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V dosavadní literatuře analyzující proměny národnostní identity majoritní populace v Černé 

Hoře a cestu k nezávislosti této nejmenší bývalé republiky SFRJ nepatřila otázka historické 

argumentace k prioritním tématům. Autoři jako E. Roberts, K. Morrison či S. Zachova se 

věnovali spíše analýze debat o národnostní identitě a poukazovali na význam aktuálních 

témat. Mimo jiné se většina autorů shoduje, že více než dějinné tradice pro utvoření moderní 

černohorské národní identity nebo pro návrat části černohorské populace k nacionální 

identitě srbské měly význam spíše praktické a pragmatické otázky. Také v kampani před 

referendem o státní nezávislosti podle dosavadní literatury převažovaly argumenty 

ekonomického a geopolitického charakteru, tedy zda je pro Černou Horu z hlediska 

hospodářského rozvoje a rychlé integrace do evropských struktur výhodnější samostatnost 

nebo pokračování ve státním svazku se Srbskem. Historická argumentace měla tak údajně 

spíše jen podpůrný, doplňkový charakter a vyznačovala se větší či menší bizarností, a to na 

obou stranách polarizované černohorské společnosti. 

Michail Paškevič si ve své bakalářské práci předsevzal zmapovat a analyzovat právě tento 

spíše opomíjený aspekt předreferendovské debaty a kampaně. Vycházel ze správného 

předpokladu, že historická argumentace byla v kampani důležitá a že obě strany se kromě 

praktických důvodů snažili nalézt pádné důvody pro své aktuální stanovisko k otázce 

nezávislosti i v dějinách. 

Jak autor konstatuje, nešlo mu přitom o to, aby usvědčil jednu či druhou, nebo obě strany 

z falzifikací a účelových manipulací s historickými fakty, nebo dát jedné z nich zapravdu, ale 

zjistit, nakolik byla historická tematika v debatě vůbec přítomná, jaký byl její význam, jaké 

okruhy témat byly akcentovány a v jakém stylu se o historických tématech pojednávalo. 

Za tímto cílem provedl náročnou heuristiku. Seznámil se s relevantní sekundární literaturou 

od českých, černohorských a srbských, bulharských i západoevropských autorů. Pramennou 

základnu pro něho představovala v Černé Hoře vydávaná tištěná periodika. Byl si přitom 

vědom, že kampaň před referendem o nezávislosti Černé Hory se v roce 2006 vedla hlavně 

v televizi, rozhlasu a na internetu. Pro tištěné noviny a časopisy se však rozhodl kvůli jejich 

relativně snadné dostupnosti. Dostupnosti však skutečně snadné jen relativně. Je nutné 
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podotknout, že kvůli časově náročnému studiu tisku autor absolvoval semestrální studijní 

pobyt v Nikšići a Podgorici. Mimo práci v knihovně se přitom také seznámil osobně 

s černohorským prostředním a svůj výzkum konzultoval s místními badateli i představiteli 

veřejného života. 

M. Paškevič rozčlenil svou práci do šesti kapitol. V první se zabýval vývojem identity občanů 

Černé Hory až do konání referenda v roce 2006. Další kapitoly pak věnoval vždy historickým 

tematickým okruhům, které během svého studia postihl: Dynastii Njegošů-Petrovićů, 

připojení Černé Hory k Srbsku v roce 1918 a postavení Černé Hory v meziválečné 

Jugoslávii, druhé světové válce, kmenové a rodové paměti, období socialistické Jugoslávie a 

srbsko-černohorské Jugoslávie po roce 1992. 

Detailní přehled novinových článků s historickou tematikou nebo i agenturních zpráv o 

projevech politiků na historická témata přinesl řadu cenných poznatků. Zvláště zajímavou je 

kapitola věnovaná tematizaci kmenové a rodové paměti, kdy kmenové tradice typické tolik 

pro Černou Horu využívali především stoupenci srbské identity Černohorců a zachování 

společného státu se Srbskem. M. Paškevič také zdařile poukazuje na skutečnost 

heterogenity obou soupeřících táborů i různé kvality historické argumentace na obou 

stranách. Jak mezi příznivci nezávislosti, tak mezi zastánci společného státu byla přítomna 

jak emotivně vypjatá rétorika používající demagogických a zavádějících tvrzení, tak 

zaznívaly i poměrně věcné, odborným jazykem formulované příspěvky. Autor zachovával 

přitom přísnou neutralitu a bránil se tomu, aby se přiklonil k argumentům jedné či druhé 

strany. Konstatoval však přitom, že větší různorodost vykazoval unionistický tábor. Ovšem 

vypjatost situace a polarizace jej postupně vedla stále více nejen k ospravedlňování unie se 

Srbskem, ale přímo k obhajobě národní jednoty Černohorců se srbským národem. 

M. Paškevič ukázal, že historická témata měla v debatě a kampani přední místo. Ovšem 

nikoliv v podobě dialogu, nýbrž dvou nekompatibilních historicko-nacionálních narativů. I 

když byl historické pravdě bližší narativ unionistů, nezměnilo to nic na aktuálním rozpoložení 

v černohorské společnosti, jejíž těsná většina dala přednost úplné samostatné státní 

existenci. Jak ale autor podotýká, rozhodující vliv na výsledek referenda měla patrně nikoliv 

veřejná debata, ale zákulisní machinace Djukanovićovy garnitury. Kampaň, včetně používání 

historických argumentů, tak nevedla ani tolik k zisku dosud nerozhodnutých občanů, ale 

spíše k vnitřní názorové homogenizaci obou táborů. 

Určitou slabinou Paškevičovy práce je jazyková stránka. Práce obsahuje některé stylistické 

neobratnosti, nevhodně zvolené termíny a překlepy, které se nepodařilo zcela odstranit ani 

po opakované korektuře. Nicméně jazykovou úroveň je třeba posuzovat s ohledem na to, že 

čeština není autorovým mateřským jazykem. Naopak velice oceňuji, že M. Paškevič musel 
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pracovat s cizojazyčnými prameny a literaturou a napsat práci v dalším ze svého pohledu 

cizím jazyce. 

M. Paškevič prokázal dovednost kritické interpretace pramenů, analytické schopnosti i 

logické argumentace a strukturování textu. Jeho práci považuji z hlediska obvyklé úrovně 

bakalářských prací za nadprůměrnou. 

Práci M. Paškeviče doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

V Praze, 29. srpna 2017 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 


