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Úvod.
Od pádu komunismu prochází studium dějin států východní a střední

Evropy dynamickým vývojem: probíhá výzkum témat, které dříve podléhali
ideologickým zákazům; archivy jsou dostupnější; mění se přístup k interpretaci
sporných otázek. Intensivně se rozvíjí spolupráce východoevropských historiků
se západoevropskými a americkými kolegy. Přesto je silně cítit vliv minulosti,
který omezoval vývoj národních historiografií. Zvláště se to vztahuje k tématům
spojeným s protesty proti komunistickému režimu a s obdobím studené války,
během které vše bylo nadměrně politizováno.
Jedním z nejvýznamnějších témat je Ukrajinská povstalecká armáda
(UPA), která vedle Maďarského povstání 1956 a Polské „Solidárnosti“ 1980, je
příkladem nejsilnějšího a masového vystoupení proti komunismu. Dějiny UPA
jsou velmi citlivou otázkou pro ukrajinský národ, kvůli těsnému spojení s druhou
světovou válkou. Rozdílnost pohledů pamětníků je daná tím, na které straně
konfliktu stali. Vzhledem k tomu, že historie bojů byla ideologizována a
mytologizována, je pochopitelné, že ne vždycky diskuze jsou objektivní. Není
divu, že rozsah a význam působení UPA se dostaly za hranice ukrajinských zemí,
historiografie se stala předmětem studie sovětské, ukrajinské, diasporní a
zahraniční historiografie. Po rozpadu SSSR zájem o UPA nezanikl, ba naopak se
transformoval do nových diskuzi po celém světě. Proto dějiny Povstalecké armády
jsou velmi důležitým tématem, dovolujícím analyzovat historii státu.
Cílem a úkolem práce je zpracovat a analyzovat zdroje týkající se dějin UPA,
definovat hlavní rysy vývoje studie dějin UPA, se zaměřením na období po
rozpadu Sovětského svazu; prozkoumat stav diskuze o Povstalecké armádě
v moderní ukrajinské společnosti.
Jelikož tato práce je historiografická, pro její zpracování jsem musela použit
velký počet pramenů. Existuje jich velké množství, přesto nejsou úplně dostupné.
V mé bakalářské práce jsem se zabývala nikoliv samotnými dějinami Ukrajinské
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povstalecké armády, ale jejich zpracováním v literatuře a moderním stavu vnímání
daného vojenského celku ukrajinskou společnosti. Během psáni práce jsem se
setkala s potížemi spojenými s dostupnosti zdrojů. Ukázalo se, že ve velké většině
pramenů, zejména diasporní literatura, je k dispozici v on-line knihovnách a
databázích. Zbytek monografií je dostupný v parlamentní knihovně v Kyjevě, kde
jsem prací také psala. Vzhledem k velkému počtů uvedených zdrojů bych chtěla
říci, že ve velké většině jsem z nich použila pouze ty části, které se týkaly UPA.
Velmi přínosným zdrojem, který mi pomohl ke zpracování moderní společenské
diskuze o UPA a v otázce jejího uznání, se staly oficiální internetové stránky
prezidenta Ukrajiny.
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Úvod do dějin UPA
Ukrajinská povstalecká armáda byla založena 14. října 1942 s cílem

obránit civilní ukrajinské obyvatelstvo před násilím německé okupační vlády.
Hlavním vůdcem povstalců se stal Taras Čuprynka, vlastním jménem Roman
Šuchevič. Díky svým organizátorským schopnostem vytvořil početnou vojenskou
sílu, která obstála v boji proti okupačním jednotkám Německa a Sovětského svazu.
Hrůzné důsledky působení sovětského režimu na Ukrajině, hladomor,
represe, teror, masakry, zejména mučení lidí ve věznicích na západě státu v letech
1939-1941, okupační politika Hitlera způsobily nenávist obyvatelstva vůči
Německu a Moskevskému bolševismu.
Brutální a nelidské politické systémy fašistických a sovětských okupantů
přispěli k národnostnímu a patriotickému cítění obyvatelstva, které dobrovolně
odcházelo do povstaleckých vojenských oddílů. Již v roce 1944 počet účastníků
v UPA dosáhl 500 tisíc lidi. Říká se, že právě Ukrajinská povstalecká armáda
zachránila obyvatelstvo, žijící na západě Ukrajiny od ničivého Stalinského režimu.
Dobře zorganizována armáda povstalců úspěšně bojovala proti okupantům, byť
velmi často s velkými lidskými ztrátami.
Ukrajinská povstalecká armáda je významným partyzánským odbojovým
hnutím, které bylo velmi úspěšně zorganizováno, vždy mobilní a zkoordinované.
UPA nikdy nedostávala pomoc ze zahraničí: zbraně, munici, uniformy byly
získávány po bojích s bolševiky a Němci. Velmi významným faktem je přítomnost
malých vojenských vzdělávacích středisek, což svědčí o velké připravenosti
vojáků. Mimo jiné v každém vojenském oddílů byl přítomen duchovní. Vedení
povstalecké armády bylo silně náboženský ovlivněno a snažilo se o záchranu
kostelů a farností na Podkarpatské Rusi před sovětským režimem.
Do UPA přicházeli lidé různých národnosti: Rusové, Arméni, Gruzínci.
Jejich příchod do UPA byl protestem proti politickým režimům Německa a Ruska,
a schovávání se před pronásledováním jejich rozvědkami. Vojáci UPA zabili velký
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počet nepřátelských velitelů, kteří se zúčastňovali trestních akci proti civilnímu
obyvatelstvu. Mezi nimi i dva vysoké vojenské představitele nepřátelských
jednotek - německé armády Viktora Lucce a Rudé armády maršála Nikolaje
Vatutina.
Trestné jednotky armády Sovětského svazu brutálně zacházely s civilním
obyvatelstvem, které morálně a materiálně podporovalo boj vojáků UPA za
svobodu. Nejhůře se zacházelo s příbuznými povstalců, které se tajně snažili
bojovat proti bolševismu. Celá rodina hlavního odbojového velitele Romana
Šucheviče byla zatčena а zadržována jako rukojmí, přičemž ani malé děti se
nevyhnuly brutálnímu zacházení.
Velmi silná podpora odbojového hnutí ukrajinským obyvatelstvem
napomáhala častému vítězství povstalců. Díky výborné vnitřní organizovanosti
armády se do začátku 50. let vedl úspěšný boj proti systému, existujícímu v SSSR.
Bohužel 5. března 1950 v rámci tajné operace sovětští důstojnici zlikvidovali
vůdce povstalecké armády Romana Šucheviče.
Po smrti Šucheviče řídil v letech 1950-1954 Ukrajinskou povstaleckou
armádu Vasyľ Kuk. Vlastně od jeho nástupu UPA ukončuje významné vojenské
akce. Jejím hlavním úkolem se stává propagandisticko-informativní působení.
Vedení Ukrajinské povstalecké armády postupně legalizuje své působení a
zachraňuje své jednotky od zničení. Po odchodu do ilegality, se prakticky nejedná
o žádné velké vojenské akce.

Část 1. Výzkum dějin UPA v letech 1946-1990
1.1 Diasporní historiografie UPA
Dějiny

UPA

jsou

součásti

většího

okruhu

studie

ukrajinského

nacionalismu. Historie, jako věda, která se mimo jiné zabývá výzkumem
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nacionalismu, má vůči němu zvláštní úlohu: nejen že ho zkoumá, ale i dodává
informace pro formování historických mýtů. Typickým příkladem jsou dějiny
Ukrajinské povstalecké armády.
Většinou historiků a politiků UPA je posuzována za kvintesenci
ukrajinského nacionalismu a to pozitivně i negativně. Proto výzkum historiografie
dějin UPA je důležitý pro pochopení a vysvětlení vývoje ukrajinského
nacionalismu, který je jednou z významných politických a ideologických proudů v
dějinách Ukrajiny XX. století.
Dějiny Povstalecké armády jsou mimo jiné součásti celoevropské
problematiky – poměru i role odporu (odboje) i kolaborace v letech druhé světové
války.
Během výzkumu historiografie dějin UPA je nutné počítat s faktem, že
velmi často autoři práci byly účastníky tehdejších událostí, jako ukrajinští
nacionalisté nebo jejich rivalové. Proto hodnocení působení UPA je tak odlišné:
vojáci jsou buď považováni za hrdiny, jinými jsou odsuzováni. Přesto v každém
hodnocení je nepochybným pravidlem, že pamětnici znají vždy více, než ti, kteří
pouze o tom píší.
Velmi

velká

pozornost

historii

UPA

je

věnována

v západní

(antikomunistické), ale i komunistické (sovětské a polské) a moderní
historiografii.
Během

analýzy vývoje

dějin

UPA

v západní

(antikomunistické)

historiografií v letech 1940-80 jsou vymezené hlavní období vývoje studie dějin
UPA, a také formování hlavních výzkumných proudů v diaspoře.Ve vývoj západní
(antikomunistické) historiografie S. Demydov vymezuje 3 období: 1946-1954;
1954-1976; 1976-1991 let1. Za hlavní kritérium periodizace je považováno vydání
prací, věnovaných širokému okruhu otázek, spojených s dějinami UPA, a také
události v politickém životě ukrajinské diaspory, který měl vliv na vývoj
1

Демидов С. Проблеми історії УПА у висвітленні українських істориків// Наукові записки
національного університету „Острозька академія”: Історичні науки.- Острог, 2004.-Вип.4.- s.
173
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historiografie dějin UPA. Takovými událostmi, které rozdělují tito tří periody je
vystoupení v roce 1954 z

vedení banderovské Organizace Ukrajinských

Nacionalistů (OUN-B) skupiny politiků, která obdržela název „dvijkari“; vydání
v roce 1976 prvního dílu „Letopisu UPA“, které bylo první snahou o vědecké
zpracování velkého množství zdrojů z dějin UPA2.
Za počátek historiografie dějin UPA lze považovat rok 1946, kdy bylo
vydáno hned několik monografií o působení ukrajinských povstalců. Již první
publikace vyvolaly velkou diskuzi mezi emigrantskou společnosti a staly se
mezníkem pro vznik banderovského hnutí, hnutí „dvijkariv“ a melnikovského
(OUN-M)

hnutí

v historiografii

dějin

Povstalecké

armády.

