loupeže a krádeže.269 Ve stejném odstavci Zagladin popisuje i 

další problémy ruské společnosti tohoto období, avšak z výkladu vyplývá, že i za ty 

měli pracovní migranti zodpovědnost: Rozšířil se obchod s narkotiky, prostituce. Prudce 

se zvýšil počet dětí žijících na ulici, které se živily žebráním.270 

 

 Jak Zagladin dále uvádí, plány na sblížení v rámci SNS se nenaplnily. Mnohé ze 
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zemí SNS, s nimiž mělo Rusko otevřené hranice a výhodné obchodní podmínky, 

zavedly vlastní pravidla na vývoz ruských strategických surovin. Také začaly spory o 

rozdělení majetku bývalého Sovětského svazu – černomořské flotily a jeho základen, 

kosmodromu Bajkonur, rozdělení dna Kaspického moře, bohatého na ropu a ryby.271 

Kiselev uvádí ještě další důvod, který komplikoval navázání normálních vztahů mezi 

Ruskem a zeměmi regionu - velká část zemí byla u Ruska vysoce zadlužena.272  

 

 Angažovanost ruských jednotek v ozbrojených konfliktech regionu je 

představena také jako nevyhnutelnost, k níž bylo Rusko, s ohledem na svou pozici, 

přinuceno. „V mnoha bývalých sovětských republikách byla prováděna politika, která 

vyvolávala národnostní konflikty. Rusko bylo postaveno před nutnost provedení 

mírových operací na území bývalého SSSR (Podněstří, Abcházie, Tádžikistán), přijalo 

také běžence ze sousedních států. To ještě více zatížilo ekonomiku země.“273 „S pomocí 

ruských vojsk byla uhašena ohniska ostrého vojenského konfliktu v Moldavsku, 

Ázerbajdžánu, Gruzii a Tadžikistánu.“274 „V Gruzii bývalé autonomní jednotky, vzniklé 

za dob Sovětského svazu (Abcházská autonomní republika a Jihoosetinská autonomní 

oblast), ještě na počátku 1990 let vyhlásily, opíraje se při tom o vůli svých občanů, 

odchod ze státního svazku Gruzie a založení vlastní státnosti. Gruzie se pokusila řešit 

tuto otázku v roce 1993 ne cestou dohody, ale pomocí zbraní, neuspěla vzájemné vztahy 

se pouze zhoršily.“275  

 

 Celková hodnocení fungování SNS, která v učebnicích najdeme, jsou spíše  

skeptická.276 Pouze závěr, který vyvodil Levandovskyj, nadále vyznívá ambiciózně:  

„Navzdory těmto problémům se Rusko nevzdává jedné ze základních priorit Koncepce 

zahraniční politiky RF: dalšího rozvoje vztahů se státy SNS, upevnění dobrých 

sousedských vztahů s nimi, strategického partnerství v řešení úkolů mezinárodní 

politiky. Je však nutné podtrhnout, že prioritou Ruska zůstává zajištění svých národních 

zájmů, mezi nimiž je i ochrana práv milionů spoluobčanů, kteří žijí v zemích blízkého 
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zahraničí.“277  
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4.2.3. Území, která po první světové válce získala svou 
nezávislost a dnes nejsou členy SNS 

 

4.2.3.1. Polsko 
 

 Polsko a Poláci jsou příkladem území a národa, které dnes už k ruskému státu 

nepatří. Rusko expandovalo západním (polským) směrem postupně v průběhu 18. a 19. 

století, přičemž nejrozsáhlejší části bývalého polského státu byly připojeny v důsledku 

trojího dělení Polska. Prvním a druhým dělením si Rusko připojilo území obývané 

především běloruským a ukrajinským etnikem, Poláci a Litevci byli ve větším měřítku 

připojeni třetím dělením. Na připojených územích však žila také početná židovská 

menšina. Další územní změny v regionu přišly v důsledku Napoleonova tažení, 

rozhodnutím vídeňského kongresu byla k Rusku připojena část Napoleonova 

Velkovévodství varšavského, tzv. Polské království. Z polského pohledu je doba, kdy 

Poláci žili v carské monarchii, především dobou boje za obnovení vlastního státu. 

Navzdory tomu, že společné soužití skončilo už velice dávno, můžeme konstatovat, že i 

na nynější společnost obou zemí a na její vztah k druhému státu do značné míry působí 

prožitky, které jsou uchovány v její historické paměti. 

 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.3.1.1. Připojení území, dělení Polska 

 

 Dělení Polska je shodně ve všech učebnicích předkládáno jako jeden z 

nejdůležitějších momentů ruské zahraniční politiky druhé poloviny osmnáctého století. 

Podle Levandovského a Andreeva byly důvodem pro dělení Polska především jeho 

vnitřní problémy. „Polská šlechta, která byla u moci, se starala pouze o své zájmy a 

privilegia. Jakékoliv vážné snahy stát zreformovat se setkávaly s odporem opozice. Tím 

byla země odsouzena k zaostávání ve srovnání se svými sousedy – Rakouskem, 

Pruskem, Ruskem, v nichž vládly dobře organizované a dynamicky se rozvíjející 



 

 

absolutistické režimy.“278 Vzhledem k vnitřním nepořádkům autoři dospívají k závěru, 

že tento konec polského státu byl nevyhnutelným.  

 

 Až na Volobujeva, který do podrobnosti motivy dělení nerozebírá, a Sacharova, 

uvádějícího, že „v úsilí rozdělit oslabené Polsko byly tři velké státy zajedno,“279 se 

všichni ostatní autoři shodují v tom, že k prvnímu dělení bylo Rusko v podstatě 

donuceno Pruskem a Rakouskem. Zejména Buganov i Žuravleva zasazují ruskou 

aktivitu v Polsku do souvislostí s právě probíhající rusko-tureckou válkou, kdy Rusko 

muselo s dělením Polska souhlasit, aby evropské země souhlasily s mírem uzavřeným s 

Tureckem. „Ruské úspěchy (ve válce s Tureckem) silně znepokojovaly Rakousko, 

Anglii a také spojence Kateřiny II. - Friedricha II. V této složité situaci došlo – po 

naléhavých žádostech Pruska a Rakouska – k prvnímu dělení Řeči pospolité.“280 „Do 

jednání mezi Ruskem a Tureckem se vměšovaly také Rakousko a Prusko. Nebylo pro ně 

přijatelné zesílení moci Ruska na Balkánu a ve východní Evropě. Pruský král Friedrich 

