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Posudek rigorózní práce Jana Květiny: Otázka národního vývoje v politických 
koncepcích polských elit na počátku 20. století. 

Čtení rigorózní práce Jana Květiny mi přineslo několik příjemných překvapení. V první řadě 
upřímné potěšení z dokonale zpracované látky, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. 
Zároveň i profesní zájem o téma, jehož analýza mi poskytla mnohé nové poznatky. Formální 
preciznost se projevila i ve strukturování celé práce, a to nejen v jejím členění na jednotlivé 
kapitoly a podkapitoly, ale i v jejich stručných a výstižných názvech.
     V úvodní části práce autor kromě přehledu koncepcí zabývajícími se otázkami formování 
novodobého národa autor stanovil cíl své práce – analyzovat národní sebeidentifikaci dvou 
hlavních polských politických uskupení počátku 20. století, národních demokratů a socialistů, 
posoudit vzájemný vliv národního určení a politického úsilí a zároveň i zařadit vývoj 
polských politicko-ideových proudů do širších trendů evropské politiky. Tomuto svému 
zadání autor beze zbytku dostál.
     První kapitola analyzuje politická paradigmata polské společnosti v 19. století. Autor 
polské politické uspořádání považuje za demokratické, rovnoprávnost v rámci šlechtické obce 
při vyloučení určitých společenských vrstev je třeba podle něj posuzovat v souvislosti 
s kulturně historickým kontextem doby. Konstatuje, že polská politická kultura, založená na 
hodnotách svobody a rovnosti, se silně identifikovala se šlechtickou kolektivní identitou a že 
klíčové prvky politického občanství představovaly akceptování státní formy a příslušnost ke 
šlechtické pospolitosti. Autor zároveň upozorňuje na omezenost polského pojetí pospolitosti 
bez vazeb na neurozené vrstvy a problém, jak v bezstátní společnosti vytvořit vědomí 
vzájemné sounáležitosti u těch, kteří ve šlechtickém chápání národa občany nebyli. Autor 
s odkazem na literaturu konstatuje, že role šlechty zůstávala omezena na postavení 
reprezentanta národní jednoty. Zmiňuje napětí mezi pojetím národa jako společenstvím 
šlechty a národa jako organickým celkem všech vrstev populace v ideologických sporech  po 
porážce povstání v listopadu 1831 a konstatuje jejich styčné body. Podle jeho názoru dědictví 
šlechtické identity ve smyslu interpretace polské pospolitosti ovlivnily i politické směry 
vymezující se v aristokratickém diskurzu. Soudí, že odkaz šlechtické republiky měl 
významnou roli v protiautoritativním charakteru politické kultury šlechtického společenství, 
v odporu proti existujícímu statu quo a rovněž tak v kolektivním vnímání politických 
záležitostí. Dochází k závěru, že silná role republikánského odkazu a kolektivního vnímání 
svobody způsobila, že během 19. století v jednotlivých polských oblastech trvale nezískal 
převahu loajalismus vůči záborovým mocnostem. Ve druhé části této kapitoly autor 
charakterizuje vývojové tendence polské politiky po porážce roku 1863 a konstatuje změnu 
doposud uplatňovaných principů. Podle jeho názoru se však trojí loajalismus vůči záborovým 
mocnostem stejně jako pozitivismus nestal hlavním proudem  v polském politickém myšlení, 
a vysvětluje, proč se tak stalo. Podle autora hledání nových východisek pro budoucnost polské 
společnosti přivedlo část nastupující generace jednak k myšlenkám moderního nacionalismu, 
jednak k socialistickým idejím. Položil si otázku, zda jsou socialistické tendence paralelou 
nacionalismu, a odpověděl na ni druhou a třetí kapitolou, které představují podrobnou analýzu 
a vzájemné srovnání těchto odlišných koncepcí národního vývoje.
     Těžištěm druhé kapitoly, nazvané Pojetí národa prizmatem národních demokratů: 
integrální nacionalismus, je rozbor obsahového významu pojmů polský národ a polský 
národní zájem. Autor jednak interpretoval základní teze předních osobností národně 
demokratického hnutí, jednak charakterizoval politickou taktiku národně demokratické strany 
ve srovnání s analyzovanými teoretickými koncepcemi. V podkapitole Základní koncepce 
národního rozvoje charakterizoval hlavní principy politického myšlení  1. Dmowského, které 
odmítnutím předchozí tradice romantické nesmiřitelnosti dalo polským politickým snahám 
nový směr; 2. Balického, zastávajícího zásady národního egoismu a zavrhujícího přesvědčení, 
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že boj za osvobození Poláků je součástí velkého boje za svobodu evropských národů a 3. 
