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_VOLYŇSKÝ MASAKR
A POLSKO-UKRAJINSKÉ
VZTAHY V PRVNÍ PŮLI 20. STOLETÍ

PETR ŠIMÍČEK
Lidé, kteří žijí ve skleněných domech, by se měli zdržet házení kameny…				
anglické přísloví cituje Timothy Snyder v knize Tajná válka

Nelze pochybovat, že na Volyni v létě 1943 se odehrál jeden z největších masakrů civilního obyvatelstva
během druhé světové války.
								

ukrajinský historik Andrij Portnov

Pracovní listy jsou vytvořeny pro české učitele a jejich žáky s cílem představit kořeny, průběh a tragické
důsledky tzv. volyňského masakru, organizovaného vraždění Poláků v letech 1943-45, v širším kontextu polsko-ukrajinských vztahů ve 20. století. Tyto válečné zločiny, etnické čistky nebývalého rozsahu, páchali tzv.
banderovci, členové Organizace ukrajinských nacionalistů – OUN (B) a Ukrajinské povstalecké armády na nevinných civilních obyvatelích na Volyni a také v dalších oblastech jihovýchodní části předválečného polského
území. První vražedné akce se odehrály již v dubnu 1943, 10. července 1943 pak byla zahájena plánovaná
masová „řež“ (masakr) Poláků na Volyni. Podle odhadů současných historiků víme, že bylo v jejím důsledku
zavražděno 50 – 60 tisíc dětí, žen a mužů, a to během několika měsíců. Počet obětí na celém území předválečné Druhé polské republiky obydleném Poláky a Ukrajinci se odhaduje na více než 100 tisíc. Poláci v čase
vražedných akcí organizovali rychle sebeobranu, v některých místech provedli odvetné ozbrojené akce, v důsledku kterých zahynuly tisíce osob z řad ukrajinských obyvatel.
Soubor pracovních listů nabízí úkoly, které umožní českým žákům na základě studia pramenů, textů historiků
a komparace se známějšími dějinnými událostmi genocidní povahy poznat kapitolu polských novodobých
dějin, která v českém prostředí není známá a zůstává ve stínu mediálně známějších událostí, jakými jsou
kupříkladu tragické osudy židovských obyvatel předválečného Polska, ghetta a koncentrační tábory nebo
sovětské zločiny proti lidskosti spáchané na polských vojácích v Katyni. Pracovní materiály však nemají za cíl
nabídnout jen zdroj základních faktografických informací k tématu, ale jsou v prvé řadě koncipovány tak, aby
přiměly žáky k zamyšlení nad základními otázkami:
Jak je možné, že k takovýmto děsivým činům vůbec došlo? Čím jsou motivovány? Co víme o myšlení a chování pachatelů? Jaké šance měly oběti, co a proč riskovali jejich zachránci? Jak toto zločinné jednání
ovlivnila válka? Jakou protireakci tato vražedná akce vyvolala a co v budoucnu ve vztazích obou národů
změnila? Jak se s tímto dědictvím minulosti vyrovnat dnes? Jakým způsobem takové události máme odhalovat, připomínat? Proč je podstatné o nich dnes diskutovat? Z jakých důvodů k takovýmto nelidským činům
dochází i dnes, po všech zkušenostech?
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Pro učitele jsou na portálu Moderní dějiny.cz připraveny k pracovnímu listu a doplňující výukové prezentaci
také další doplňující materiály – TEXTY KE STUDIU A PRAMENY, které mohou při přípravě hodiny či semináře
na téma volyňského masakru využít. K pracovnímu listu je jako podklad připravena rovněž výuková prezentace pro učitele, shrnující především vizuální podklady (mapy, fotografie, dokumenty) a základní informace
k tématu v bodech.
Na závěr je důležité připomenout, že polský sejm v roce 2016 ustanovil 11. červenec (výročí tzv. „krvavé
neděle“ a den nejrazantnějšího výbuchu krutých zločinů) Národním dnem památky obětí genocidy spáchané
ukrajinskými nacionalisty na občanech bývalé II. polské republiky.
Materiál vznikl ve spolupráci Polského institutu v Praze a portálu Moderní dějiny.cz.
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I. MÍSTO: VOLYŇ
Z obou konfliktů, s Ukrajinci o Lvov a Litevci o Vilno, vyšlo Polsko vítězně, protože obě města připojilo
ke svému území. Takové řešení však mezi litevskými a ukrajinskými obyvateli polské republiky zanechalo
hluboké trauma, které neusnadňovalo soužití s Poláky a o několik let později vedlo k dramatickému
vypořádání dávného dluhu v podobě násilných činů, jejichž obětmi se stávali často nevinní Poláci žijící
v pohraničí – tzv. Kresech (Kresy či Kresy Wschodnie – název pochází z výrazu „kres” – hranice, okraj,
zřejmě z německého Kreis – tímto výrazem Poláci označují východní oblasti meziválečného Polska, které
byly po 2. světové válce anektovány Sovětským svazem – pozn. překl.). Je však třeba poznamenat, že přesto
všechno se národnostní menšiny v polské II. republice – ve srovnání se situací v sousedních zemích – těšily
velkým výsadám a svobodě jednání. Většina z nich měla své politické strany a zastoupení v parlamentu,
měly své vlastní školy i noviny a rozvíjely kulturní činnost.
Marek Stawski