II. začal jednání s Petrohradem. Slíbil podporovat ruské nároky vůči Turecku, ale pouze 

za podmínky, že Rusko bude souhlasit s dělením Polska. Se svými požadavky vůči 

Rusku vystoupilo také Rakousko. Kateřina II. souhlasila.“281 Do evropských souvislostí 

dává dění v Polsku i Sacharov, ten si však více všímá (podle něj oprávněného) strachu 

Kateřiny II. z vlivů francouzské revoluce: „Kateřina II. vnímala dění v Polsku jako 

součást celoevropských nepokojů. Proto bylo rozhodnutí Ruska jednoznačným: poslat 

do Ruska vojska.“282  

 

 Pokud nesl někdo za dělení Polska zodpovědnost, Andreev, Levandovskij i 

Sacharov se shodují, byl to Friedrich II.: „Iniciátorem dělení byl pruský král Friedrich 

II., který se snažil rozšířit hranice svého poměrně nevelkého státu. Rakousko, které 

toužilo po připojení bohatého jihozápadu Řeči pospolité, tuto myšlenku 

podporovalo.“283 „Friedrich II. snil o tom, otrhat Polsko jak hlávku zelí.“284 Uvedení 
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autoři tak Rusko zprošťují jakékoliv odpovědnosti za dělení Polska a staví ho do pozice 

státu, který se událostí účastnit musel, ačkoliv vlastně vůbec nechtěl. Tento názor ještě 

více posiluje Pavlenko, který říká: „K účasti na prvním dělení Řeči pospolité v roce 

1772 bylo Rusko donuceno kořistnickou politikou Pruska a Rakouska vůči polským 

zemím. V rozhovoru s D. Diderotem se Kateřina II. přiznala: ´Kdybych se mohla dělení 

nezúčastnit, ráda bych to udělala.´ Na základě dohody Rusko získalo východní 

Bělorusko, kde žilo obyvatelstvo příbuzné ruskému. Právě proto nemohou být kroky 

Petrohradu hodnoceny jako nemorální.“285 V souvislosti s povstáním Kosciuska 

Buganov píše, že „Suvorov s povstalci zacházel humánně, a proto došlo k rychlému 

usmíření povstalců.“286  

 

 Pouze Volobujev uvádí, jaká největší etnika se do Ruské říše po dělení Polska 

dostala: „Po třech děleních Polska se v Ruské říši výrazně zvýšil počet Ukrajinců, jejími 

obyvateli se stali také Bělorusové (pravoslavní a uniati), Litevci (katolíci), a dále hodně 

Poláků a židů, kteří žili na ukrajinských, běloruských a ruských územích.“287 Žádný jiný 

autor se o obyvatelstvu, které se v důsledku dělení Polska dostalo do carské říše, 

nezmiňuje. 

 

4.2.3.1.2. Hodnocení dělení Polska 

 

 Autoři učebnic nehodnotí dělení Polska jednotně. Nejdůrazněji obhajuje ruskou 

politiku Sacharov. Rusko podle něj po skončení rusko-turecké války „splnilo další ze 

svých historických úkolů – navrátilo do svých hranic staroruské země. (…) Staroruské 

země kdysi patřily do jednotné Rusi, jejíž hranice se rozprostíraly od Karpat k Volze. 

Jejich obyvateli byli především pravoslavní Ukrajinci a Bělorusové. Rakousko s 

Pruskem si, naproti tomu, činily nárok na území osídleném výhradně katolickými 

Poláky, jádro polského státu.“288 Celou kapitolu Sacharov zakončuje: „Země, které 

kdysi patřily Rusi, byly znovu sjednoceny v hranicích Ruského impéria.“289 Co se týče 

prvního dělení Polska, i Pavlenko je označuje jako „morálně správné.“ O ostatních 
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děleních to však podle něj není možné říct.290 Ani Žuravleva nehodnotí připojení území 

k ruské říši jednoznačně. „Na jednu stranu byly připojeny země, jejichž obyvatelstvo 

bylo příbuzné s ruským národem – Ukrajinci a Bělorusové. Připojení k Rusku je 

zachránilo před pronásledováním, kterému byli vystaveni v Polsku. Byly také zastaveny 

nepřetržité rozbroje mezi magnáty.“ Na druhou stranu však dává tyto anexe do přímé 

souvislosti s ruským nevolnickým systémem a poznamenává, že nevolnický systém 

zůstal zachován.291  

 

 S jiným pohledem se můžeme setkat u Andreeva, podle nějž vymazání Polska z 

mapy Evropy nemohlo zůstat bez následků - Poláci snili o národním znovuzrození, 

nejednou se kvůli tomu chopili zbraně, avšak ruské, pruské a rakouské vlády 

potlačovaly tyto akce silou. „Není však možné zůstat svobodným, pokud stát potlačuje 

jiné národy. V zemích, které se zúčastnily dělení Polska, se utužovaly pozice 

nejkonzervativnějších sil.“292  

  

4.2.3.1.3. Vývoj území po připojení, polská povstání v 19. století 

 

 Polská otázka zůstávala velice vážným problémem pro carskou vládu i ruskou 

společnost také v průběhu celého devatenáctého století a až do konce monarchie. 

(Volobujev píše, že „až do roku 1917 byli Poláci nesmiřitelnými poddanými ruského 

cara, kteří měli sklon k odporu a revolucím.“293) Během Napoleonových tažení se 

Polákům podařilo s francouzskou pomocí založit Velkoknížectví varšavské. O jeho 

existenci se dočteme pouze u Levandovského s tou poznámkou, že existence tohoto 

státního útvaru vadila Alexandru I., protože zbytečně provokovala Poláky žijící na 

území ruské říše a probouzela v nich protiruské sentimenty.294 Po skončení 

Napoleonova tažení se konal vídeňský kongres, o němž se většina autorů pouze 

zmiňuje.295 Sacharov popisuje, že na kongresu panovaly rozpory mezi Anglií, 

Rakouskem a Ruskem: Zejména Anglie se stavěla proti tomu, aby byl posílen vliv 
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Ruska na kontinentu.296 Vůbec poprvé zde Sacharov představuje Anglii jako ruského 

protivníka, a poznamenává, že Rusko se cítilo velmi dotčeno tím, jak se k němu ostatní 

země chovaly – vždyť přeci ono neslo zásadní tíhu ve válce s Napoleonem.297 

 

 Polskému království byla darována vlastní ústava. Tento krok byl unikátem v 

ruských poměrech, proto je zajímavé podívat se, jak ho autoři učebnic hodnotí: Ústava 

Polsku je většinou prezentována jako součást procesu, na jehož konci měla ústavu získat 

celá ruská říše.298 „Vojenská vítězství a potvrzení své pozice vedly Alexandra k hlubším 