Tvůrcem

banderovského hnutí se stal M. Lebeď, autor první monografie o UPA
„Українська Повстанська Армія: єї генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі
українського народу за Українську самостійну соборну державу.3.“ (1946).
Kvůli vnitřním neporozuměním a dalšímu rozkolu mezi nacionalisty M. Lebeď se
stal představitelem hnutí „dvijkariv“. Stejně jako dvijkařské křídlo se oddělilo od
banderovců, dvijkařská historiografie začíná v monografiích Lebedě. Melnikovské
hnutí vytvořil O.Štuľ (pseudonym Šuljak) dílem „В їм”я правди. Дійсність про
Українську Повстанську Армію.“4 (1948), který byl politickým oponentem a
kritikem banderovců. Jestliže Lebeď se snažil o idealizaci dějin UPA, Štuľ je
razantně kritizoval.
Výjimečně obohatili literaturu monografie P.Mirčuka “Українська
Повстанська Армія. Документи і матеріали: 1942-1952“5 (1953) a L.
Šankovského „Початки УПА. До 30-річчя повстання УПА“6 (1972). Nejlepší
výsledky diasporová studie má mezi představiteli třetího proudu - dvijkariv. Velký
2

Демидов С. Проблеми історії УПА у висвітленні українських істориків// Наукові записки
національного університету „Острозька академія”: Історичні науки.- Острог, 2004.-Вип.4.- s.
174
3

Ukrajinská povstalecká armáda: její růst a působení během osvobozeneckého boje ukrajinského
národa za Ukrajinský jednotný stát
4
Ve jménu pravdy. Pravda o Ukrajinské povstalecké armádě
5
Ukrajinská Povstalecká Armáda. Dokumenty a materiály: 1942-1952
6
Začátky UPA. K 30. výročí povstání UPA
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podíl na tom má zejména M. Prokop, který výrazně zvýšil úroveň vědeckého
bádání.
Jedinou dokumentární vícesvazkovou publikaci, plně se věnující dějinám
ukrajinského povstaleckého hnutí, se stala monografie „Літопис УПА7“. Mezi
lety 1976- 1990 vyšlo 18 dílu této práce, včetně dokumentů a materiálů o: UPA,
Hlavní Ukrajinské Osvobozenecké Radě, OUN-B, německých archivních
materiálů, pamětí účastníků, které nejlépe reprezentovaly fungování strukturních a
teritoriálních oddílů UPA.

1.2 Zvláštnosti výzkumu dějin UPA z hlediska komunistické ideologie
Do poloviny 50. let XX. století v SSSR se nikdo nevěnoval dějinám UPA.
Z pravidla sovětští historici pří zmínce o vojenských aspektech ukrajinského
nacionalistického hnutí ani nepoužívali zkratku UPA, jenom ztotožňovali ho z
ukrajinsko-německém buržoazním nacionalismem. Ukrajinský nacionalismus byl
vysvětlován ve stylu politické publicistiky. Nejvýznamnějším představitelem byl
Jaroslav Galan. Podle Jurije Kyryčuka, v pracích sovětských autorů slova
banderovec a zločinec byli synonymy8. Stejný přístup i nadále zůstal v prostředí
sovětských historiků.
První změny ve výzkumu ukrajinského nacionalismu v Sovětském svazu
připadli ve stejnou dobu se smrti Josefa Stalina a pořádáním XX. sjezdu KSSS.
Liberalizace politického režimu se mimo jiné poznamenala i historickou vědu.
Ihned v roce 1956 vyšly dvě knihy, jejichž hlavní odlišností byla rozdílnost
jednotlivých aspektů dějin UPA. Jsou to práce M. Suprunenka „Украина в

7
8

Letopys UPA

Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50 рр. ХХ ст.- Львів,
2000., s.39
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Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945)9“ a V.Beljajeva
ve spolupráci s M. Rudnickým „Під чужими прапорами10“. Jakékoli připomínky
o

ukrajinských

M.Rudnického

nacionalistech
provázela

v knihách

obviněni

M.Suprunenka,

z kolaboraci

s nacisty

V.Beljajeva
a

a

v propagaci

protinárodní podstaty ukrajinského povstaleckého hnutí.
V roce 1970 bylo v Sovětském svazu vydáno několik prací na téma
ukrajinského nacionalismu. Nejvýznamnějšími publikacemi byly knihy Vitalije
Čerednyčenka „Націоналізм проти нації11“ a Leonida Gryckiva pří účasti
Stepana Herasymenka „Вирок виносить народ12“. Tyto práce jako jedné
z prvních poukazují na zdroje ze sovětských archivů. Čerydnyčenko se
nejrozsáhleji zabýval tradiční otázkou sovětské historiografie o komunikaci
ukrajinských nacionalistů a hitlerovského Německa. Nejenže autor tvrdí, že UPA a
OUN-B spolupracovali s nacisty, ale jako jediný sovětský historik ukazuje na
archivní dokumenty jak německé tak sovětské. Jeho monografie byly první snahou
o vědeckou studií. Přesto politika i ideologie převažovaly nad vědeckým
přístupem.
Rok 1985 přinesl významné změny v sovětské historiografii ukrajinského
nacionalistického hnutí. Hlavní odlišností ve studiu dějin UPA v období
perestrojky bylo vydání několika sbírek dokumentů, kde se hovoří o ukrajinských
povstalcích. Ve své brožuře „Українська Повстанча Армія“: шлях ганьби і
злочинів13“ (1989) historik

Volodymyr Davydenko se věnuje výhradně

Ukrajinské povstalecké armádě. Její jedinou odlišnosti oproti jiným pracím
sovětských historiků tvoří zaměření na sociální složení UPA.
Pří hodnocení významu sovětských historiků pro historiografii dějin UPA,
lze konstatovat, že byla použita velká část archivních materiálů. Přesto historici se
nezabývali studiem jako takovým, ale pouze hodnotili působení UPA z hlediska
9

Ukrajina ve velké osvobozenecké válce sovětského svazu (1941-1945)
Pod cizími prapory
11
Nacionalismus proti národa
12
Výrok vyhlašuje národ
13
Ukrajinská povstalecká armáda: cesta ostudy a zločinů
10
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oficiální vlády. Proto je na místě říci, že zkoumání dějin UPA nestalo v Sovětském
svazu samostatným proudem historiografie a práce z této problematiky nikdy
nepřekročily ideologický rámec.
Ve srovnání se Sovětským svazem, komunistické Polsko nemělo natolik
silný ideologický tlak. I přes oficiální vládní kontrolu, polští historici dosáhli
lepších výsledků ve studií ukrajinského povstaleckého hnutí. Velká pozornost byla
věnována otázce vztahů ukrajinských nacionalistů a Poláků během druhé světové
války a v poválečném období.
Prvními obecnými prácemi z dějin UPA v polské historiografii byly články
důstojníků vojska polského Ignatija Bluma „Udzial Wojska Polskiego o utrwalenie
wladzy ludowej. Walki z bandami UPA14“ (1959) a Jana Gercharda „Dalsze
szczegoly walk z bandami UPA i WiN na poludniowo-wszczodnim obszarze
Polski15“ (1959). Role I.Bluma v polské komunistické historiografii let 1940-1980
lze srovnat s významem Mykoly Lebedě pro ukrajinskou zahraniční historiografií.
Právě tito autoři vymezili základní otázky, které se posléze staly tematickým
základem pro budoucí badatelé. Ukrajinsko-polský konflikt v pojetí Bluma je
vnímán jako konflikt ideologií – ukrajinského nacionalismu, který podle autora byl
druhem fašismu i komunismu a internacionalismu, jejichž nositeli byli polští a
sovětští komunisté.
V první polovině 70. let XX. století v Polsku vznikly dvě monografie, plně
věnující se dějinám UPA: práce Riszarda Torzeckého a „Kwestia ukrainska w
polityce III Rzeszy (1933-1945)16“ (1972) a Weslava Szoty „Droga do nikad.
Dzialnosc Organizacji Ukrainskich Nacionalistow i jej likwidacja w Polsce17“
(1973). Monografie R.Torzeckého je první knihou v komunistické historiografii,
která se důsledně věnovala historií UPA. Působení Ukrajinské povstalecké armády
je pojato na základě ukrajinsko-polských vztahů v meziválečném období a během
14

