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        Volyňská řež a ukrajinský nacionalismus 
 
 

Oleg Shenshyn si vybral navýsost atuální, kontroverzní a komplexní téma neuvěřitelně 
kruté etnické války, k níž došlo v roce 1943 na západoukrajinském teritoriu a která vešla do 
dějin jako tzv. „Volyňská řež.“. Druhá světová válka na tomto území znamenala další eskalaci 
již tak meziválečným obdobím napjatého polsko-ukrajinského poměru. Na pozadí 
kumulativní radikalizace interetnických vztahů, rozpohybované externími zásahy jednak ze 
strany sovětské, jednak ze strany německé, zde došlo na začátku roku 1943 k bezprecedentní 
aktivizaci ukrajinského nacionalismu. Tyto skutečnosti znamenaly vytvoření zvláštní, více či 
méně přehledné, směsi brutalizace a extrémního nacionalismu, která vyvcholila, podle 
nejnovějších údajů, masovým vyvražďováním v drtivé většině civilního obyvatelstva v počtu 
okolo 80 tisíc lidí, z nichž zhruba tři čtvrtiny byli etničtí Poláci. 

Autor se v práci snažil jednak o identifikaci míry odpovědnosti za tyto události na 
straně organizací, v nichž se soustředili ukrajinští nacionalisté (OUN, resp.UPA), jednak 
analyzoval polské a ukrajinské interpetace tématu. Vzhledem k relevanci a komplexnosti 
tématu  je třeba pokus uchopit téma přivítat, mimo jiné i kvůli faktu, že interpretační rámec 
tématu je silně zatížen emocemi, a to na obou stranách. Tady musím ovšem začít s prvními 
výhradami ke konceptu a obsahu práce. 

Hlavním nedostatkem práce je absence kapitoly o literatuře tématu, což je vzhledem 
ke kontroverznosti námětu závažným nedostatkem. Dále nechápu, proč nebyla do práce 
zakomponována literatura západní, přičemž takové publikace jsou dostupné i v Jinonicích 
(např. Berkoff, Snyder, Naimark). Myslím si, že kdyby se autor seznámil s takovými 
„neangažovanými“ pracemi, získal by pak větší náhled na téma, což by přispělo k dalšímu 
zkvalitnění výstupu. Jediná výjimka v podobě ruského překladu Armstrongovy práce z roku 
1955 působí v tomto ohledu trochu kuriózně. 

Ve druhé kapitole, v níž je analyzována geneze samotné etnické čistky, jsou pominuty  
faktory, které měly důležitý vliv na celý fenomén. Především je třeba zmínit gradující 
brutalizaci poměrů na Volyni, jejímž kulminačním bodem bylo vyvraždění zhruba 150 tisíc 
volyňských židů během let 1941-1942, na němž participovalo okolo 12 tisíc ukrajinských 
policistů pod německým velením a k němuž došlo výlučně ve „veřejném prostoru“. Tito lidé, 
kteří následují rok tvořili jádro jednotek UPA a kteří mimo jiné svojí masovou dezercí 
způsobili kolaps německých policejních struktur na Volyni, byli vyškoleni pro vraždění 
v masovém měřítku a tyto zkušenosti si, spolu s výzbrojí, přinesli do řad UPA. Dále by bylo 
potřeba zdůraznit i další kauzální souvislosti, např., že se Poláci v ohrožení života uchylovali 
jednak do řad sovětských partyzánských oddílů, jednak do řad německé policie, aby tak 
hledali ochranu v extrémní situaci, jíž čelili, posléze také proto, aby se rovněž mstili na 
ukrajinských civilistech.   



V práci se také místy objevuje trochu toporné vyjadřování, nicméně zde takřka 
nanenajdeme gramatické chyby a také stylisticky je práce na slušné úrovni.  

V určitých pasážích jsem při četbě postrádal více vlastního názoru ze strany strany 
autora. Někdy jsem měl dojem trochu suchopárného výčtu interpretací „na úkor příběhu“, což 
je umocněno lehce zbytnělým poznámkovým aparátem na takový typ práce (268 poznámek 
na 47 stran textu), ale na druhou stranu lze tuto skutečnost chápat jako snahu kvalitně 
analyzovat obzvláště komplexní a kontroverzní téma. Na některých místech by bylo potřeba 
blíže rozvést uvedené teze a  „osmělit“ se připojit vlastní názor na obsah dané interpretace. 
Tvrzení v textu jako kupříkladu „porážka Německa byla zřejmá po zlomovém 19.listopadu 
1942“ (s. 26) působí trochu jalově bez bližšího vysvětlujícího komentáře. Proč zrovna od 
tohoto data byla podle příslušného autora zřejmá porážka Německa, když tehdy mělo pod 
kontrolou obrovské teritorium od Francie po Kavkaz, stejně jako od severní Afriky po 
Norsko? Autor by měl mít na paměti, že ne každý čtenář je obeznámen s datem zahájení 
Operace Uran Rudou armádou a bylo by proto potřeba blíže osvětlit taková zásadní tvrzení. 
Velice krátké závěry některých podkapitol (občas v rozsahu pouhé věty) ve druhé kapitole 
působí rovněž mírně odbytým dojmem (s. 32;33). Definice Akce Visla je v práci uvedena 
mylně, ukrajinské obyvatelstvo nebylo v rámci této operace deportováno na teritorium 
Ukrajinské SSR, nýbrž na bývalá německá území na severu a západě „nového Polska“ (s. 37). 
Pochvalu zaslouží relevantní přílohy práce, i když v textu několikrát zmiňovanou přílohu číslo 
šest jsem nenašel, byť jsem hledal sebevíce.  

Tyto výtky ovšem nic nemění na skutečnosti, že se jedná o kvalitní práci, která je 
svým námětem perspektivní i s ohledem na případnou volbu tématu diplomové práce. Pakliže 
se diplomant zajímá o tuto problematiku, mohl by se pokusit o komparaci s Haličským 
distriktem v době druhé světové války, případně se nabízí zajímavé srovnání s událostmi 
v bývalé Jugoslávii v letech devadesátých.  
 I přes výše uvedené výhrady (obzvláště absenci kapitoly o literatuře) hodnotím práci 
jako zdařilou a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře podle průběhu obhajoby.  
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