úvahám o zavedení ústavy v Rusku. Do praxe byly uvedeny nejprve v Polsku. (…) 

Ústava byla považována za jednu z nejliberálnějších ústav své doby.“299 Žuravleva 

vůbec zmiňuje polskou ústavu v souvislosti s ústavodárným procesem v ruské říši: „V 

roce 1815 byla ústava slíbena Polskému království. V případě úspěchu se měla polská 

zkušenost rozšířit na celé území říše.“300  

 

 Dále pak většina autorů více informací o polském živlu v carské říši neuvádí – 

výjimkou je opět Sacharov, který se věnuje zejména polskému odporu vůči ruské státní 

moci. Líčí všechny výhody, kterých se Polákům od Alexandra I. dostalo. Mikuláš I. je 

představen jako člověk, který neměl rád ani Poláky, ani konstituci, který však na 

počátku svého panování chtěl zachovat zaběhnuté pořádky. Ruská státní moc je zde opět 

podána jako umírněná, smířlivá moc, která si přeje dobře vycházet se svými poddanými, 

ti se ale staví do opozice proti ní. Sacharov uvádí několik příkladů, kdy se panovník 

snažil vyjít se svými polskými poddanými po dobrém, ti to ovšem nebrali vážně: Ač 

nerad, přeci jen Mikuláš I. přijel do Varšavy nechat se tam korunovat na polského krále 

– ovšem při své návštěvě silně pocítil antiruské nálady, které vládly mezi polskou 

šlechtou. Car nepotrestal Poláky, kteří podporovali Napoleona a bezprostředně se 

účastnili jeho vojenského tažení proti Rusku – hrdí a samolibí Poláci však brali carskou 

milost jako jeho slabost. „Být polským patriotem tenkrát prakticky znamenalo být 

nepřítelem Ruska. (…) Polští nacionalisté snili o vzniku polského státu, který by se 
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rozkládal od moře k moři (tj. na území od Černého k Baltskému moři) – který však v 

minulosti nikdy neexistoval.“301 Z podání Sacharova je konflikt, který přišel v roce 

1830, neodvratitelným a jeho jasnými viníky jsou odbojní Poláci (a katolická církev) – 

ti napadli rezidenci ruského místodržícího ve Varšavě a „následující den se po celém 

Polsku konaly útoky, při nichž přišlo o život nebo bylo okradeno mnoho Rusů, případně 

těch, kteří s nimi sympatizovali. Během několika následujících týdnů zahynulo několik 

tisíc osob.“302 Celé polské vojsko porušilo přísahu, kterou dalo carovi, a přešlo na stranu 

povstalců. Mikuláš povstalce varoval, že pokud se neuklidní, jen tím přivodí porážku 

celého Polska – Poláci se neuklidnili, ruská armáda musela zasáhnout.303 

 

 U ostatních autorů polská povstání 19. století nevyznívají tak ostře. Předně, 

Pavlenko o nich vůbec neinformuje, Buganov neinformuje o povstání v roce 1830, 

Andreev, Levandovskij a Žuravleva se o něm zmiňují v souvislosti se zahraniční 

politikou (pouze u Sacharova se jedná o záležitost vnitřní politiky). Žádný z autorů však 

nedává polské povstání do souvislosti s revoluční vlnou v Evropě. Andreev vysvětluje 

vypuknutí povstání tím, že se v Polsku dostaly k moci radikální síly, které požadovaly 

obnovení polského státu v hranicích z prvního dělení304 Žuravleva tématiku zmiňuje v 

souvislosti s konzervativní politikou Mikuláše I., která mu nepřinesla popularitu ani v 

zahraničí, ani doma.305 Levandovskij306 informuje blíže o průběhu povstání, o tom, že 

na počátku povstání Poláci několikrát zvítězili, v konečném důsledku však jejich síly na 

ruské nestačily. Sacharov také píše podrobněji o průběhu bojů, v jeho podání však 

Rusové schválně nebyli moc útoční, aby nebylo mnoho obětí na životech.307   

 

 V souvislosti s líčením polské otázky se učebnice věnují více zahraničnímu 

veřejnému mínění, než je tomu u jiných témat. Tak i Levandovskij a Sacharov si všímají 

publicity, které se dostalo polskému povstání 1830 v zahraničí, zejména ve Francii a v 

Anglii. Vyznění je jednoznačné: Političtí představitelé i široká veřejnost těchto zemí byli 

plni předsudků vůči Rusku – Rusko vnímaly jako barbarský stát s velice agresivní 

politikou, ruskou armádu jako společenství divochů, způsobující „hrůzy v nešťastném 
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Polsku. (…) Právě v tuto dobu se staré západoevropské stereotypy a předsudky začaly 

objevovat v Anglii ve formě otevřené rusofobie.“308 Sacharov si vůbec všímá polského 

lobbingu, který měl špatný obraz Ruska v zahraničí na svědomí. Zároveň opakovaně 

zdůrazňuje, že ruská armáda při svém postupu vůči Polákům byla o mnoho mírnější než 

armáda Napoleonova při postupu Polskem, a že ačkoliv byla polská ústava zrušena, 

přeci jen měli Poláci žijící v Rusku více práv než ti, kteří žili v Prusku a Rakousku - 

„toho si však ani v Paříži, ani v Londýně nevšímali.“309  

 

 Povstání v roce 1863 se dostává ještě méně pozornosti, než tomu v roce 1830. Je 

reflektováno pouze třemi autory – Buganovem, Levandovským a Sacharovem. Buganov 

uvádí, že vůdci povstalců se snažili nalézt podporu v zahraničí, což dávalo možnost 

vzniku zahraniční intervence.310 U Levandovského se o něm dočteme v kapitole o 

ruských společenských hnutích, když ho autor zasazuje do širšího ruského rámce, a 

věnuje se především jeho ohlasu v ruské společnosti,311 Sacharov si zase v první řadě 

všímá vztahů s Francií, Pruskem a Anglií: „Samozřejmě, že ani Francie, ani Anglie se 

nechystaly za Polsko bojovat. Pouze využívaly polskou kartu, aby nedošlo k zesílení 

Ruska.“312 

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.3.1.4. Polsko – ruské vztahy ve 20. století 

 

   V souvislosti s revolucí 1905 je vývoj v Polsku, stejně jako v jiných 

národnostních okrajinách, zmíněn pouze velice stručně.313 Stejně tak stručně se knihy 

věnují stupňování nacionálních nálad v polské společnosti v průběhu první světové 

války.314 Po skončení války Polsko získalo svou nezávislost. Z výkladu učebnic není 

však cítit žádná lítost nad tím, že došlo k této teritoriální ztrátě - tedy, co se týče území 