Účast vojska polského v ustanovení národní vlády. Boje z bandami UPA
Zvláštnosti boje s z bandami UPA a WiN na jihovýchodních územích Polska
16
Ukrajinská otázka v politice Druhé Řeči Pospolité
17
Cesta nikam. Působení Organizace Ukrajinských Nacionalistů a její likvidace v Polsku
15
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druhé světové války. Navíc monografií Torzeckého lze považovat za první (a
poslední) komunistickou historiografickou práci, která může být považována za
vědeckou práci.
Polská komunistická historiografie čtyřicátých až osmdesátých let kromě
komplexních studií dějin UPA také nabízela publicistiku, zabývající se
zpracováním dané problematiky. Nejznámější práci se stala novela Jana Gerharda
„Luny w Bieszczadach18“, která vyšla v roce 1959. Toto dílo bylo pozitivně přijato
vládou a stalo oficiální verzí boje poválečného Polska s ukrajinským
nacionalistickým hnutím. Toto dosvědčuje skutečnost, že do roku 1989 novela
byla vydávána dvanáctkrát a na její základě byl natočen film. Žádná podobná
práce ani v Polsku ani v SSSR nebyla tak vyznamenána.
Vyvrcholením

falzifikace

dějin

UPA

a

celého

ukrajinského

nacionalistického hnutí se staly práce Edwarda Prusa. Jedná z jeho knih celkově
věnována dějinám UPA je práce „Atamania UPA. Tragedia kresow19“ .Dílo je
kvintesenci polské komunistické publicistiky 1940-1980. Odráží nejradikálnější
myšlenky polských publicistů vůči ukrajinské otázce.

Část 2. Moderní stav výzkumu dějin UPA

2.1.Historiografie UPA v Ukrajinských zemích
Po získání nezávislosti se hlavní středisko výzkumu a diskuzi o UPA
přenáší na Ukrajinu. Díky osvobození od sovětských cenzurních omezení,
ukrajinští historici dostali možnost všestranně studovat dějiny Povstalecké armády.
18
19

Měsíční odraz v Bežčadech
Atamanije UPA. Tragedie východu
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Vydávají se knihy Jurije Kyryčuka, Romana Zvaryče a dalších, které byli silně
ovlivněné ukrajinskou diasporní tradicí. Pří hodnocení historiografie počátku 90.
let XX. století Jurij Kyryčuk píše: „Tehdy si mysleli, že je možné zdolat
komunistické mýty jenom vytvářením nacionálně-patriotických. Uskutečňovala se
… změna marxistické historie na nacionalistickou20“ .
Velmi viditelným byl vliv diasporní historiografie v první polovině 90. let.
Na Ukrajině se znovu vydávají nejznámější práce historiků ukrajinské emigrace –
Mykoly Lebeďe, Petra Mirčuka a dalších. Monografie těchto autorů je alternativní
variantou dějin UPA oproti radikálnímu sovětskému postoji k ní. To vše bylo
příznivým vývojem situace pro ukrajinské historiky 90. let, protože oni patřili
k pokračovatelům sovětské historiografie, která zejména v otázce odbojového
hnutí byla velmi radikální.
Dalším rysem moderní etapy je přestěhování na Ukrajinu představenstev
periodických vydání ukrajinské diaspory. Charakteristickým příkladem je otevření
ukrajinského

zastoupení

společensko-politického

časopisu

„Сучасність“

(Současnost) v Kyjevě v r.1992. Jedním z mnohá jeho zaměření je publikace
materiálů, spojených z dějinami ukrajinského nacionalistického hnutí.

Kromě

práci historiků banderovského proudu, vydávají se studie „dvijkariv“ - Myroslava
Prokopa,

Petra Sodoľa. Zejména P.Sodoľ jako první vytvořil systém

informativních publikací o UPA, které nabízejí biografický katalog oficiálních
představitelů UPA, OUN-B, UHOR (Ukrajinská hlavní osvobozenecká rada),
seznam vojáků Povstalecké armády. Sodoľové příručky zatím nemají analogií a
představují hodnotný pramen informace.
Dalším důležitým faktorem studie dějin UPA se stalo používání archivních
dokumentů ve vědeckém bádání. Dříve byl přístup k materiálům sovětských
archivů povolen jen omezenému kolu lidí a jejich samostatné publikování v plném
20

Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50 рр. ХХ ст.- Львів,
2000.- 304 с., s 42-43
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rozsahu bylo zakázané. Teď vznikla potřeba seznámení s nimi i historiků i
veřejnosti.
Počátkem 90. let XX. století ukrajinský historik Jaroslav Daškevyč
zdůvodnil nutnost seznámení širokého kola badatelů s dokumenty z archivů
sovětské rozvědky, milice, armády21 Pro tento případ autor krátce charakterizuje
vývoj historiografie dějin UPA ve 40.-80. letech XX. století. Daškevič tvrdí, že se
nejintensivněji historiografie rozvíjela v ukrajinské diaspoře. Hlavní příčinou bylo
používání originálních dokumentů ukrajinské ilegality. Studie sovětských historiků
podle Jaroslava Daškeviče nezaslouží být nazýváni historiografickým odvětvím
historiografie. I přes velký význam prací diasporních historiků, jejich díla
odcházejí v pozadí, a to kvůli otevření bývalých sovětských archivů, které
disponují dokumenty 40.-50- let XX. století.
Jaroslav Daškevič vymezuje několik skupin archivních pramenů,
zpřístupněních badatelům. Hlavní a základní skupinou podle autora jsou
dokumenty, které se nacházejí v archivech na různé teritoriální úrovní (hlavní
města a kraje: Kyjev pro bývalou USSR, Minsk pro bývalou BSSR, Moskva pro
celý sovětských svaz), různé resorty, včetně KGB, vojenské základny, stranické
orgány. 22
V minulých deseti letech působilo v historiografii UPA několik badatelů.
Na základě jejich práce bylo vydáno několik sbírek archivních dokumentů.
Bibliografií Ivana Bilasa a Volodymyra Serhijčuka rozšířily pramenný základ
dějin Ukrajinského povstaleckého hnutí. Podobně se choval v Polsku historik
ukrajinského původu E.Misylo, který složil seznam polských dokumentů k akci
„Visla“.23

21

Дашкевич Я. Чи відкриються невідомі сторінки історії УПА?// Сучасність (Мюнхен),
1992.- №11.-s. 65-68
22
Дашкевич Я. Чи відкриються невідомі сторінки історії УПА?// Сучасність (Мюнхен),
1992.- №11.-s. 65
23
„Visla“: jedná se o násilné vysídlení Ukrajinců během jara a léta 1947. Část ukrajinských
občanů, která se neodstěhovala do SSSR, byla odvezena do Polska. Tam se měli zbavit
nacionálního cítění, podpory UPA. Cílem akce byl zánik ukrajinského etnika.
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Nehledě na pozitivní změny ve výzkumu dějin UPA, ukrajinští historici
museli odolávat vlivu „stranického“ dědictví diasporní historiografie. Nové mínění
bez stranického vlivu představil ukrajinský historik Oleksandr Vovk. Autor píše:
„Jsme na prahu nové etapy ve výzkumu dějin OUN-UPA. Vše, co bylo napsáno o
OUN-UPA v diaspoře…, ukončuje počátečnou, tak zvanou zahraniční etapu studie
dané tematiky“24. O. Vovk nepoužívá nových pramenů, ale operuje již se známými
fakty a prácemi. Ale v daném případě je velmi důležitý přístup ke studiu
problematiky. Vovk jako první v historiografií dějin UPA dodržel umírněný
přístup ve výkladu materiálů. V úvodu autor ukazuje na to, že v moderní
ukrajinské historiografií vznikla nutnost nového přístupu ve výzkumu dějin UPA,
který Vovk osobně nazývá „přiměřeným“. Staré přístupy ukrajinské diaspory a
sovětský již jsou vyčerpané. „Přiměřenost“ koncepce Oleksandra Vovka se
především asociuje s vědeckým přístupem a odchodem od ideologizování
výzkumu.
Někteří ukrajinští historici navazují ve výzkumu UPA na sovětské tradice.
Jsou to například práce Anatolije Čajkovského „Невідома війна:партизанський
рух в Україні в 1941-1944 рр мовою документів, очима історика”25 (1994) a
Volodymyra Maslovského „З ким і проти кого воювали украінські
націоналісти в роки Другої світової війни”26 (1999). A.Čajkovský srovnával
vývoj ukrajinských povstaleckých a sovětských partyzánských hnutí na Němci
okupované Ukrajině. Autor kriticky zhodnotil antifašistické aktivity UPA ve
srovnání se sovětskými partyzány. Základem monografií Čajkovského jsou práce
ukrajinských diasporních historiků, což pro představitele sovětizovaného proudu
výzkumu je překvapivé. Přesto autor uměl využit zdroje kolegů a potvrdil svůj
kritický postoj k UPA.