/…/ Volyň, která dnes patří k Ukrajině, tvořila v letech 1918–1939 součást Polska (II. Rzeczpospolita).
Většina volyňské populace byla ukrajinského původu (1 418 000), významnou menšinu představovali Poláci
(346 000). Etnická či jazyková hranice mezi oběma komunitami nebyla příliš ostrá, hlavním rozlišovacím
kritériem byla spíše příslušnost k „polské“ (tedy římsko-katolické) nebo „ukrajinské“ (řecko-katolické
nebo pravoslavné) církvi. /…/ Polsko-ukrajinské vztahy před válkou nebyly rozhodně idylické. I když
ústava zaručovala národnostním menšinám stejná práva, s jejich příslušníky se v praxi často zacházelo
jako s občany druhé kategorie. Případy diskriminace měly za následek sílící podporu ukrajinského
nacionalistického hnutí, které si kladlo za cíl vytvořit nezávislý ukrajinský stát cestou ozbrojeného boje. /…/
Grzegorz Motyka

Západní část volyňské provincie ruského impéria před jejím začleněním do Polska v roce 1921 celých
šest let ruinovaly po sobě jdoucí konflikty: první světová válka, ruská občanská válka a polsko-bolševická
válka. V trojúhelníku vykresleném třemi nejdůležitějšími městy Volyně – Równe, Luck a Dubno – zůstalo
zničeno od desíti do osmnácti budov na kilometr čtvereční. Podél volyňských řek – Horyně a Styru – bylo
vybouráno šedesát procent budov. I bez toho byl tento region celkově zaostalý. /…/ Roku 1943 Ukrajinská
povstalecká armáda (UPA) přinesla na Volyň úplně odlišnou politiku nacionalistické revoluce. Byla to
revoluce vyvěrající z rostoucích národních očekávání i stále větší materiální nouze. Ukrajinci na Volyni
byli chlácholeni sliby nezávislosti od chvíle, kdy se Józewski stal vojvodou v roce 1928. Léta přihlíželi
tomu, jak lidé zvenku – Poláci, Sověti i Němci – nedodržují své sliby. Většina Ukrajinských venkovanů žila
v Polsku v bídě, někteří přišli o svá pole za sovětské vlády, mnoho z nich přivedli k zoufalství Němci. /…/
Ve skutečnosti okupace na Volyni vyvolaly ukrajinskou revoluci, jejímiž prvními oběťmi byli Poláci.
Timothy Snyder
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MAPA - NÁRODNOSTNÍ SKLADBA OBYVATEL II. POLSKÉ REPUBLIKY

levý sloupec:
osídlení kompaktní (více než 75 % uvedených národností)
osídlení smíšené (25 – 75 % uvedených národností)
pod mapou:
Vojvodská města / Města s převahou židovské národnosti (více než 75 %)
Jiná města
/ Města s židovskou populací (25 – 75 %)
Barva města znamená národnostní složení
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Pozorně si prostudujte mapu, pročtěte texty historiků a charakterizujte národnostní skladbu meziválečného Polska. Zaznamenejte, která národnost byla dominantní
v celostátním měřítku. Vypište významné národnostní menšiny a určete, která z nich
byla nejpočetnější.

Srovnejte tyto národnostní poměry Polska s meziválečným Československem a hledejte paralely.

Zjistěte, v čem se od národnostních poměrů na území celého Polska zásadně odlišovala situace na Volyni, toto území najděte na mapě.