Poplawského, zastávajícího etnické pojetí národa oproti pojetí politickému, a porovnával je. 
Zvláštní pozornost věnoval autor postoji těchto tří koncepcí vůči odlišným, tj. nepolským 
národnostem, zejména pak otázce vztahu k židovské komunitě. Konstatoval, že navzdory 
pozdější radikalizaci národně demokratické linie v židovské otázce rostoucí antisemitismus 
nebyl motivován primárně odlišností židovství, ale jeho ekonomickou dominancí. Ve druhé 
části  kapitoly autor srovnával tyto ideologické koncepce s jejich praktickou realizací, a to 
jednak na základě charakteristiky společného postupu národních demokratů s ruskými 
liberály, jednak zkoumání opětovného zapojení polské otázky do mezinárodní sféry, 
především prostřednictvím participování národně demokratických elit na tzv. 
novoslovanském hnutí. Autor soudí, že účast národních demokratů na obnovené slovanské 
vzájemnosti je nutno dát do souvislosti s krizí jejich politické linie, která se svým 
kontroverzním působením dostala do slepé uličky. Bez zajímavosti není paralela, kterou autor 
činí mezi postavením hlavních lídrů novoslovanství v českém a polském prostředí, Karla 
Kramáře a Romana Demowského.
     Třetí kapitolu autor nazval Národní otázka v koncepcích polských socialistů. Konstatoval, 
že pojetí národní otázky polských socialistů představovalo zcela odlišný přístup, kdy pozice 
národního rozvoje  v socialistické teorii závisela na preferování zásad třídního boje a nutnosti 
společenské přestavby. Navzdory tomu však podle autora národní problematika představovala 
pro teoretiky polského socialismu závažný a rozporný princip. Autor připomněl, že polská 
otázka se stala předmětem zájmu i pro „klasiky“ socialistické teorie Marxe a Engelse i fakt, že 
národ rozdělený v důsledku záborů představoval pro socialisty paralelu s třídním bojem. 
Podle autora zásadní otázkou pro socialisty bylo, zda považovat třídní principy za nadřazené, 
nebo zda přistoupit na vzájemnou propojenost a rovnocennost třídních zájmů s národními. Na 
základě toho opět docházelo k formování dvou protichůdných proudů. Autor pak analyzoval 
tyto paralelní socialistické proudy v polském prostředí, zastupované na jedné straně 
intelektuálními koncepcemi Limanowského a Kelles-Krauze, na druhé straně teoretickými 
východisky Rosy Luxemburgové. Základní rozdíly mezi nimi pregnantně charakterizují i 
názvy podkapitol (Kelles-Krauz: patriotismem k socialismu; Rosa Luxemburg: 
internacionalismem k socialismu), a rovněž tak následné podrobnější členění napovídá 
předem klíčové charakteristické rysy odlišného chápání národa a národního státu – na jedné 
straně národní svoboda jako předpoklad socialismu a národní stát jako garant kapitalistického 
rozvoje, na druhé straně národ jako překážka akumulace kapitálu a národní pospolitost jako 
buržoazní mýtus. Zároveň autor předkládá dilema jazykové versus politické pojetí národa 
respektive kulturní versus politické společenství v národních koncepcích polských socialistů.
Konstatoval, že jakkoli princip budoucího národního státu spočíval v teoriích Keller-Krauze 
v jeho jazykové homogenitě, přesto tato koncepce oscilovala mezi etnickým a politickým 
pojetím národa. V teoriích Rosy Luxemburgové podle autora  řešení dichotomie mezi 
národem jako politickou entitou a národností ve smyslu souboru kulturních vlastností 
vyplývalo z jejího internacionalistického přístupu k polské otázce, tedy že národní rozvoj byl 
vymezen velmi úzce na kulturní a intelektuální tradice, kdy pouta kolektivního cítění byla 
chápána mnohem silnění v oblasti třídní sounáležitosti.
     Závěrečná kapitola pak stručně, jasně a přehledně shrnuje poznatky, k nímž autor dospěl.

Celkové hodnocení: 
     Práci považuji za vysoce nadprůměrnou, jak po obsahové, tak po formální stránce. Její 
promyšlená struktura odráží autorovo přesné myšlení. Jakkoli se opírá o bohatou literaturu, 
dochází Jan Květina k vlastním závěrům. Vysoce hodnotím i poznámkový systém, v němž 
autor neodkazuje jen na použitou literaturu, ale podává i podrobnější vysvětlení, které by 
jinak text zatěžovalo.
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     Úroveň práce ve všech ohledech přesahuje i kritéria, stanovená pro práce disertační, tj. pro 
získání vyššího vědeckého stupně.

Doporučuji k obhajobě.

                                                                                    Eva Irmanová
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