24

Вовк О. Висвітлення тематики ОУН і УПА в журналі „Український історик”// (Нью-Йорк;
Торонто; Киів; Львів; Мюнхен), 1994.-№ 1-4. С.90-95, s.95
25
Neznámá válka: partizánské hnutí na Ukrajině v letech 1941-1944 řeči dokumentů, očima
historika
26
Z kým a proti koho bojovali ukrajinští nacionalisté v letech druhé světové války
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V prací V. Maslovského je největší pozornost věnována vztahům UPA se
sovětskými partyzány, Němci a Poláky. Autor se opírá o citace ze studií
banderovců, dvijkariv, sovětských a polských historiků. Maslovský používá
stejnou metodu jako Čajkovský, tedy cituje příznivce UPA, ale říká, že právě oni
nedávají pravdivé informace.
Nejednoznačné pojetí události 40.-50. let XX. století ukrajinskou
společností vyprovokovalo vznik parlamentní komise, která se zabývala studiem
dějin UPA a OUN. Řešením této otázky byl pověřen Institut Ukrajinských dějin
pří Národní akademii věd, jehož cílem bylo připravit vědecký posudek pro
parlamentní komisi. Předběžná varianta dokumentu, vypracovaného komisi v čele
s profesorem Stanislavem Kuľčyckym, byla vydána v časopise „Сучасність”
(Současnost). Již hrubá podoba posudku vyvolala rozdílnou reakci mezi
ukrajinskými historiky. Někteří z nich jsou přesvědčeni, že vědecký posudek
pouze částečně rozkrývá boj ukrajinských nacionalistů za nezávislost Ukrajiny a
nedostatečně vysvětluje nutnost uznání zásluh OUN- UPA27. Jejich protějškové
pozitivně přijali dokument 28.
Závěrečný dokument obsahuje krátké teze, které hodnotí fungování
ukrajinských nacionalistů první poloviny XX. století. Daná práce se odlišuje
hledáním pozitivních i negativních momentů v historií UPA. V rámci přípravy
posudku byly použity dopisy pamětníků a materiály uznávaných historiků. Nejvíce
se na práci podílel Anatolij Kentij, který napsal sérii monografií o dějinách
nacionalismu na Ukrajině v letech 1941-1956 „Нариси історії Організації
Українських

Націоналістів

в

1941-1942

рр29.”

(1999),

„Українська

30

Повстанська Армія в 1942-1943 рр .” (1999). Hlavními zdroji autora byly
dokumenty ukrajinských archivů. Jeho zásluha spočívá ve vytvoření souborné

27

Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1942-1943 рр.- Київ, 199.- 278 с., s.44
Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50 рр. ХХ ст.- Львів,
2000.- 304 с., s.28
28

29
30

Narýs dějin Organizace ukrajinských nacionalistů v letech 1941-1942
Ukrajinská povstalecká armáda v letech 1942-1943
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práce z dějin ukrajinského nacionalistického hnutí, přičemž A. Kentij se řídil
jenom vědeckým přístupem ve výzkumu této problematiky.
Nelze opomenout komplexní studií o ukrajinském nacionalistickém hnutí monografií Jurije Kyryčuka „Нариси з історії українського національновизвольного руху 40-50 рр. ХХ ст.31” (2000). Jedná se skoro o jedinou
výzkumnou práci na současné etapě, kde se analyzují prakticky všechny aspekty
fungování UPA. Hlavní odlišnosti monografie J. Kyryčuka je snaha o odstavení
politiky a ideologie do pozadí.
V roce

2002

bylo

ve

Lvově

založeno

„Centrum

pro

výzkum

osvobozeneckého hnutí“. Otevírací konferenci centra se zúčastnil například známý
historik Jaroslav Daškevič. Cílem tohoto výzkumného spolku je organizace
vědeckých výzkumu v oboru fungování UPA a OUN. V roce 2003 byly centrem
vydány první sbírky publikací týkajících se nejméně prozkoumaných otázek
ukrajinského nacionalismu, například „Джерела з історії визвольного руху”32.
Autoři prací se ve své většině hlásí k banderovské tradice vysvětlování dané
otázky.

2.2 Dějiny UPA v moderní zahraniční historiografií
V poslední době zájem o studium dějin UPA vzrostl i v jiných zemích,
například v Bělorusku. Běloruští badatele se soustředili v minském soukromém
vydavatelství

„Charvest“,

jehož

ředitelem

je

Anatolij

Taras,

bývalý

spolupracovník rozvědky. Tato skutečnost ovlivnila zaměření studie „Charvestu“.
Autoři, kteří publikují v něm své práce většinou nejsou známé pro historiky. Mezi
autory jsou také bývalí spolupracovnici rozvědky, kteří se méně věnuji politickým,
sociálním, národnostním otázkám dějin UPA. Největší pozornost je zaměřená na

31
32

Narýsy z dějin ukrajinského národně-osvobozeneckého hnutí v 40.-50. letech XX. st
Prameny z dějin osvobozeneckého hnutí
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vojenské aspekty ukrajinského povstaleckého hnutí. Například ve svém článku
„Бой в сумраке леса”

33

. A. Potapov popisuje charakteristiky psychofyzického

typu ukrajinských sedláků, kteří tvořili základ povstaleckých oddílů. Autor se
nezmiňuje o vlivu nacionalistické nebo sovětské propagandy na sedláky ani o
jejich náboženském přesvědčení. Oproti dřívějším studiím poprvé byly zkoumány
zvyky, vztah k okolí, byl vytvořen portrét sedláka- povstalce. Potapov přes
důslednou analýzu faktů vyvozuje, že jenom pomocí teroru sovětská vláda dosáhla
zničení ukrajinského povstaleckého hnutí. Nedostatkem „Charvestu“ je velký vliv
rozvědky na práce výzkumníků a ojedinělé zmínky o zdrojích informaci.
V Rusku chybí komplexní studie z dějin Ukrajinské povstalecké armády.
Za

pozoruhodnou

lze

považovat

monografií

M.

Semyrjagy

„Колаборационизм34“. Nehledě na to, že autor je přesvědčen o tom, že UPA je
součásti evropské kolaborace, konstatuje, že spolupráce s okupanty byla
nezbytnou. Poprvé v ruské historiografií souboj ukrajinských povstalců se
sovětskou vládou autor nazývá národně- osvobozeneckým hnutím35. Toto dílo je
první a zatím poslední prácí současného ruského historika o dějinách UPA.
Moderní západní historici prakticky nevěnuji pozornost dějinám UPA.
Výjimku tvoří článek Karola Berkhoffa „Ukraine under Nazi Rule:1941-1944“
36

(1997). Jedná se o souhrn literatury z doby druhé světové války na Ukrajině, kde

se mimo jiné hovoří o ukrajinském povstaleckém hnutí za okupace. Během svého
studia dějin UPA Berkhoff našel několik textů, nacházejících se v jednom
z ukrajinských archivu, které hovoří tom, že ukrajinští nacionalisté budou bojovat
proti komunismu spolu s hitlerovci. Přitom poválečné práce autorů banderovského
proudu se o tom vůbec nezmiňují. Karol Berkhoff je přesvědčen o vědomém

33

Boj v soumracích lesa
Kolaborace
35
Семиряга М. Колаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой
войны.- Москва, 2000.-863 с, s.12
36
Ukrajina pod nacistiskou vládou
34
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překrucování historické reality- protože pro představitelé ukrajinské diaspory bylo
nevýhodné tuto kolaboraci zmiňovat.37
Dalším západním historikem, který se věnoval fungování Ukrajinské
povstalecké armády je Angličan Norman Davies, který se specializuje na studium
dějin států střední a východní Evropy. Ve svém článku „The Misunderstood
Victory in Europe38“ autor hovoří o metodě překrucování historie UPA. Davies
pojmenovává danou metodu jako výběr informace39. V případě Ukrajinské
povstalecké armády je výběr informace aplikován jako reflektování něčích zájmů.
Norman Davies poukazuje na to, že v komunistickém Polsku byl aktivně
propagován

obraz

Ukrajince-zločince,

který

nenávidí

Poláky.

Opravdu

v poválečném období většina Poláku vykazovala svou nepřízeň k Ukrajincům.
Autor ale hovoří o tom, že paměti účastníků jako historická fakta musejí být brány
s nadhledem, přičemž má být uslyšená i jiná strana očevidců, protože během války
se i zabiják může stát obětí.40
Významné místo v historiografií dějin UPA má americký právník a
politolog ukrajinského původu Viktor Poliščuk. Idejně Poliščuk se spojuje
s komunistickou ideologií. Autor se zabývá studií ukrajinsko-polských vztahů
během druhé světové války a zaujímá kritické hledisko vůči fungování
ukrajinských nacionalistů. Důkazem je ten fakt, že základ jeho práce „ Політична
і юридична оцінка ОУН і УПА41” (1997) tvoří práce polského historika
ukrajinofoba Edwarda Prusa.
V moderním pojetí dějin UPA polskými historiky lze vymezit dvě hlavní
tendence. Představitelé první mají kriticky, nebo dokonce nepřátelsky vztah
k Ukrajinské povstalecké armádě. Sem patří známý polský historik Edward Prus,
jehož ukrajinofobní vztah k povstalcům se nezměnil. Prusové monografie
37

Berkhoff K.C. Ukraine under Nazi Rule (1941-1944): Sources and Finding Aids// Jaherbucher
fur Gechichte Osteuropas Neue Folge.- Band.47.- Helf 2.-1997.- S 280-287, s.282
38
Špatně vysvětlené vítězství v Evropě
39
40
41

Davies N. The Misunderstood Victory in Europe.// The New York Review. May 25, 1995.- P.7-11, s.7
Davies N. The Misunderstood Victory in Europe.// The New York Review. May 25, 1995.- P.7-11, s.8