Ze všech tří textů vypište problémy, které vedly ke zhoršení polsko-ukrajinských
vztahů a jejich dramatickému vyostření za války.
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II. VOLYŇSKÝ MASAKR
Vzhledem k rozsáhlejšímu počtu textů, které budou žáci pročítat, je ideální rozdělit je do tří, případně šesti
pracovních skupin (podle celkového počtu žáků ve třídě). Poté každá ze skupin (v případě šesti skupin tedy
dvě skupiny) dostane od učitele jeden list pracovních textů a k němu otázky. Zvolí si ve svém středu mluvčího,
který zapisuje v průběhu práce odpovědi a v další fázi je bude prezentovat před třídou.
Po uplynutí času vyhrazeného na práci učitel postupně oslovuje jednotlivé mluvčí skupin v pořadí od první
do třetí (bude-li šest skupin, mluvčí dvou skupin se stejným zadáním se budou střídat a vzájemně doplňovat).
Jejich odpovědi na otázky učitel v bodech zaznamenává na tabuli.
Po zápisu jednotlivých plánů / záměrů pachatelů a jejich konkrétních násilných činů / postupů žáci přemýšlejí,
v jakém sledu se pravděpodobně odehrávaly, zda a jakým způsobem na sebe navazovaly a které mohly
probíhat paralelně. Diskutují o motivech pachatelů a jejich činech, o cílech, kterých chtěli dosáhnout.
A zároveň na základě zjištěných skutečností charakterizují postoje a typy chování obětí, přihlížejících
a rovněž zachránců.
V závěru vyučovací hodiny žáci vyslechnou od spolužáků podstatné charakteristiky genocidy a etnických
čistek v bodech a diskutují o tom, kam Volyňský masakr na této škále zařadit. Své rozhodnutí musejí podepřít
argumenty. K tomu jim také mohou pomoci nabízené otázky.

OTÁZKY PRO JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY:
První skupina – práce s rozkazy a výpověďmi – činy a cíle pachatelů
1. Pozorně si přečtěte texty, vyhledejte v nich motivy / důvody pachatelů násilného
jednání a pojmenujte je jedním, dvěma či třemi výstižnými slovy.
2. Určete cíl, kterého chtěli organizátoři násilných činů / postupů v tomto
konkrétním případě dosáhnout.

Druhá skupina – práce se svědectvími – perspektiva obětí
1. Pozorně si přečtěte texty a pojmenujte zachycené jednání (situaci) jedním,
dvěma či třemi výstižnými slovy.
2. Zapište, jakým způsobem oběti takového jednání reagovaly, co se změnilo
v jejich životě, co jim bezprostředně hrozilo.

Třetí skupina - práce s definicemi genocidy, zločinů proti lidskosti a etnických
čistek
1. Z nabízených textů vypreparujte základní charakteristické rysy GENOCIDY
v bodech.
2. Totéž udělejte v případě ETNICKÉ ČISTKY. Zformulujte, v čem se oba pojmy
shodují a jaký je mezi nimi rozdíl.
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PRVNÍ SKUPINA – PRACOVNÍ TEXTY
Německý okupant přenechává /…/ dost široké pole pro boj s Poláky, kteří jsou podle většiny Ukrajinců
nepřítelem nejbližším a nejhroznějším. Němci mohou odejít, ale Poláci zůstanou“
				

Ze zprávy gen Roweckého generálu Sikorskému, 26. ledna 1942

…Jsme povinni provést velkou akci k likvidaci polského prvku. S odchodem německých vojsk by se měl
využít příhodný čas k odstranění celé mužské populace ve věku 16 až 60 let. [...] Tuto bitvu nemůžeme
ztratit, a za každou cenu je třeba oslabit polskou sílu. Lesní vesnice a obce které se nachází v těsné blízkosti
lesa musí zmizet z povrchu zemského.
			

Dmytro Kljačkivskyj, zvaný „Klym Savur“, velitel UPA-sever, jaro 1943

OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů) válčí proti imperialistům a impériím, jelikož v nich jeden
národ kulturně a politicky utlačuje či ekonomicky využívá jiné národy. Proto UPA (Ukrajinská povstalecká
armáda) bojuje proti SSSR i proti německé „Nové Evropě“. /…/ Polské imperialistické vedení (správa) je
sluhou cizích imperialismů a nepřítelem svobody národů. Směřuje k vtažení polské menšiny na ukrajinských
územích i polské národní masy (v centrálním Polsku) do války s ukrajinským národem a dopomáhá tak
německému i sovětskému imperialismu v likvidování ukrajinského národa.
			