Polského království. Levandovskij uvádí, že Lenin prohlásil dělení Polska za 
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neadekvátní.315 

  

    Něco jiného však z ruského pohledu bylo oddělení území Polského království, a 

ztráta území Západní Ukrajiny a Západního Běloruska, pro která proběhla sovětsko-

polská válka. Nejemocionálněji se vyjadřuje o této válce Šestakov, podle něhož se 

jednalo v první řadě o vlasteneckou válku, protože Polsko požadovalo připojit si území 

„od moře k moři.“316 Ostatní autoři označují za příčinu války touhu Polska obnovit své 

hranice z 1. dělení, avšak připouští také, že sověti měli v plánu vyvézt revoluci i dále do 

Evropy.317  

    

   Pakt Molotov – Ribbentrop a jeho tajný dodatek, což byly další přelomové 

dokumenty ve vzájemných polsko – sovětských vztazích 20. století, autoři většinou 

nehodnotí, a pokud ano, spíše je odsuzují. Podle Volobujeva „pakt obnovoval způsoby 

tajné diplomacie a Hitlerovi rozvazoval ruce. Protokol určoval sféry vlivu Německa a 

Sovětského svazu ve východní Evropě.“318 Šestakov je ještě radikálnější: „Fakticky 

tento dokument rozhodoval o osudu třetích stran bez jejich účasti. (…) Sovětsko-

německá dohoda výrazně poškodila prestiž SSSR v mezinárodních vztazích, kde až do 

té doby Sovětský svaz vystupoval jako jasný odpůrce fašismu.“319 U Šestakova nyní i 

dále v textu můžeme najít důsledné rozlišení mezi osobou Stalina a Sovětským svazem. 

Uzavření tajného dodatku, stejně jako sovětská agresivní zahraniční politika na konci 

třicátých let, jsou tak prezentovány jako více méně akce Stalina, které poškodily 

reputaci SSSR. S tímto přístupem se u ostatních autorů nesetkáme a zájmy Stalina a 

Sovětského svazu se nerozlišují.  

 

   Vzhledem k tomu, že už v souvislosti s polsko – sovětskou válkou autoři 

zastávali názor, že Poláci neměli na území Západního Běloruska a Západní Ukrajiny 

nárok, nepřekvapí, jak opětovné připojení tohoto teritoria k Rusku hodnotí Kiselev: 

„Sjednocení národů Západní Ukrajiny a Západního Běloruska s Ruskem v jednom státě 

ustanovovalo historickou spravedlnost. Poté, co v roce 1920 Polsko zabralo území 

Západního Běloruska a Ukrajiny, začala násilná polonizace místního obyvatelstva. Byly 
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zavírány ukrajinské a běloruské školy, pravoslavné církve byly měněny na kostely. 

Venkovanům byla odnímána nejlepší půda a předávána polským kolonistům. Proto pro 

většinu Ukrajinců a Bělorusů znamenal příchod Rusů zbavení se národnostního 

útlaku.“320 Je však nutné poznamenat, že takto otevřeně prezentovaný názor je spíše 

výjimkou. Většina autorů uvádí připojení ukrajinských a běloruských území pouze jako 

fakt a zdržuje se přitom jakéhokoliv komentáře.  

    

    U třech autorů najdeme zmínku o vyvraždění polských důstojníků v Katyni: 

„Podle rozhodnutí politbyra ÚV komunistické strany z 5.března 1940 bylo 21 857 

důstojníků a dalších zatčených Poláků zastřeleno. Příslušné dokumenty byly zveřejněny 

až v roce 1993.“321 

 

4.2.3.1.5. Shrnutí 

 

   Z přehledu vyplývá, že polskou problematiku autoři ve svých učebnicích 

nevynechávají, s výjimkou Sacharova se jí ovšem věnují pouze zmíněním 

nejdůležitějších faktů. Vyhýbají se tak hodnocením a komentářům. Není však možné 

konstatovat, že by systematicky pěstovali averzi vůči Polákům. Ve svém výkladu však 

učebnice zcela opomíjí názory Poláků, čímž lze vysvětlit vzájemné nepochopení. Ve 

svém výkladu však rozlišují mezi územím jednoznačně polským, a územím osídleným 

pravoslavným obyvatelstvem, které mají sklon považovat za oblast ruského vlivu. 

Nejvyostřenější popis polského obyvatelstva najdeme u Sacharova, který Poláky 

charakterizuje jako odbojný národ, který si nevážil vstřícného přístupu ruské moci, 

nebral ohledy na nikoho jiného kromě sebe, a navíc přispíval k zhoršování reputace 

Ruska v zahraničí. Ohledy na ruskou reputaci v zahraničí jsou u tohoto tématu 

zdůrazněny častěji, než tomu bývá u jiných. Ve výkladech se téměř vůbec neodráží 

hospodářský a kulturní význam Polska. Poláci, pokud nějakou charakteristiku získávají, 

pak je to označení „věčně s něčím nespokojený, buřičský národ.“ 
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4.2.3.2. Pobaltí 

 

 K Baltskému moři začalo Rusko pronikat (zatím pouze dočasně) během 

livonských válek za Ivana Hrozného. Definitivní přístup k Baltu zajistil Rusku Petr I. 

vítězstvím nad Švédskem. Rusko si připojilo národnostně pestrý region. Kromě řady 

etnik ugrofinského původu (Estonci, Vapsové, Ižorové, Votové, Finové, Karelové) zde 

žili i Lotyši a pobaltští Němci. Jednalo se o poměrně malé etnické skupiny, nacházející 

se v době anexe jejich území teprve na počátku procesu objevování své národní identity. 

To však neplatí pro pobaltské Němce, kteří tvořili sice početně malou, nicméně 

hospodářsky a kulturně o to významnější skupinu. V důsledku dělení Polska se do 

Ruské říše dostali i Litevci, národ, který měl za sebou dlouhou historii vlastní státnosti. 

Na počátku 19. století  pak bylo připojeno území Finska, kterému se dostalo rozsáhlého 

autonomního postavení.  