Politické a právní hodnocení OUN a UPA
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reflektuji hledisko té části Polské společnosti, pro kterou Ukrajinec je spojován
s krvavým masakrem.
Po roce 1989 a velkých politických změnách v Polsku lze hovořit o vzniku
druhé tendence. Konec cenzury napomohl k vytvoření nových prací na téma
polsko-ukrajinských vztahů během války a v poválečném období. Ve své většině
nově vytvořené práce nenavazují na tradiční komunistický přístup. Lže řičí, že se
autoři snažili o změnu negativního pohledu na ukrajinského povstalce, který
existoval v polské komunistické historiografií ve 40.-80. letech XX. století..
Stejný názor v polské historiografií zastávali Riszard Torzecki a Gzegorcz
Motyka. Přesto, že spadají do různých generací polských historiků, jejich postoje a
přístupy ke zkoumání dějin UPA nejsou odlišné. Zaměřují se na ukrajinsko-polské
vztahy první poloviny XX. století. Působení Riszarda Torzeckého ještě v polské
komunistické historiografií bylo poznamenáno vysokou vědeckou úrovní
zpracování faktů. V roce 1993 byla vydána jeho druhá monografie „Polacy i
Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II
Rzeczypospolitej42“, kde velká pozornost byla věnována UPA. (1993)
Dalším významným představitelem mladé generace polských historiků je
Gzegorz Motyka. Jeho monografie “Postawy wobec konfliktu polsko-ukrainskiego
w latach 1939-1953 w zaleznosci od przynaleznosci etnicznej, panstwowej i
religijnej43” je jedinečná svým rozsahem a detailizaci dějin Ukrajinské povstalecké
armády. Autor se zaměřil na vysvětlení ozbrojeného konfliktu dvou národů na
polsko-ukrajinské hranici, kde společně bydleli Ukrajince a Poláci. Pří své studii
Motyka využil velký počet zdrojů, přičemž využívá práce historiků, kteří zaujímali
různá stanoviska k danému tématu. Tímto je odlišný od známého ukrajinofoba
Edwarda Prusa, který v oblasti ukrajinsko-polských vztahů zaujal radikálně
kritické stanovisko, charakteristické pro polskou komunistickou publicistiku.
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Poláci a Ukrajinci. Ukrajinská otázka během druhé světové války na území druhé Řeči Pospolité
Vztah k polsko-ukrajinskému konfliktu v letech 1939-1953. V závislosti na etnické, státní a
religijní zaležnosti
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V moderní etapě výzkumu jsou viditelné snahy ukrajinské a polské stran
vest dialog na velmi citlivé téma oboustranných vztahů. Novým obdobím ve studiu
UPA bylo uspořádání ukrajinsko-polských konferencí a publikování sbírek prací
jejich účastníků. První konference, která měla status „mezinárodně vědecké“ se
konala 29.-31. května 1992 v ukrajinském městě Kamjanec-Podiľskyj. Jedním
z výsledků konference bylo vydání sborníků prací zúčastněných odborníků a
následné pokračování setkání v Polsku nebo na Ukrajině
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. Lze říci, že polsko -

ukrajinské konference znamenají oboustrannou snahu o hledání stejného přístupu
k řešení historických otázek. Nehledě na snahu historiků pří řešení citlivých otázek
se ukázalo, že existuje mnoho rozporů, které jsou principiální. Již samotná častá
setkání vyvolala nejednoznačnou reakci ukrajinských a polských odborníků.
Například polský historik ukrajinského původu Mykola Syvyckyj je přesvědčen o
tom, že pořádání konferencí je především iniciativou politiků, nikoliv historiků,
jim de-facto zbývá role realizátorů politické konjunktury45.
V roce 1997 se ve Varšavě konal první seminář s názvem „Ukrajina Polsko: těžké otázky“. Do roku 2003 proběhlo osm takových setkání. Historici
dvou států se snažili vysvětlit příčiny polsko-ukrajinského konfliktu ve válečných
letech a roli UPA v národních dějinách. Ale bohužel konference přinesla stejný
výsledek jako předchozí, pouhé vydání sborníků46.
Poslední seminář přerušil sérií setkání. Představitel Organizace vojáků
Armije Krajowe

47

Andzej Zupanski obvinil jednoho z účastníků konference,

Volodymyra Serhijčuka, z toho, že v médiích zveřejňuje nepravdivé informace o
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šovinistickém přístupu polských účastníků seminářů48.Posléze Organizace
Ukrajinců Polska odmítla účast na projektu a plánovaná setkání se již nekonala.
Pří hodnocení významu ukrajinsko-polských seminářů je vidět, že
především dějiny UPA jako celek anebo jejich součást byly projednány na
mezinárodní úrovní. Po skončení každého setkání byly vydány sbírky materiálů,
které reflektovaly mínění každé strany. To vše je významným faktem pro další
výzkum dějin Ukrajinské povstalecké armády.
Jakékoli hodnocení musí být objektivní, což bohužel nelze říci o polskoukrajinských konferencích. Například významný specialista na problematiku
stěhování Ukrajinců v Polsku Ewzen Misylo byl pozván na setkání pouze jako
tlumočník. Další známý odborník na téma UPA Jurij Kyryčuk se zúčastnil
semináře pouze jednou. Negativním je nejen podivný přístup polské strany
k pořádání, ale také to, že historici se snažili pouze konstatovat již známé
informace. Velmi malá pozornost byla věnována důležitým otázkám jako:
historiografie problému, prameny.
Existuje ještě jedná skupina polských badatelů, jejichž práce se liší
snahami o obvinění UPA v polsko-ukrajinském nepřátelství. Nejznámějšími
představiteli jsou Ewa a Wladislaw Siemaszko.
Nová vlna zájmu o dějiny Ukrajinské povstalecké armády vznikla v roce
2003. Polský historik ukrajinského původu Roman Drozd ve své práci „Ukrainska
Powstancza Armia49“ (1998) hovoří o tom, že polsko-ukrajinská rivalita je velkou
překážkou ve vývoji polsko-ukrajinských vztahů, které i bez toho jsou dost
komplikované50. Ale úspěšné kroky, uskutečněné během konferencí ukazují na to,
že nehledě rozpor polští a ukrajinští historici jsou připraveni k dialogu.
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V Polsku a na Ukrajině vznikají monografie, ve kterých se autoři snaží
představit své mínění o problému polsko-ukrajinských vztahů. Velkou roli hraje
práce Ewy a Wladislawa Siemaszko „Ludobojstwo dokonane przez nacionalistow
ukrainskich na ludnosci polskiej Wolynia 1939-194551“ (2000), která posléze stala
hlavním argumentem polské strany v konfliktu s ukrajinskými historiky. Mezi
polskými odborníky dílo Siemaszků bylo velmi pozitivně hodnoceno.
Reakce ukrajinských historiků byla neutrální. Nejdůsledněji tuto práci
recenzoval Igor Iljušin.Ukrajinský historik je přesvědčen, že nehledě na velký
faktologický základ monografie, existuji i nedostatky. Největším negativním
momentem je minimální počet dokumentárních svědčení ukrajinské strany.
Bohužel zatím ukrajinské historici nevytvořil na protiváhu polským podobnou
vědeckou práci52.
Diskuze roku 2003 ukázala jak daleko postoupili polští a ukrajinští historici
ve výzkumu oboustranných vztahů a v nich role UPA. Ani s postupem času
bohužel historici nebyli schopni vytvořit alespoň společný systém hodnocení
události. Dnes, v moderní etapě výzkumu nacionalistického hnutí prakticky nejsou
samostatné práce historiografického směru. Malý počet historiografických článků
nemůže dostatečně reflektovat proces vývoje výzkumu dějin Ukrajinské
povstalecké armády.

Část 3. Vztah ukrajinské společnosti k roli UPA v dějinách státu

3.1 Léta 1989- 1991 - začátek diskuze

51
52

Zničení ukrajinskými nacionalisty polského obyvatelstva na Volyni v letech 1939-1945
Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943-1944 рр.- Київ, 2003, s.43
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Na přelomu 80. a 90. let XX. století se na Ukrajině byla umožněná diskuze
o roli Ukrajinské povstalecké armády v dějinách státu. Komunistický mýtus války,
podporovaný sovětskou ideologizovanou alternativou dějin státu, postupně mizel
pod tlakem protisovětského a nacionalistického výkladu, spojeného s aktualizací
tématu UPA. Na Podkarpatské Rusi jako například v Pobaltí byla Rudá armáda
masově obviněná z okupace. V únoru 1990 uspořádala vedle budovy parlamentu
v Kyjevě pravicová politická seskupení nepovolenou manifestaci. Sovětská
armáda byla obviněná z násilné okupace a byl vznesen požadavek na vytvoření
vlastní ukrajinské armády. Odvolávalo se na knížecí a kozácké období a
samozřejmě i na UPA během druhé světové války.
Velkou roli pří popularizaci UPA sehrála ukrajinská diaspora, která
zaplňovala informační vakuum a byla největším dodavatelem historiografických a
dějepisných monografií. Její význam se mimo jiné zvětšoval tím, že velká část
prací byla napsána a vydána v období studené války. Ve velkém počtu publikací
lze vyzdvihnout vědeckou činnost kanadského profesora ukrajinského původu
Oresta Subteľného. O.Subteľnyj přibližuje ukrajinskou historii, zejména období
druhé světové války, ve velmi pozitivním „Ukrajinsko-centrickém“ světle. Jeho
knihy vycházely na Ukrajině po roce 1991 a byly skoro jediným zdrojem
alternativní vědecké literatury na téma dějin Ukrajinského státu.
Dynamika změn politických procesů od otevřené kritiky stalinismu do
kritiky sovětského systému v celku- až do vyznání ukrajinského nacionalismu jako
alternativy staré komunistické ideologií byla moc rychlou a neočekávanou pro
vládu. Díky demokratizačním projevům ve společnosti vzrostla popularita
Ukrajinské povstalecké armády. Již v období Perestrojky proběhly na západě
Ukrajiny poklidné manifestace, deklarující nutnost znovuzavedení národních
symbolů a uznání Ukrajinské povstalecké armády jako plnoprávného účastníka
druhé světové války. V mnohých městech se začala volně prodávat nacionalistická
literatura a symboly. Přesto bylo jasné, že toto může způsobit skandál, zejména na
konci 80. a na začátku 90. let, když se objevily spory o interpretaci role
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povstalecké armády. Ukrajinská komunistická strana ve snaze odstranit
antisovětskou a banderovskou propagandu uskutečnila legální i nelegální
protidemokratické akce. Tajemníkům stranických organizací bylo nakázáno
zabezpečit publikaci kontra-propagandistických článků v tištěných

médiích.