Z proklamací III. mimořádného velkého sjezdu OU, 21.-25. srpna 1943

/…/ S přihlédnutím k oficiálnímu stanovisku polské vlády ve věci spolupráce se Sověty je třeba Poláky
z našich území odstraňovat. Rozumějte tomu, prosím, tak: je třeba polským obyvatelům nabídku vystěhování
se během několika dní na rodné polské území. Pokud to nebude provedeno, v tom případě je třeba vyslat
bojové oddíly, které budou likvidovat muže a domy i majetek pálit (rozebírat). Ještě jednou upozorňuji
na to, že je třeba vyzvat Poláky k opuštění území a teprve později je likvidovat, a ne naopak. (Prosím tomuto
věnovat zvláštní pozornost). V zvláštních případech je třeba vyhánět ze smíšených vesnic ty Poláky, kteří
nemají tendence se asimilovat. Ale nevyhánět ty, kteří mají ukrajinské rodiny a nijak zvláštně netíhnou
k Polákům, držíce se jen náboženství. /…/
		

Velitelům v okresech – Rozkaz hlavního velitelství OUN, 5. května 1944

V červnu 1943, se setkal v kołkowském lese s Klymem Savurem a náměstkem generálního štábu
Andruszczenkem. Savur mi dal rozkaz k vyvraždění všech Poláků v okrese Kovel. …Já nemám právo
odmítnout provedení rozkazu pro své osobní přesvědčení. /…/						
Jurij Stelmaszczuk nazývaný „Rudyj“ v poválečné výpovědi
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DRUHÁ SKUPINA – PRACOVNÍ TEXTY
O půl třetí po půlnoci 11. července začal masakr. Každý polský dům obklíčilo ne méně než 30-50 venkovanů
s tupým nářadím a dva měli střelnou zbraň. Rozkázali otevřít dveře, nebo v případě neuposlechnutí dveře
vyrazili. Házeli dovnitř obydlí ruční granáty, obyvatele rubali sekerami, propichovali vidlemi, na toho, kdo
utíkal, stříleli ze samopalů. /…/ Ve vsi Zablocce byl o deváté hodině ranní zabit farář Józef Aleksandrowicz.
Zemřel mučednickou smrtí. /…/.
										

Jan Cichocki

Ukrajinské oddíly zorganizovaly v lese zátah na ukrývající se polské rodiny, při kterém byly chyceny: moje
maminka Michalec Zofia a sestra Daniela (7 let), otec a bratr (14 let). Na kraji lesa byla vykopána jáma,
nařídili (chyceným) kleknout a modlit se, začali střílet ze svých zbraní. Maminka a sestra Danusia byly
během toho bestiálně zavražděné, zatímco otci Pavlu Michalcovi a bratru Mieczyslawovi se podařilo utéct.
				

Wladyslaw Michalec, srpen 1943, kolonie Zawaly, obec Kiselin

Byla jsem vdaná za Poláka. Měli jsme dva chlapce – 7 a 4 roky. Právě se nám narodilo děvčátko, které
ještě leželo v kolébce. /…/ Do našeho domu přišlo pět z UPA. Zvedli děvčátko z kolébky /…/ zjistili, že je to
děvčátko a položili ji zpět. Protože máma byla Ukrajinka, ušetřili ji. A muže i dva chlapce vyvedli na dvůr
a porubali je sekerou.
							

W. I. Boholucká, Ukrajinka z Volyně, 1943

O třetí ráno 30. 8. 1943 jsme zaslechli bouchání na dveře. /…/ S křikem zabili mého čtrnáctiletého synka
a jednadvacetiletou sestru. /…/ Ležela jsem v lůžku, byla jsem tehdy vážně nemocná /…/ podpálili dům
/…/. Velmi obtížně jsem se dostala ven /…/ dostihnuli mě dva Ukrajinci. Jeden chtěl střílet, ale druhý řekl:
„Nechej ji, ona i tak nepřežije“.								