 

4.2.3.2.1. Připojení území a místní obyvatelstvo 

 

 Snad kvůli malé početnosti jsou pobaltské národy v ruských učebnicích naprosto 

opomíjeny. Jejich vstup do ruské monarchie, nyštadtský mír, je popsán výhradně jako 

zakončení mocenského konfliktu mezi Ruskem a Švédskem, ve kterém žádní další 

aktéři nefigurují. Při hodnocení výsledků války se mluví zejména o strategickém 

významu, který měl pro Rusko zisk přístupu k Baltskému moři, zmiňují se geografické 

názvy území, jež byla připojena.322 Pouze dvě knihy hovoří také o obyvatelstvu, které se 

s novým územím do carské říše dostalo: Velkou výjimkou mezi ostatními autory 

představuje Volobujev, který se nevěnuje válečným událostem v podstatě vůbec, místo 

toho popisuje na dvou stranách dějiny a obyvatelstvo nově připojeného regionu. Kromě 

obyvatel Ižgorie a Karélie, kdysi žijícími pod vlivem Velkého Novgorodu, kteří přijali 

pravoslaví, zmiňuje také Estonce a Lotyše, vysvětluje roli rytířských řádů v jejich 

historii, pobaltské Němce a jejich vliv na místní kulturu. Mimo to však také 

vyjmenovává osobnosti, které z regionu pocházely, a které se výrazně zapsaly do 

ruských dějin: „Byli to admirálové Belinsguazen, Kruzenštern, generálové Tol, 
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Totleben, státníci Biron, Benkendorf, astronom Struve, sochař Klodt a další.“323 Dále 

Volobujev zmiňuje hospodářskou důležitost Pobaltí a její rozkvět, cituje německého 

filosofa Herdera: „Riga v ruských rukou je podobna Ženevě: Její obchodníci i trhovci 

mají zlatý čas.“ Na závěr kapitoly poznamenává, že „díky zachování privilegií 

pobaltské šlechty a měšťanstva a díky obnovení výhod, které zrušili dříve Švédové, 

získal carismus na dlouhou dobu podporu ze strany nových poddaných.“324  

 

 Druhá kniha, která místní obyvatelstvo zmiňuje, je učebnice Sacharova. Ovšem 

Sacharov, jindy poměrně obšírně informující o nových etnikách v hranicích Ruské říše,  

podává v tomto případě pouze velice stručné informace. Hovoří o něm jako o 

„pobaltském obyvatelstvu“ celkově, nerozlišuje mezi jednotlivými zdejšími etniky. 

„Pobaltské obyvatelstvo žilo v prostředí západní civilizace – ve velkých rozvitých 

městech, velkých evropských přístavech, zemědělství i obchod bylo na vysoké úrovni. 

Vznikala zde buržoazní struktura společnosti a místní vlastníci půd dříve než v jiných 

částech říše pochopili nezbytnost zrušení nevolnického systému.“325 Tato charakteristika 

tak spíše popisuje Pobaltské Němce, než např. na venkově žijící Estonce a Lotyše.  

 

4.2.3.2.2. Integrace území do ruského státu 

 

 O procesu integrace se v učebnicích mnoho nedozvíme. Už před připojením bylo 

území poměrně vyspělé, a to zejména zásluhou pobaltských Němců. Ti bývají v 

učebnicích často zmiňováni v souvislosti s tzv. bironovštinou. Tak je označováno 

období vlády carevny Anny Ivanovny, která se obklopila na svém dvoře cizinci 

(nejčastěji německého původu) a nechala je do velké míry ovlivňovat správu země. 

Bironovštině je věnováno v knihách více prostoru, než jakýmkoli dalším zmínkám o 

místních etnikách dohromady. Učebnice se dosti liší v tom, jakým způsobem o ní 

informují.  Na jednom pólu stojí Sacharov, který  uvádí, že „bironovštinu není možné 

ztotožňovat s posílením moci osob německého původu. Spíše se jednalo o klan, jehož 

členové se podřídili carevně, ale důvodem tohoto podřízení byly vlastní materiální 

                                                 
323 Volobujev O.V., Rossija i mir s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 235. 
324 Ibidem. 
325 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s. 210-211. 



 

 

zájmy.“326  Rozdílně se vyjadřuje Levandovskij. Podle něho „se Němci, slovy V. 

Ključevského, roztrousili po celém Rusku, jakoby je někdo vysypal z děravého pytle, 

vetřeli se na carský dvůr a zaujali všechna důležitá místa ve státní správě. Většinou šlo o 

podlé, zákeřné osoby, které udělali svou kariéru jen díky lichotkám carevně. Jeden 

příklad - hovořící za všechny - je Ernest Biron.“327 Buganov se zmiňuje, že Biron 

pocházel z kurlandských Němců, a také se věnuje popisu mravů mitavského dvora 

(Mitava – dnešní Jelgava v Lotyšsku), které začaly panovat v Petrohradu: „Vládla 

uvolněnost mravů, bezmezné požitkářství, neomluvitelná lstivost a podlézačství, záliba 

v opilosti a v hazardních hrách, udavačství.“328 Pavlenko se o tomto období zmiňuje 

pouze tak, že velkou moc tehdy měli cizinci (neuvádí jejich původ), což se setkalo s 

odporem z ruské strany,329 Žuravleva sice mluví o Bironovi, nezdůrazňuje však, že byl 

Němec.330  

 

 Během dělení Polska bylo připojeno další území: část Lotyšska a Litva. Jedinou 

zmínku o Litevcích najdeme v učebnici Sacharova, kde se píše, že Litevci (spolu s 

Gruzíny a Tatary) měli dlouhou historii vlastních dějin. Na jejich území byly rozvinuté 

feudální struktury, existovala vlastní šlechta.331 

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.3.2.3. Vývoj ve 20. století 

 

 Tak, jak nejsou národy Pobaltí příliš reflektovaným tématem v učebnicích pro 

10. třídu, mnoho se toho o nich nedozvíme ani v učebnicích pro 11. třídu. Jeden autor 

(Šestakov) vyjmenovává Pobaltí mezi regiony, v nichž propukly v roce 1905 

nepokoje,332 další autor, Levandovskij, uvádí, že před vypuknutím první světové války 

zesílilo národnostní hnutí mj. také v Pobaltí,333 Zagladin ve svých knihách mluví o tom, 

že v roce 1917 mj. v Pobaltí zaznívaly požadavky na autonomii až nezávislost, a že v 

průběhu občanské války se i představitelé národních hnutí v Pobaltí báli toho, že v 

                                                 
326 Ibidem, 163.  
327 Levandovskij A.A., Istorija Rossii XVIII - XIX vekov, s. 48.  
328 Buganov V.I., Istorija Rossii, konec XVII - XIX vek, s. 49. 
329 Pavlenko N.I., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 175.  
330 Žuravleva O.N., Istorija Rossii, s. 255. 
331 Sacharov A., Bochanov A. N., Istorija Rossii. XVII - XIX veka, s.210. 
332 Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 51. 
333 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 51.  