Prostřednictvím zastrašování a nátlaku byli historici donuceni vystupovat
v televizi se sovětskou propagandou. Následně byly vydávané publikací, které
vytvářely představu o povstalecké armádě, jako zločinecké organizaci, a
povstalcích jako o národních zločincích.
Na začátku 90. let většinu orgánů samosprávy obsadili nacionálnídemokraté, kteří na západní Ukrajině legalizovali státní symboly, umožnili
přejmenování ulic na počest národních hrdinů a stavěli pomníky lidem, kteří
bojovali za nezávislost Ukrajiny v letech druhé světové války. Komunistická
strana reagovala na dané procesy, i pomocí pouličních nepokojů. V červnu 1991
magistrát města Červonohrad obvinil ukrajinskou komunistickou stranu ze zničení
památníku Stepana Bandery a pamětní desky vojáků- povstalců.
V červnu 1991 Prezidium nejvyššího sovětu po projednání žádosti
národních poslanců „Cпроби політичноі реабілітації ОУН-УПА53“ nařídil
komisím zabývajícími se otázkami státní bezpečnosti seznámit se s problematikou
a spolu s vědeckými organizacemi vytvořit dokument, který omezí, nebo dokonce
zakáže veškeré snahy o rehabilitaci UPA. Ale tento tak zvaný vědecký posudek,
vytvořený pracovníky vědeckých ústavů, neodpovídal stranickým požadavkům.
Nejenže Ukrajinská povstalecká armáda nebyla negativně hodnocena, naopak,
odbojové hnutí bylo historiky pozitivně přijato. Dokument mimo jiné obsahoval
informace o tom, že povstalečtí vojáci vedli nacionálně- osvobozenecký boj za
nezávislost Ukrajiny. Autor posudku známý historik Viktor Kovaľ byl vedením
komunistické strany obviněn z nekompetentnosti a velezrady. Následně byla
vytvořena nová komise historiků, která plně odpovídala ideologickým představám
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komunistů, a měla vytvořit nový dokument o významu UPA v dějinách Ukrajiny.
Ale v srpnu 1991 proběhl v Moskvě srpnový puč a dokument nebyl nikdy vydán.

3.2 Téma UPA v ukrajinském společensko-politickém diskurzu v období
nezávislosti
S vyhlášením nezávislosti Ukrajinské republiky 24. srpna 1991
problematika Ukrajinské povstalecké armády nezmizela, ba naopak přerostla
v otevřenou politickou diskuzí. Velmi citlivou otázkou zůstalo oficiální uznání
UPA. Ve společnosti se vedly rozhovory o tom, kdo hrál významnější úlohu v boji
o ukrajinskou nezávislost: vojáci, kteří se účastnili bitev pod rudou vlajkou, anebo
ti, kteří propagovali národnostní ideje.
Odlišnost společenského mínění byla vidět dokonce i v názvech: sovětští
vojenské veteráni byli považováni za „okupanty“, „nepřátelé ukrajinské
nezávislosti“; přičemž ukrajinští povstalečtí vojáci byli nazýváni „kolaboranty“ a
„zrádci ukrajinského národa“. V roce 1992 během oslav 50. výročí založení
Ukrajinské povstalecké armády se obrátilo několik západo-Ukrajinských okresních
úřadů

na

Parlament

s žádosti

o

oficiální

uznání

účastníků

národně-

osvobozeneckého boje za národní hrdiny, zejména v období druhé světové války.
Na druhou stranu Spolek veteránů Ukrajiny požádal Parlament aby toto neuznal.
V únoru 1993 Parlament schválil usnesení „Про перевірку діяльності
ОУН-УПА54“.Bylo

nařízeno

vytvořit

speciální

komisi,

zabývající

se

problematikou UPA. Dané prohlášení urychlilo diskuzi o odbojovém hnutí. Téhož
roku Сeloukrajinské bratrství UPA ve snaze podpořit fakta, že právě ukrajinští
nacionalisté bojovali za ukrajinskou nezávislost a potřebují být uznáni, uspořádali
na Haliči konferenci s názvem „Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinská
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povstalecká armáda: dějiny, poučení, dnešek“. Na oplatku sovětští veteráni
uspořádali v Kyjevě setkání s názvem „Reální a mystičtí osvoboditelé Ukrajiny“
Komise zabývající se otázkou povstalecké armády se zformovala na
základě ministerského usnesení až v roce 1997. Předsedou komise se stal tehdejší
více-premiér a ředitel institutu dějin Ukrajiny Valerij Smolij. Po přechodu od
„ověření působení“ k “výzkumu působení“se již může hovořit o neutrálním postoji
k problematice, který pobouřil levici. V prosinci 1997 předseda výboru veteránů
Ivan Chmiľ se obrátil na vládu s prosbou o rozkrytí zločinů UPA.
Spor kolem Ukrajinské povstalecké armády trvá dodnes v různých
oblastech. V parlamentu, v orgánech místní samosprávy, na manifestacích,
v médiích i během vědeckých konferenci. Časté přerušování parlamentní diskuze o
UPA vedlo k tomu, že v některých západo-ukrajinských obcích vojáci povstalecké
armády byli oficiálně uznáni jakožto účastníci národně-osvobozeneckého boje.
Existuje názor, že by bylo racionální zrušit na Ukrajině pojem „Velká
vlastenecká válka“. Kdyby se to stalo, nacionalisticky založené obyvatelstvo by
pouze slavilo Den smutku za padlé ve válce jako poučení pro ukrajinskou
nezávislost, nikoliv tradiční oslavy vítězství a následnou okupaci sovětskou
armádou. Mimo jiné se navrhuje oslavovat spolu se západní Evropou 8. května
jako den vítězství nad nacismem, na Ukrajině navíc jako den pamětí padlích ve
válce. To by bylo vyhovujícím řešením problému: není poražených ani vítězů, což
by mělo spojovat nikoliv rozdělovat Ukrajince.
Veteráni Ukrajinské povstalecké armády dodnes oslavují 14. říjen, jakožto
den povstalecké armády, nikoliv tradiční vítězný 9. květen jako sovětští vojáci.
Bohužel oslavy můžou tragicky skončit jako se to stalo v roce 1997 ve Lvově,
když se příznivci UPA a sovětské Rudé armády poprali.
Nesouhlas existuje také v samotném veteránském hnutí. Otevřeně
komunisticky orientovaný Spolek veteránů Ukrajiny, pro který je konflikt o
významu války bojem za komunistické hodnoty a status SSSR, přivedl k rozkolu.
V říjnu 1996 se v Kyjevě konal sjezd Celoukrajinského spolku veteránů druhé
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světové války, který veřejně vyhlásil nesouhlas s obrozením Sovětského svazu,
který propagují organizace sovětských vojenských veteránů. Prohlášení si také
stavilo za cíl podporu nezávislosti Ukrajiny.
Pro dnešní Ukrajinu, která se hlásí k dodržování demokratických principů,
je charakteristická pluralistická historiografie. I tady je vidět polarizace nikoliv
vědeckých, ale politických postojů. Pod vlivem nacionalizace společnosti se
vytvářejí snahy o odklon od sovětského výkladu dějin. Podle některých historiků
není název Velká vlastenecká válka náhodný, protože každý národ bránil svoji
vlast, v případě Ukrajinců Ukrajinu. Představitelé neutrálních postojů se snaží
usmířit radikální mínění, a to tím, že akcentují pozornost na hrdinství a obětavostí
všech Ukrajinců. Hovoří se o těch, kteří bojovali na straně Rudé armády nebo
UPA, protože se stejně jednalo o možné vytvoření nezávislého státu.
Je třeba uvést, že národně-osvobozenecký boj ukrajinského národa je
rozšířeným tématem moderních vědeckých publikaci. Mezi léty 1991-1998 bylo
vydáno více než 1250 publikací o odboji.
V otázce uznání Ukrajinské povstalecké armády neměla vláda dlouho
jasno. Díky neexistenci koncepci vytváření národní identity a s komunistickou
většinou v parlamentu, se vláda neodvažovala k radikálním činům. Leonid
Kravčuk po svém zvolení prezidentem v roce 1991, se částečně snažil připojit
k obhajobě odbojového hnutí na západní Ukrajině, během jednoho z televizních
pořadů,zmínil se, že osobně pomáhal jídlem povstalcům. Ale i po otevřené diskuzi
se oficiální uznání povstalecké armády nekonalo.
Přesto L. Kravčuk 22. října 1993 podepsal zákon „O statusu vojenských
veteránů a záruce jejich sociální ochrany". V 6. části zákona byly uvedeny
kategorie účastníků, zejména vojáků Ukrajinské povstalecké armády, kteří se
zúčastnily boje proti německé nadvládě na dočasně okupované Ukrajině a
nedopustili se zločinů proti míru a kteří byli následně rehabilitováni, mimo jiné na
základě zákona „O rehabilitaci obětí politických represí na Ukrajině“. Tento zákon
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opět oficiálně neuznal činnost UPA, která bojovala proti okupační politice Němců
a Sovětů.
V červenci 1994 se novým Ukrajinským prezidentem stal Leonid Kučma,
který se nevyznačoval pochopením pro nacionální otázky. Jeho nejbližší
spolupracovníci i on osobně se přikláněl k proruské orientaci Ukrajiny a skoro
nikdy nebral v potaz ukrajinské odbojové hnutí. Prezidentův postoj reflektoval
celkový vládní postoj vůči otázkám spojeným s druhou světovou válkou.
Během slavnostního projevu 8. května 1995 k 50.výročí od konce druhé
světové války Kučma, jakožto Ukrajinský prezident, hovořil pouze o společném
vítězství Evropanů, žijících zejména ve východní Evropě. Žádná zmínka o
hrdinství vojáků, bojujících především za národní osvobození nebyla slyšet.
Pozitivní ohlasy se týkaly také Stalina za velký význam pro vítězství, i když
Leonid Kučma odsuzoval zločiny velkého vůdce. Otázkou zůstává význam
nezávislé Ukrajiny pro Kučmu jako prezidenta, když chválil zásluhy Sovětského
svazu.
Další nepochopitelný vládní postoj se projevil v roce 2000, během oslav
55.výročí konce druhé světové války. Byl schválen zákon „ O uvěčnění vítězství
ve Velké vlastenecké válce 1941-1945“. Zákonitě byla uznána práva sovětských
veteránů, ale neobjevila se žádná připomínka o velké zásluze vojáků UPA. Nová
ukrajinská koncepce války se zatím neobjevila a stará byla skoro zfalšována, bylo
velmi podivným znění jednoho z odstavců zákona: „o nedopuštění se falzifikace
historie druhé světové války ve všech vědeckých pracích a médiích“, což svědčilo
o velké kontrole svobody slova.
Charakteristickým rysem pro ukrajinské zákonodárce se stala hra na dvou
polích historické pamětí: byla vždy uctěná