Zofia Ryl, kolonie Zamostycze, Volyň, srpen 1943

V noci /…/ 8. 5. 1944 skupina Jawora /…/ obklíčila vesnici Dorzów /…/ aby zahájila čistku polského
elementu. Poláci začali utíkat do kostela a zamknuli se tam. Jiní seděli v domech, bylo těžké se dostat
dovnitř. Z tohoto důvodu bylo zahájeno vypalování obydlí, rovněž byl vypálen kostel, kde byli Poláci
zamčení a nebylo možné je nechat naživu. Na utíkající Poláky se střílelo /…/ padlo také několik Ukrajinců,
kteří utíkali s Poláky. Během akce zastřeleno 60 Poláků.
				

ze zpráv UPA o prováděných protipolských akcích, Dorzów 1944
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TŘETÍ SKUPINA – PRACOVNÍ TEXTY
Pojem „genocida“ vymyslel Raphael Lemkin, právník polsko-židovského původu v roce 1944, z řeckého
kořenu slova génos (γένος) – narození, rasa, rod; a latinské přípony -cidium (zabít) skrze francouzské -cide.
Obecně řečeno, genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vraždění
všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení
esenciálních základů života národnostních skupin, s cílem zcela zničit skupiny samotné. Úmyslem takového
plánu je desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství
a dokonce individuálních životů osob patřících k takové skupině.
									

Raphael Lemkin, 1943

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit
úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:
a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo
částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné
		
Definice podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN, článek II.
Je zločinem proti lidskosti, je-li někdo zabit pod záminkou, že se narodil…
										 André Frossard

Etnická čistka je proces nebo politika eliminace nechtěné etnické nebo náboženské skupiny pomocí
deportací, nuceného vysídlení, masových vražd nebo hrozeb těmito činy. Cílem takové politiky je vytvořit
území obývané lidmi se stejnou etnicitou, náboženstvím, kulturou a historii. Etnická čistka obvykle zahrnuje
pokusy o vymazání důkazu fyzické a kulturní existence nechtěné skupiny na daném území. Zločiny spáchané
během etnické čistky jsou podobné těm genocidním, ale zatímco cíl genocidy zahrnuje kompletní vyhlazení
nechtěné skupiny jako proklamovaný cíl, etnické čistky mohou vraždu zahrnovat pouze jako prostředek
k mobilizaci nechtěné skupiny k opuštění daného území. Ačkoliv etnické čistky mohou zahrnovat různé
stupně masové vraždy, tyto zločiny často ustávají, když nechtěná skupina opustí požadované území. Během
genocidy však masové vraždy pokračují, i když se daná skupina snaží uprchnout.
											
Wikipedia
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Otázky k zamyšlení a pro přípravu argumentů do diskuse.
Jak je možné, že k takovýmto děsivým činům vůbec došlo?
Čím byly podle vás motivovány?

Co se z textů dozvíme o myšlení a chování pachatelů?

Jaké šance měly oběti, co a proč riskovali jejich zachránci?

Jak toto zločinné jednání ovlivnila válka?
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PRACOVNÍ MATERIÁLY - POLSKÁ ODPLATA, POVÁLEČNÉ
VYSÍDLOVÁNÍ UKRAJINCŮ
O Svatodušních svátcích v roce 1947 jsem se vracel z Ropek do Hańczowé. /…/ Z letadla byly shazovány
letáky v polském jazyce, které byly určeny našim lidem, aby se bez paniky připravili na vysídlení. Všichni,
kteří neodjedou, budou polskými úřady považováni za banderovce a posláni před soud. Lidé byli velmi
sklíčení. /…/ Šel jsem do města, /…/ a tam polská armáda organizuje odjezdy vozů s našimi vysídlenci. /…/
Dozvěděl jsem se, že obyvatelé Banicy už čekají za dráty na transport do neznáma. /…/
Otec Wasyl Hrynyk, obyvatel obce Hańczowa, vysídlené v rámci akce „Visla”, 25. května 1947

Vůči polským občanům ukrajinského původu byl použit nehumánní princip kolektivní viny. Nešlo totiž,
jak tvrdila propaganda, o likvidaci zázemí ukrajinských partyzánů, ale o rozehnání Ukrajinců a jejich
rozmístění mezi polské obyvatele na tzv. Získaných územích. Cílem byla jejich asimilace v novém polském
prostředí, a tím dosažení konečného řešení tzv. ukrajinského problému. Plány vznikly již na přelomu let
1946 a 1947. Nejzásadnější rozhodnutí padla v březnu 1947. /…/ V Lublinu a Osvětimi vydávali úředníci
umístěnky s určením sběrného bodu a dbali o to, aby nebyl překročen limit počtu rodin určených pro
konkrétní kraje. /.../ Podle údajů MZO se Operace „Visla” týkala 80 tis. osob.
						