 

 

případě vítězství bílých generálů bude obnovena jednotná, nedělitelná ruská říše.334 Při 

líčení průběhu občanské války se Pobaltí objevuje pouze jako jedna ze základen bílých. 

Jak je vidět, informace o Pobaltí v tomto období jsou podány pouze střepovité, pouze 

jeden autor (Volobujev) stručně nastiňuje, jaký byl vývoj tohoto regionu v 

meziválečném období, kdy bylo území samostatné.335 

 

 Připojení pobaltských států na počátku druhé světové války je u všech autorů 

popsáno velice stručně, omezují se pouze na stručné nastínění základních faktů. Snad 

pouze v podání Volobujeva zaznívá, že se jednalo o důsledek agresivity na pobaltské 

státy: Jejich připojení bylo podle něj výsledkem vojenského a politického nátlaku, v 

němž byly využity také místní, prosovětské síly. Pobaltské státy musely podepsat se 

Sovětským svazem dohody o spolupráci za situace, kdy na jejich území byly přítomny 

jednotky Rudé armády, svou početností mnohonásobně převyšující jednotky armád 

pobaltských států.336  

 

 Také o Pobaltí mluví Levandovskij, když poznamenává, že „na nově připojených 

územích se začalo budovat socialistické zřízení, proces, který Sovětský svaz zažil ve 20. 

a 30. letech. Bylo doprovázeno terorem a deportací velkého množství místních obyvatel 

na Sibiř,“337 podobně se vyjadřuje Volobujev: „Na západních územích, která byla 

připojena k Sovětskému svazu, byly od Finského zálivu až po Černé moře zaváděny 

sovětské pořádky. Část obyvatelstva je přijímala jako nutnost, část jako cizí a sobě 

nepřátelský element.“338 V souvislosti s druhou světovou válkou a jejím průběhem 

několik autorů většinou jednou větou připomíná spolupráci pobaltských národů s 

Němci,339 je však také uvedeno, že tito „kolaboranti“ byli především lidé pokládající 

připojení území k Sovětskému svazu za okupaci.340 

 

 Pobaltí je v učebnicích zmíněno v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu. 

                                                 
334 Zagladin I.V.,  Istorija Rossii. XX - načalo XXI veka, s. 93, 128, Zagladin N.B., Simonija, N.A., 

Istorija Rossii i mira v XX veke – načale XXI veka, s. 110.  
335 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 78, 86.  
336 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s.156, obdobně Kiselev A.F., Istorija Rossii. XX - načalo 

XXI veka, s. 128.  
337 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 186. 
338 Volobujev O.V., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 183. 
339 Volobujev 172, Zasi 213, Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 206, 

Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 172, Zagladin N.B., Simonija, N.A., Istorija Rossii i mira v 
XX veke – načale XXI veka, s. 213. 

340 Zagladin N.B., Simonija, N.A., Istorija Rossii i mira v XX veke – načale XXI veka, s. 213.  



 

 

Zdejší vývoj je prezentován jako součást jednoho velkého krachu, národy Pobaltí jako 

ti, které první život ve společném státu přestal bavit, ale žádný z autorů nevysvětluje, 

kde se u nich averze vůči Sovětskému svazu vzala. V souvislosti s celkovým vývojem je 

zmíněn vzestup pobaltských národních front,jejich cesta k vyhlášení suverenity a 

nezávislosti.341 Za rozpad Sovětského svazu není vina kladena ani na zdejší národy, ani 

na nikoho jiného – v podání současných učebnic je to jasně důsledek neřešení 

národnostní politiky sovětskou vládou.342 Odpojení pobaltských států je tedy líčeno 

naprosto bez jakýchkoliv emocí. 

 

4.2.3.2.4. Shrnutí 

 

   K Pobaltí ruské učebnice přistupují jako k důležitému strategickému regionu, 

díky němuž si ruský stát zajistil kontakt s Baltským mořem.  Ačkoliv strategická poloha 

není zdůrazňována za každou cenu, interpretace vývoje regionu se na ni v podstatě 

omezuje. Převládá pozitivní vztah k dobám, kdy region k Rusku patřil. Ani o místním 

obyvatelstvu, ani o jeho hospodářském významu pro ruský stát se mnohé nedozvíme, 

jedinou výjimkou je Volobujevova učebnice, která se věnuje kulturnímu přínosu Pobaltí. 

Nezávislost, kterou Litva, Lotyšsko a Estonsko získaly v 90. letech, je líčena bez 

jakýchkoliv emocí. Ruskému obyvatelstvu v oblasti se knihy příliš nevěnují.  

 

4.2.3.3. Finsko 

 

   Území Finska si Rusko připojilo v roce 1812. Finsko se dočkalo dosti 

privilegovaného postavení. Podobně jako Polsko i ono disponovalo velice širokou 

mírou autonomie. Na rozdíl od Polska však o ni postupně nepřicházelo, naopak, díky 

své loajalitě k carskému trůnu se Finové dočkali toho, že car jejich výhody ještě 

rozšiřoval.  

 

                                                 
341 Levandovskij A.A., Istorija Rossii, XX – načalo XXI veka, s. 299, Šestakov V.A., Istorija Rossii, 
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342 Např. Šestakov V.A., Istorija Rossii, XX - načalo XXI veka, s. 345.  



 

 

Učebnice pro 10. třídu 

4.2.3.3.1. Vývoj v 19. století 

 

   Další region, který má přístup k Baltskému moři - Finsko, si Rusko připojilo v 

roce 1809. Také o Finech najdeme v učebnicích jen velmi mizivé informace. Většina 

autorů se přibližně v jednom odstavci zmiňuje o válce se Švédskem, o tom, že Finsko se 

stalo součástí Ruska jako autonomní Velkoknížectví finské, mělo vlastní ústavu a vlastní 

správu, jíž měl na starosti místní sejm.343 S poznámkou, že „ruská vláda dala Finsku 

ústavní zákony, které neuvažovala zavést v Rusku,“ jsou všechny informace o Finsku 

vyčerpány a více se toho o něm nedozvíme. 344  

 

Učebnice pro 11. třídu 

4.2.3.3.2. Vývoj ve 20. století 

 

   Také v učebnicích pro 11. třídu není Finsko příliš reflektovaným tématem. Na 

okraji líčení revoluce v roce 1905 Šestakov uvádí, že národnostní nepokoje probíhaly 

mj. i ve Finsku,345 Zagladin zmiňuje také z Finska se ozývající hlasy, požadující za 

první světové války větší autonomii až nezávislost,346 a Levandovskij dává prostor 

Leninovi a jeho uznání finské nezávislosti.347  

    