nacionalistická i sovětská výročí.

Významným příkladem je zavedení nového svátku- Dne partyzánské slávy, který
stojí proti sovětské tradice nerozdělovat vojíny Rudé armády a partyzány.
V případě nezávislé Ukrajiny oslavy Dne partyzánské slávy 22. září bylo
ústupkem pro levicové voliče, což de-facto stavilo proti sobě sovětské partyzány a
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vojáky UPA, kteří mají svůj svátek o 3 týdny později. Prezident bohužel oslavy
60. výročí založení Ukrajinské povstalecké armády v roce 2002 ignoroval.
Během druhého funkčního období prezidenta Kučmy měla jeho politika
negativní ohlas v zahraničí. Politická orientace Ukrajiny se směřovala na stranu
Ruska. Setrvávalo se na tématech rusko-ukrajinské bojové soudružnosti ve
válečných létech a oboustranné sovětské minulosti. Obnovení oslav Dne sovětské
armády byle vnímáno veřejností, zejména na západě státu, jako populistický trik.
Jíž dříve se navrhovalo pro tento datum oslavovat Den ukrajinského odbojového
hnutí.
Nehledě na spoustu překážek příznivci sovětských mýtů prohráli bitvu za
historickou paměť nové generace. Během prvních let nezávislosti se v učebnicích
a vědecko-populární literatuře objevily moderní nezideologizováné pohledy na
Ukrajinské dějiny a na dějiny povstalecké armády. Významnou odlišností
ukrajinského modelu druhé světové války není koncentrace pozornosti na tradiční
22. červen 1941, ale na září 1939, oficiální začátek druhé světové války. Koncepce
tohoto období pojednává také o problematice brutální sovětizace západoukrajinských zemí a masových represí vůči civilnímu obyvatelstvu. Stalin a Hitler
jsou vnímáni stejně negativně - jako totalitní diktátoři, kteří jsou zodpovědní za
rozpoutání války. Ukrajinský model jako první hovořil o nových hrdinech
vlastenecké války. Například „legendární sovětský vyzvědač“ Nikolaj Kuzněcov
byl zabit protože vyprovokoval německé represe proti ukrajinským nacionalistům
ve městě Rivne, tedy tradiční sovětští hrdinové se stávali národními antihrdiny.
V kontextu historické pamětí na válku nelze zapomínat na téma stalinismu.
Kolektivní nebo individuální vzpomínky Ukrajinců jsou těsně spjaty se Stalinem a
hladomorem 1933. Někteří historici a publicisté hovoří o tom, že počet obětí
Stalinova režimu mnohonásobně převyšuje oběti druhé světové války. Příkladem
nenávisti ke Stalinovi se stala nepřátelská reakce proti návrhu na vybudování
pomníku „Velké Trojce“, na počest 60.výročí Jaltské konference. Pouhá myšlenka
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na to, že se v nezávislém státě má objevit pomník Stalinovi, připadala obyvatelstvu
ironickou.
Nehledě na prognózy se rozdělení obyvatelstva na „banderovce“ a „rudé“
nekonalo.Demokracie vytvořila příznivý základ pro vývoj nacionalistických
výkladů na nezávislé Ukrajině.
Nová ukrajinská vláda prohlásila, že se rozchází se starou mytologickou
minulosti a sovětskými tradicemi. Během inaugurační řeči nový prezident
Juščenko hovořil o GULAGu, hladomoru a holocaustu, odsoudil zločiny
stalinského a hitlerovského režimu.
Od konce roku 2004 vyvstal problém nacionálního usmíření alespoň
v historickém měřítku. Místem velkých sporů zůstává problém uznání Ukrajinské
povstalecké armády. Bohužel je očividné oddalování řešení statusu povstalecké
armády. Vláda se zabývá vnitropolitickými záležitosti a nadcházejícími
parlamentskými volbami. Je také pochopitelným, že usmíření veteránů UPA a
Rudé armády neproběhne jenom díky prezidentským vyhláškám. Stejně jako před
tím každý z účastníků války obhajuje své stanovisko. Obyvatelé západní Ukrajiny
pořad nerozumějí proč odbojové hnutí jako takové a bojovníci za nezávislost vlasti
dodnes není uznáno za národní hrdinství. Bohužel většina Ukrajinců vnímá vojáky
Ukrajinské povstalecké armády jako vrahy, kteří možná na začátku svého
působení se snažili pomoci při osvobození Ukrajiny, ale posléze sami neměli jasno
oč se jedná. Tedy zbývá čekat na to, že se ukrajinská vláda nakonec začne
doopravdy zabývat otázkou uznání UPA a dějinami vlastní země.
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Závěr
Historiografie dějin Ukrajinské povstalecké armády je příkladem toho, jak