Emilian Wiszka o zorganizování akce „Visla”

Lidé chodili kolem svých statků jako bez duše, nevěděli, jak se mají rozloučit s rodným domem, se zemí
svých otců. Vypadalo to, že kdyby dostali zbraně, bránili by se až do konce. /…/ Naši sousedi Maślankovi
měli psa. /…/ Když hospodáři odjeli, pes puštěný ze řetězu přiběhl na náš dvorek a začal výt. /…/ Pohladila
jsem ho, a tehdy začaly psovi z očí kanout slzy, začal žalostně naříkat, jako by prosil, abychom ho také vzali
s sebou z místa, za kterým se zavře voda.				
Anna Kit, obyvatelka Korczmina, 27. června 1947
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Legenda odshora dolů: Území obydlené Ukrajinci před vysídlením během akce Visla / Území, na které byli
přesídleni Ukrajinci v průběhu Akce Visla / Hranice II. polské republiky / Hranice lidového Polska v letech
1945-1951 / Ústřední pracovní tábor v Jaworzně

12

MODERNÍ DĚJINY.CZ

Využijte nabízené prameny – texty vzpomínek pamětníků, reflexi historika,
dobovou fotografii i mapu – a ve skupinkách společně hledejte odpovědi na otázky.
Zapisujte je do připravené přehledné tabulky.

Zaznamenejte
oficiální důvody pro
spuštění akce Visla.

Pokud vás napadají
na základě studia
pramenů i jiné důvody, zapište je.

Kdo akci prováděl?

Využijte mapu
a charakterizujte,
odkud a kam byli
Ukrajinci po válce
vysídlováni.

Co podle vás jsou
na tzv. „Získaná
území“ (Ziemie Odzyskane)?

Vypište jednotlivé
činy a jednání, které
akci Visla provázely.

Zaznamenejte, jaké
důsledky a změny
v životě lidí toto
přesídlení vyvolalo.
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III. SOUČASNÁ REFLEXE
Tato aktivita navazuje na předchozí pracovní listy, základní poznání historických událostí volyňského
masakru v souvislostech je pro její naplnění (reflexi a zpřítomňování minulosti) podstatné. Má studenty
přivést k poznání, že minulé stále ovlivňuje naši současnost. Poznají, že historické události, obzvláště tak
tragické jako volyňský masakr a veškeré jeho příčiny, okolnosti či děsivé důsledky, nejsou jen dávné události
redukované na texty v zaprášených knihách, dokumenty a fotografie v archivech, ale stále žijí, utvářejí naši
přítomnost, vyvolávají nejrůznější kontroverze, spory a silně utvářejí vzájemný obraz příslušníků sousedních
národů. Aktivita rovněž vede k poznání, že pravdivý obraz mnohých dějinných událostí, které se celá
desetiletí záměrně zamlčovaly, mnohdy překrucovaly, vychází najevo až nyní. A toto poznání je často kruté
a pro mnohé těžko stravitelné. Provázejí je spory mezi historiky, ale téma také silně rezonuje v dnešní polské
i ukrajinské společnosti a stává se také tématem politickým. Zdá se, že polské nahlížení na volyňskou řež je
vcelku jednoznačné, události jsou popsány, prameny se zveřejňují, téma je stále více popularizováno (včetně
stinných míst na polské straně – polská odveta, akce Visla atd.), objevuje se stále více pamětních desek
a pomníků, existují metodické materiály pro učitele a bohatá literatura. Na Ukrajině v přístupu k této historické
události převažuje spíše rozdělení společnosti - protikladná hodnocení či vysvětlování, od bagatelizace
zločinů nacionalistických jednotek UPA za války, jejich vysvětlování jako obrany proti polonizaci a součásti
boje za nezávislou Ukrajinu, přes snahu o vyvážený, objektivní pohled až po upřímnou omluvu a přiznání
viny. Mnozí dokonce považují polskou snahu otevírat tato témata, diskutovat o nich a připomínat je jako
útok na ukrajinskou národní hrdost. Naopak oslavování a úcta prokazovaná dnes Banderovi, OUN či UPA
na Ukrajině jako hrdinům v boji za svobodnou zemi je v kontextu tragických válečných křivd v Polsku vnímána
z pochopitelných důvodů velice negativně.
Pracovní materiály tedy mají přivést žáky k zamyšlení nad tím, jak se s takto „krvavými ranami“, které
historie zanechala v polsko-ukrajinských vztazích a dodnes nejsou zhojeny, vyrovnat. Zapomnění
či vytěsňování z dějinné paměti versus odhalování a připomínání. Jakou protireakci tato vražedná akce
vyvolala a co v budoucnu ve vztazích obou národů změnila? Jak se s tímto dědictvím minulosti vyrovnat
dnes? Jaká kultura vzpomínání by byla nejadekvátnější, jak na polské tak na ukrajinské straně? Jakým
způsobem takové události máme odhalovat, představovat veřejnosti, připomínat? Proč je podstatné o nich
dnes diskutovat? Jaké postoje a činy mohou vést ke smíření, k pojmenování viny a k odpuštění? K zamyšlení
a odpovědím na tyto nelehké otázky pomohou žákům nabízené texty i obrázky návrhu jednoho z pomníků.
Ideální metodou je práce ve skupinách, učitel vydává žákům jednotlivé materiály postupně.
Protože materiály jsou připraveny pro české žáky, je v nich na závěr rovněž podnět k zamyšlení nad našimi
národními „kostlivci ve skříni“. Jaké máme my, Češi, v naší nedávné minulosti tragické spory či
nevyřešené „účty“ se sousedy?