   Všichni autoři se  věnují sovětsko-finské zimní válce v roce 1939. Válečné 

události jsou líčeny relativně obšírně, a pokud k nim autoři zaujímají nějaké stanovisko, 

pak spíše negativní. Podle něho byla válka velkým sovětským válečným neúspěchem, 

který navíc poškodil reputaci Sovětského svazu v zahraničí.348 „Mnozí lidé v západní 

Evropě kladli rovnítko mezi Hitlerem a Stalinem. Výsledkem války bylo mj. to, že 

Finsko bylo donuceno vstoupit v červnu 1941 do války proti Sovětskému svazu na 

                                                 
343 Andreev I.L., Istorija Rossii s drevnejšich vremen do konca XIX veka, s. 236, Buganov V.I., 
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straně Německa.349 Pouze jediný autor (Šestakov) připomíná, že Sovětský svaz získal 

po připojení západních území obdobné hranice, jako měla carská říše.350  

 

4.2.3.3.3. Shrnutí 

 

   Z pohledu současných ruských učebnic dějepisu je Finsko naprosto okrajovým 

regionem, kterému není potřeba se příliš věnovat a společné dějiny připomínat. Pokud 

už  společné soužití hodnotí, zpravidla se o něm vyjadřují kladně a dokládají jím, že 

ruský stát byl ochoten respektovat odlišnosti svých národů, pokud i ony respektovaly 

jeho. Válka v roce 1939 je proto převážně popisována jako neadekvátní krok, který 

vzájemné vztahy poškodil. 

                                                 
349 Volobujev O.V., Rossija i mir. XX vek, s. 155.  
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5. ZÁVĚR 
 

 Závažná etnonacionální problematika ruského státu je a metodicky velice 

obtížně uchopitelná. Adekvátní postup dosud nenašla ruská akademická obec a pro 

autory středoškolských učebnic je tedy zpracování tohoto tématu o to složitější. Ve 

středoškolské školní učebnici není navíc nikdy možné předložit vyčerpávající a 

absolutně objektivní interpretaci historických skutečností. Odporuje tomu i její hlavní 

cíl, který nesměřuje k přípravě profesionálního historika, ale k výchově loajálního 

občana státu. . Jde o to vybavit studenta základní sumou znalostí, které mu umožní 

orientovat se ve světě a reagovat na aktuální společenské problémy. Na základě tohoto 

tvrzení je možné požadovat, aby se skutečnost, že Rusko je a vždy bylo 

mnohonárodnostní stát, v učebnicích odrážela. Provedená analýza základních 

argumentů, které se v současných ruských učebnicích dějepisu při objasňování této 

problematiky vyskytují, nám umožňuje učinit následující závěry.  

 

 Všechny učebnice bez výjimky o Rusku mluví jako mnohonárodnostním státu. 

Rozdíl je však v tom, v jakém rozsahu a jakým způsobem. S výjimkou A. Sacharova a 

O. Volobujeva,  kteří se snaží k tématu pravidelně vracet a sledují jeho genezi, se ostatní 

autoři  etnonacionální problematice sice nevyhýbají, zmiňují ji ovšem pouze nárazově v 

souvislostech s událostmi, které mají zásadní význam pro ruský stát jako celek. Jedná se 

o momenty, kdy tuto tématiku není možné ignorovat, momenty, kdy se konkrétní 

etnikum stalo součástí státu, případně bylo nějak ohroženo jeho další setrvání v něm. 

Rozsah, v jakém učebnice reflektují případné zmenšení ruského státu, závisí na tom, o 

jak důležité území v očích současné ruské společnosti jde. Pouhý pokus o deklaraci 

nezávislosti Čečenska je proto vnímán nesrovnatelně intenzivněji, než například 

odpojení celé západní části říše po první světové válce. 

 

 Připojení území v minulosti a tedy počátek společného soužití zdůvodňují 

současné ruské učebnice v největším rozsahu a s největším důrazem ruskou potřebou 

chránit svou vlastní bezpečnost, a dále také šířit vlastní civilizační vliv. Ochrana vlastní 

bezpečnosti, případně vyzdvihování ruské role jako mírotvůrce v neklidném regionu, 

jsou použity při líčení expanze do Povolží, do Střední Asie, na Kavkaz, částečně také na 

Sibiř. Směr argumentace je jasný: v sousedství ruského státu se nacházel státní útvar, 



 

 

který svými aktivitami (především loupeživými útokydevastujícími ruské území i 

obyvatelstvo) ohrožoval ruskou bezpečnost, tedy bylo nutné vůči němu zakročit..  

 

 Zajímavé je, že ačkoliv podle odborných výzkumů bylo Rusko při svém 

rozšiřováni motivováno zejména ekonomickými a strategickými důvody, málokterá 

učebnice tyto důvody uvádí jako primární, pokud je tedy nedešifrujeme v poměrně 

častém tvrzení, že Rusko potřebovalo vést „aktivní zahraniční politiku“ a „posilovat své 

velmocenské postavení.“ Ekonomické důvody jsou otevřeně přiznány takřka všemi 

autory při pronikání na Sibiř, bývají také zmíněny v souvislosti s anexí Střední Asie. 

Strategickými důvody je obhajováno jednoznačně pouze připojení Pobaltí, částečně 

Polska, a v dosti omezené míře jsou dávány do souvislosti také s Kavkazem a Střední 

Asií.  

 

 Civilizační argument v ruských učebnicích expanzi přímo nevysvětluje, je však 

použit, aby dokázal, že obyvatelstvu ovládnutého území se žilo po integraci do ruské 

říše lépe. Buď proto, že bylo připojeno k celku nacházejícímu se na vyšším stupni 

vyspělosti (používá se zejména v případě národů Sibiře, Severního Kavkazu, Střední 

Asie),  nebo proto, že dané území jednoduše profitovalo ze zapojení do ruského 

ekonomického a kulturního prostředí. Při tomto výkladu autoři naprosto opomíjí nejen 

životní úroveň neruského obyvatelstva před připojením, ale většinou také jeho postoj k 

samotné anexi. Dodejme, že ruské učebnice současně pouze okrajově zmiňují, že 

v procesu připojování nových území z ruské strany docházelo k násilí.  

 

 Pouze expanze západním směrem, tj. připojení Běloruska a Ukrajiny, je 

odůvodňována jinak, když je zdůrazněna především blízkost národů, a z ní plynoucí 

odhodlání poskytnout jim pomoc proti jinověrcům.  