ideologické doktríny - komunismus a nacionalismus - ovlivňovaly výzkum dějin
povstaleckého hnutí nesovětského charakteru během druhé světové války. Mezi
léta 1940-1980 byl vliv ideologie na studium UPA největší. Většina aktivních
autorů, kteří byli členy strany, nebyli schopni nezapojovat stranické zájmy do
svých monografií.
Ve 40.-80. letech XX. století měli největší význam pro výzkum dějin UPA
představitelé ukrajinské diaspory. Analýza ukrajinské diasporní historiografie
ukazuje, jak silně postoj autorů záležel na jejich příslušnosti k nacionalistickým
hnutím: banderovcům, melnikovcům, dvijkarjům nebo liberálům.
V Sovětském svazu nebyla historie Ukrajinské povstalecké armády
prakticky studována. Sovětští autoři vnímali působení UPA především z hlediska
komunistické ideologie, která považovala nacionalismus za nepřátelskou teorii.
Trochu jinak vypadala situace v polské komunistické historiografií. Polští autoři
byli v liberálnějším prostředí, než jejich sovětští kolegové. Ve svých monografiích
používali více zdrojů, publikovaných nebo archivních, přičemž velmi často byla
využita diasporní literatura s dějin UPA.
Při hodnocení vývoje studie dějin povstalecké armády v současné etapě,
lze vznést některé připomínky. Hlavním úspěchem tohoto období je přemístění
centra výzkumu dějin UPA na Ukrajinu. Studium působení Ukrajinských
nacionalistů se postupně stává vědeckou disciplínou, a ne pouhým instrumentem
tlaku na politické a ideologické soupeře. Jednou z příčin pozitivní evoluce je
připojení ke studiu historiků, nejen účastníků události, kteří tvořili dějiny a posléze
je uváděli v pro ně příznivém světle.
Největší aktivitu, samozřejmě, projevují ukrajinští historici. Jejich
současné pojetí působení UPA pramení z výzkumu diasporních autorů a
představuje nejrozsáhlejší projev národně- osvobozeneckého hnutí.
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Od poloviny 90. let lze hovořit o nástupu nové etapy ve výzkumu historie
Ukrajinské povstalecké armády. Charakteristickým je soustředění studia dané
problematiky převážně ve vědeckých kruzích. Projevuje se i kritický přístup ve
výzkumu, který prakticky nebyl představen na vlně euforie první poloviny 90. let.
Ukrajinská historiografie dějin UPA se postupně osamostatňuje od vlivu diaspory.
Vycházejí opravdu první vědecké práce, jako například monografie Jurije
Kyryčuka nebo Anatolije Kentije.
Nezanedbatelnou je aktivizace polských historiků. V Polsku je významným
pokračování tradice psaní jednotlivých monografií z dějin ukrajinsko-polských
vztahů a role UPA. Ukrajinští historici byly schopni vytvořit stejné práce pouze na
konci 90. let.
Postoj ruské historiografie je z vědeckého hlediska velmi nepochopitelným
- existují velké možnosti pro studium a obrovský archivní potenciál. Ruští historici
prakticky ignorují vše, co je spojené s dějinami ukrajinského nacionalistického
hnutí a UPA jako jeho součásti. Historiografický zájem o UPA existuje také
v Bělorusku, kde je mnohem horší přístup k materiálům než například v Rusku.
Vznik velkých politických diskuzi je datován 1989-1991. Probíhalo
oslabení tvrdé ideologické kontroly a dříve zakázaná témata se stala předmětem
společenské diskuze. Největší pozornost vyvolala problematika UPA na podzim
1992, kdy probíhaly oslavy 50. výročí založení povstalecké armády. Veteráni
UPA, podporováni širokými masy obyvatelstva západních oblasti, ostře postavili
otázku o jejich uznání a poskytnutí stejných privilegii, které mají sovětští vojáci.
Následovala vládní reakce. 22. října 1993 byl vydán zákon „O statusu válečných
veteránů, záruky jejich sociální ochrany“. Zákon uznal vojáky UPA, kteří se
zúčastnili bojů na Ukrajině v letech 1941-1944, za válečné účastníky. Po přijetí
zákona byl vyřešen sociální aspekt problému. Zatím žádná politická strana
nenavrhuje vyloučení vojáků UPA se seznamu válečných účastníků.
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Přesto otázka Ukrajinské povstalecké armády nezanikla, ale transformovala
se do politické roviny. V roce 1996 vznikl ve veteránském hnutí rozkol a již
nebylo možné tvořit konstruktivní diskuzi na tak citlivé téma.
V květnu 1997 prezident Ukrajiny doporučil Kabinetu ministrů vytvořit
novou komisi, která měla za úkol prostudovat fungování UPA a vydat oficiální
stanovisko o působení tohoto vojenského celku. Pouze levicové strany nedaly svůj
souhlas s vytvořením komise.
Pracovní skupina vydala a rozeslala zainteresovaným organizacím
historickou analýzu týkající se problému UPA, v předběžné variantě. Ideje
předběžné varianty vznikla proto, aby umožnila zpětnou komunikaci vědecké
skupiny se širokou veřejností na finální etapě vypracování. Organizace práce ve
formě dialogu dovoluje vnášet upřesnění, kritické připomínky a korigovat obsah
dokumentů.
Dlouhá léta nepřesahovala polemika o problému Ukrajinské povstalecké
armády stránky stranických publikací. Obě strany se navzájem neslyšely. Přesto
příklad úspěšných diskuzí byl ukázán na setkáních ukrajinských a polských
historiků, kde se projednávaly otázky odbojového hnutí, UPA a polsko-ukrajinské
vztahy během druhé světové války.
Po vítězství Oranžové revoluce na konci roku 2004 ostře vyvstal problém
nacionálního usmíření, alespoň na historické úrovní. Hlavním problémem sporů je
a zůstává otázka uznání statusu Ukrajinské povstalecké armády. Pochopitelně na
daný moment vláda se zabývá vnitropolitickými záležitosti a zatím neprojevuje
zájem na vyřešení otázek historického dědictví. Očekávat usmíření veteránů UPA
a Rudé armády jenom díky prezidentským vyhláškám je příliš optimistické. Přesto
žádný výsledek se zatím nedostavil a zbývá jen doufat.
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„The

Ukrainian

Insurgent

Army

Phenomenon

in

Discussions and Disputes in the 90th of the XX and in the
Beginning of the XXI Century in Ukraine”.
Abstract

The historiography of the history of Ukrainian Insurgent Army shows how
ideological doctrines – communism and nationalism- were involving the studying
of the non-soviet guerilla movement at the time of the World War Second. During
1940-1980 the ideological influence was the most intensive. For the majority of
active authors, which were party members, was impossible not to insert the party
interests in their works.
From 40th to 80th years of the XX century the Diaspora representatives had
the most significant influence for UIA learning. The analysis of Ukrainian
Diaspora historiography shows how strongly author’s attitude depended on their
affiliation with the nationalist tendencies: banderas, melnikovs, dvijkars or
liberals.
The history of Ukrainian Insurgent Army almost was not studied in the
Soviet Union. Soviet authors have interpreted the functioning of UIA from the
point of view of the communist ideology, which considered nationalism as an
enemy theory. A little different the situation was in Polish communist
historiography. Polish authors were in more liberal environment than their soviet
colleagues. They have used more sources in their monographs, published or
archival, so far often was used the Diaspora literature of UIA history.
While evaluating the progress of studying of the history of Ukrainian
Insurgent Army in the modern phase, we can advance some remarks. The principal
success is the move of the studying center of UIA in Ukraine. The learning of the
activity of Ukrainian nationalism gradually becomes a scientific discipline, not
only the pressure instrument on political and ideological rivals. One of the reasons
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of positive evolution is the joining of historians to the study, not only event
participants, which were creating history and presenting it in favorable light for
them.
Certainly the most active are Ukrainian historians. Their modern
perception of UIA functioning proceeds from studying of Diaspora authors and
presents the widest demonstration of national- liberating movement.
From the beginning of the 90th we can constant the coming of the new
period in studying of history of Ukrainian Insurgent Army. Typical is the
concentration of problem examination mostly in scientific circles. At the same
time appears a critical attitude in the studying, which was not shown on the
euphoria wave of the first half of the 90th. Little by little the Ukrainian
historiography of UIA becomes independent from the Diaspora influence. Worthy
scientific works are published, like monographs of Yuriy Kyrychuk or Anatoliy
Kentiy.
Very notable is the intensification of Polish historians. There is a
significant tradition of writing the purposeful monographs devoted to the history
of Ukrainian-Polish relationships and to the role of UIA. Ukrainian historians
could create works of the same level only in the end of 90th.
At the scientific point of view the attitude of Russian historiography is
incomprehensible – there are great possibilities for the studying and grand archival
potential. Russian historians do ignore almost everything concerned with the
history of Ukrainian nationalistic movement and UIA as its component. The
historiographic interest also exists in Byelorussia, where the source accessibility is
more complicated comparing to the Russia.
The rise of large political discussions goes to 1989-1991.The strict
ideological control became weaker and the subjects, which were taboo, became an
object of public discussion. The biggest attention UIA provoked in autumn 1992,
during the celebration of the 50th anniversary of establishment of the insurgent
army. The UIA veterans, supported by the citizens of west regions have acutely
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pointed on theirs recognition and rendition of the same benefits, as the soviet
soldiers have. The authority’s reaction was reflected in promulgating the law the
22 October 1993 “About the status of war veterans, the guarantees of their social
protection”. The law recognized UIA soldiers, which took part in battles in
Ukrainian territory in 1941- 1944, as war participants. After passing the law the
social aspect of the problem was solved. So far none of the political parties does
not suggest excluding UIA soldiers from the list of war participants.
Nevertheless the question of Ukrainian Insurgent Army did not disappear,
but transformed into to the political level. In 1996 appeared the disunity in the
veteran movement, so far it was not possible to create a constructive discussion on
such a sensitive subject.
In May 1997 the president of Ukraine has advised government to create a
new commission that had to study the UIA activities and to publish an official
position concerning the functioning of this military union. Only left-wing parties
did not agree with the commission creating.
A working team issued and sent the historical summary of the UIA to all
interested organizations in a prior version. The aim of prior variant was to enable
the reverse communication of the scientific team with the public in the final period
of work. The work organization in the dialog permits to make suggestions, critical
remarks and to correct the document composition.
Many long years the disputes about Ukrainian Insurgent Army problem did
not get over pages of party publications. Both sides did not hear each other.
Although an example of successful discussions was shown during meetings of
Ukrainian and Polish historians, where the questions of guerilla movement, UIA
and Ukrainian – Polish relationship during the World War Second were discuss.
After the victory of Orange revolution by the end of 2004 appeared a problem of
national reconciliation, at least in the historical level. The main conflict lays in the
recognition of status of Ukrainian Insurgent Army. Of course for the moment
government is occupied with the internal affairs and does not generate any interest
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about solving the problems of historical heritage. Waiting the reconciliation of the
veterans of UIA and Red Army only thanks to the president edicts is too
optimistic. However there are no any results and all we can do is to hope.
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