14

MODERNÍ DĚJINY.CZ
PRACOVNÍ MATERIÁL - KONTROVERZNÍ POMNÍK V SOUVISLOSTECH DNEŠNÍHO VZPOMÍNÁNÍ
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Prohlédněte si fotografie návrhu pomníku, který má připomínat události
volyňského masakru. Popište, co vidíte (postavy, symboly, celková forma).

Zapište své dojmy, pocity – jaké emoce takovéto ztvárnění ve vás vyvolává? Jak se
konkrétní motivy vztahují k historickým skutečnostem?

Přemýšlejte nad tím, proč umístění tohoto pomníku některá polská města odmítla.
Svůj odhad si můžete upřesnit informacemi, které najdete v následujícím textu
z novin.
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Informace z článku: Dítě propíchnuté vidlemi, hlavy na plotě. Památník volyňského masakru v současné
době v Jelení Hoře (Jelenia Góra) nevznikne
Památník připomínající volyňský masakr je iniciativou Asociace veteránů polské armády v New
Yorku. Autorem projektu je sochař Andrzej Pityński, žijící ve Spojených státech. „Bude postaven v Polsku,
aby Poláci nikdy nezapomněli na své krajany, kteří byli bestiálním způsobem zavražděni v letech 19421945 jen proto, že byli Poláky a katolíky,“ čteme na webové stránce asociace.
Bronzová socha na žulovém podstavci by měla být asi 14 m vysoká. Podle projektu je pomník
ve tvaru orla s korunou, uprostřed je umístěno dítě napíchnuté na trojzubé vidle. Autor do pomníku také
umístil fragment plotu s laťkami, na něž jsou naražené tři dětské hlavy, pod nimi leží čtvrtá. Kontroverzní
pomník připomínající volyňskou genocidu dosud nenalezl umístění. Projekt byl odmítnut úřady Řešova
(Rzeszów) a v Jelení Hoře (Jelenia Góra) se o něm nakonec nehlasovalo.
Historici poukazují na to, že poměrně drastická podoba památníku nepomůže v důstojném
připomínání lidí, kteří na Volyni zemřeli. „Vzpomínka na oběti a jejich důstojnost souvisí s usmířením mezi
lidmi a ne s probouzením nenávisti. Památník s hlavami naraženými na laťky plotu je uměleckým kýčem
a nemá nic společného se skutečnou připomínkou obětí,“ říká historik Kazimierz Wóycicki. „Představivost
lidí, kteří to projektují, je nemocná. Takový památník je hoden odsouzení,“ dodává. „Nestavíme pomníky
ve formě plynových komor nebo s lidmi střílenými u zdi. Volyňská řež je krutá, ale není krutější než mnohé
další zločiny. Pomník by posloužil pouze ruské straně při vyvolávání třenic v polsko-ukrajinských vztazích,“
upozorňuje historik.
Musíme usilovat ze všech sil o další smíření a jednotu našich bratrských národů. Je důležité nalézat
historickou pravdu, nepolitizovat složité stránky našich dějin. Vyzývám jak Ukrajince, tak Poláky aby
uctívali památku padlých na teritoriích obou zemí. Ty, kteří zahynuli, je zapotřebí pohřbít s náležitou úctou.
V žádném případě však nedělejme politiku nad těmito hroby. Taková politika nás vrací do minulosti.
					

ukrajinský prezident Petro Porošenko, 17. prosince 2014

Pasáže z novinových článků (2016):
Víme o tom, že film bude kontroverzní, že vyvolá řadu emocí, ale taková má být jeho role. Myslíme si, že
některé problémy se dají vyřešit jedině tím, že je otevřeme.
								 Feliks Pastusiak, producent filmu
Lidé z Kresů byli zabití dvakrát. Nejdřív sekerou, o čemž je tento film. A poté zapomněním, což by měl film
změnit.						