 

 Podmínky, za nichž neruské národy a etnika v hranicích ruského státu žily, 

ponechávají autoři učebnic většinou bez povšimnutí. Pozornost jim věnují často pouze 

nárazově, navíc vždy z perspektivy centrální správy jednotného státu, a v případě krizí 

nevysvětlují jejich příčiny. Prostor pro pochopení postavení daného etnika studenty pak 

logicky chybí.  

 

 Osou výkladu naprosté většiny současných učebnic jsou dějiny státu jako celku. 



 

 

Ačkoliv obecně je tento přístup školského systému současné Ruské federace 

pochopitelný,v konkrétních tématech působí taková generalizace závažné nedostatky. 

Všechny učebnice například se státem asociují pouze jedno náboženství, a to 

pravoslavné. Zatímco dějinám pravoslaví a pravoslavné církve je věnován poměrně 

velký prostor, islám, judaismus, budhismus a pohanství jsou maximálně pouze zmíněny 

jako náboženství, která měla v ruském státě také své vyznavače.  Další nedostatečně 

zpracovanou oblastí jsou mezietnické vztahy. Učebnice se na ně ohlížejí, pouze pokud 

dojde k zásadnímu konfliktu, ve kterém stát zasahuje  v roli mírotvorce. Institucionální 

podoba národnostní politiky státu není reflektována takřka vůbec – až na ne příliš 

konkrétní kritiku sovětské národnostní politiky v souvislosti s rozpadem Sovětského 

svazu.  

 

 Autoři učebnic ve svém výkladu více zohledňují regiony, jež jsou dodnes 

součástí Ruska, případně SNS, než ty, které sice patřily do carské říše, avšak dnešní 

vazby na Rusko mají slabé. Postoj výkladu k Polsku, Pobaltí a Finsku i někdejším 

společným dějinám naznačuje jistou rezervovanost, která je dává více do souvislosti se 

zahraniční politikou než s vnitřní. Naopak v případě států SNS a regionů současné 

Ruské federace z učebnic vyplývá, že území je součástí ruské sféry vlivu. Argumentace, 

která se používá pro výklad obdobných událostí napříč všemi třemi vytýčenými celky, 

je obdobná a nenajdeme v ní podstatnější rozdíly.  

 

 Odpověď na otázku, proč je etnonacionální problematika v učebnicích 

zprostředkovávána popsaným způsobem, jistě přesahuje možnosti této diplomové práce. 

Provedená analýza však naznačuje, že se pro současnou ruskou společnost jedná o 

mimořádně problematické téma. Autoři učebnic se zjevně snaží obejít elementy, které 

lze  ve vzájemných vztazích národů a etnik dosud považovat za potenciální rozbušku 

napětí. Bohužel proto přetrvává trend složitá a nepříjemná témata nezmiňovat, který ani 

mladé ruské generaci nenabízí příležitosti k jejich řešení.  

  

 Právě kvůli tomuto přístupu většiny autorů musíme konstatovat, že v případě 

naší problematiky učebnice jen velice těžko splňují roli, kterou by měly plnit. Jak bylo 

uvedeno v  obecné části této práce, jednou z hlavních funkcí školního historického 

vzdělávání je tvorba historického vědomí, systému informací, díky jejichž osvojení se 

žák snadněji orientuje ve společnosti, v níž žije, je schopen bojovat s předsudky, s nimiž 



 

 

se může setkat. Vzhledem k tomu, že učebnice informují o etnonacionální problematice 

velice málo, žáku není poskytnut solidní základ, o nějž by se mohl opřít a který by 

přispíval k rozvoji jeho osobnosti v této oblasti. Mimo to je také nutné konstatovat, že 

výběr informací, které se v učebnicích objevují, často spíše stereotypní vidění světa 

podporuje, než aby s ním bojoval (viz např. obraz Kavkazců, Tatarů, Poláků...). 

 

 Identita, která je v učebnicích budována, dozajista podporuje žákův pocit 

sounáležitosti se státem, v němž žije. Že je to stát mnohonárodnostní však zůstává 

pouhou frází, které není dodán žádný hlubší obsah. Až na výjimky většina autorů 

nemluví o tom, jak se na podobě současného ruského státu různá etnika podílela, čím ho 

obohatila, a proč je tedy při výkladu jeho dějin není možné opomenout. 

 



 

 

6. RESUMÉ (РЕЗЮМЕ) 
 

 Целью данной дипломной работы было выяснить, как в современных 

русских учебниках истории для средней школы отражается тот факт, что Россия 

всегда была и есть пёстрым многонациональным государством, а также каким 

образом показывается роль различных этнических групп в создании самого 

государства. В работе были проанализированы учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2007/2008 

учебный год. В виду того, что речь идёт об учебниках, которые получили 

одобрение со стороны государства и которые используются непосредственно на 

территории всей Российской Федерации, посредством их анализа оказалось 

возможным прийти к таким выводам, которые смогли обобщить ситуацию, 

сложившуюся в нынешнее время касательно изучения истории и отношения к 

этнонациональной проблематике.  

 

 Вследствие темы работы были выделены три основных региона, в рамках 

которых была исследована этнонациональная проблематика. Эти регионы 

отличаются друг от друга своим отношением к современной России таким 

образом: первая группа областей и по сей день является её частью, вторая группа 

тесно связана с РФ, благодаря её членству в СНГ, третья группа представляет 

собой те земли, которые в прошлом были частью российского государства. При 

анализе этнонациональной проблематики основное внимание было уделено тому, 

когда и в каких условиях говорится об этнических группах, каким образом они 

представлены, а также какое значение им придаётся в процессе создания 

многонационального российского государства. 

 

 На основании проведённого анализа можно заключить, что хотя авторы 

учебников и упоминают тот факт, что Россия является многонациональным 

государством, однако подробным образом эту проблематику не рассматривают, и, 

безусловно, информация, которую они предоставляют, не может быть тем 

базисом, на основании которого ученики смогли бы ориентироваться в этой 



 

 

проблематике. Кроме того, необходимо добавить, что, непосредственно, сам 

подбор информации, который там присутствует, в большинстве случаев скорее 

поддерживает стереотипное видение мира, нежели борется с ним (это видно на 

примере образа кавказцев, татар, поляков). 

 

 Идентичность, которая показывается во всех учебниках, несомненно, 

способствует у учеников развитию чувства принадлежности к государству, в 

котором они живут. Однако то, что государство является многонациональным, 

зачастую является всего лишь словами без какого-либо содержания. За редкими 

исключениями авторы учебников говорят о том, каким образом различные народы 

участвовали в создание российского государства, что смогли привнести в развитие 

страны, и почему таким образом нельзя не упомянуть этот факт при изложении 

событий. 
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