Wojciech Smarzowski, režisér

Ukrajinským historikům se ale nový polský film vůbec nelíbí. „Film Volyň je bohužel velmi stereotypní
a jednostranný. Opakuje řadu mýtů. Už teď je jasné, že dobrým vztahům obou národů neprospěje, naopak
je může ohrozit,“ svěřila se se svými obavami Volyňským novinám například Alina Špaková z Ukrajinského
ústavu národní paměti. Kolem tzv. volyňské řeže je v Polsku rušno i politicky. Parlament bude brzo jednat
o tom, zda její výročí 11. července prohlásí významným historickým dnem a označí ji veřejně za genocidu.
„Řada lidí má pocit, že polský stát památku těchto lidí promlčoval,“ připomíná polský historik
Maciej Ruczaj. Podle části Poláků oslavuje nová vlna ukrajinského nacionalismu i lidi, kteří se podíleli
na vražedných čistkách na Volyni. Kyjev naopak ukazuje na omluvu ukrajinského prezidenta i domácích
intelektuálů a varuje před emotivním a jednostranným otevíráním starých historických ran. /…/
V polských kinech se začal promítat film Volyň, který lze dle kritiků zařadit mezi nejlepší historické
snímky. Jak ale upozorňuje BBC, Ukrajinci ale tak nadšení nejsou. Asi desetiletého chlapce popadnou
uprostřed noci muži, pevně ho sváží snopy obilí a ty zapálí. Chlapec křičí bolestí a muži udržují živou pochodeň
v kruhu, dokud chlapec neskoná v příšerných mukách. Ti muži jsou Ukrajinci a chlapce zabili jen proto, že je
Polák. /…/ Ukrajinští komentátoři určitě nazvou Volyň další polskou „ranou do zad“ zemi, která vede hybridní
válku s Ruskem.
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Rozhodnutí sejmu o genocidě Poláků není projevem snahy připomínat oběti, ale spíše steskem nad
ztracenými územími. V období II. světové války bylo mnohem více Poláků, včetně těch z Kresů, zabito
nacisty a komunisty, ale žádné rezoluce pojmenovávající tyto vraždy jako genocidu parlament nepřijímal.
Tato obvinění jsou namířena proti Ukrajincům. Je to jen náhoda, že větší část tzv. Kresů patří dnes Ukrajině?
			

Volodymyr Vjatrovyč, ředitel Ukrajinského institutu národní paměti

Pročtěte si pečlivě jednotlivé texty a do tabulky si udělejte poznámky. Pomohou vám při diskusi
a hledání vlastních argumentů.
POMNÍK

FILM

POLSKÝ POHLED

UKRAJINSKÝ
POHLED

JEDNOZNAČNĚ
PŘÍNOSNÉ

DISKUTABILNÍ,
ROZPORUPLNÉ

VAŠE ALTERNATIVA

JINÝ VHODNÝ ZPŮSOB
ČI FORMY PŘIPOMÍNÁNÍ
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Rozdělte se do TŘÍ SKUPIN. V každé skupině utvořte DVA NÁZOROVÉ TÁBORY.
Po přečtení všech textů a zaznamenání postřehů do připravené tabulky můžete začít
diskutovat. Jeden tábor bude argumentovat PRO (výstavbu pomníku v takové podobě / syrovou nekompromisní formu filmu / usnesení sejmu s označením genocidy),
druhý tábor bude předkládat argumenty PROTI.

Důležitou součástí debaty je také přemýšlení o alternativách. V jaké jiné podobě
byste si vy představovali POMNÍK / FILM / USNESENÍ SEJMU?

Zaznamenejte vaše nápady na JINÝ VHODNÝ ZPŮSOB ČI FORMY PŘIPOMÍNÁNÍ tehdejších tragických událostí.

Zamyslete se nad tím, zda máme my Češi nějaké takové téma „nezahojených dějinných ran“ s některými národy v našem sousedství? Nebo sami v sobě – Češi vůči
Čechům?
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