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Debata v historických oborech vnímá v posledních letech čím dál více změny v nazírání na dějiny mimo hranice 
euroatlan�ckého prostoru. Postkoloniální obrat mění pohled nejen na dějiny kolonialismu, ale také na historii 
v globálním měřítku. Nová perspek�va nesleduje historii výlučně z pozice kolonizátorů, ale naopak reflektuje 
pozice kolonizovaných a klade důraz na jejich význam. Dekolonizace jako proces změny myšlení týkající se 
našeho historického vědění v sobě nezahrnuje jen školní dějepis, ale rovněž výuku historie na českých univerzi-
tách. Změna pohledu na světové kultury otevírá také otázku jejich prezentace v paměťových ins�tucích. V rámci 
dekolonizační debaty vzniká poptávka po kri�ckém historickém bádání v dějinách bývalých kolonií, snaze 
a ochotě zbavit se evropocentrického pohledu na ně, otevření nových témat a novém zachycení mocenské role 
bývalých koloniálních mocnos�. České prostředí doposud stálo stranou diskuse koloniální a postkoloniální 
problema�ky, která se nedotýká jenom států kolonie přímo vlastnící, ale též zemí z nich profitujících a spolu-
vytvářejících jejich obraz. Toto nové promýšlení minulos� nám nepřináší jen nové poznatky, ale i příležitost 
zkoumat teore�cké nástroje a koncepty, které nám umožňují porozumět jak vlastním dějinám, tak dějinám vzdá-
lených zemí. Nové pozice taktéž vedou k promýšlení samotných teore�ckých konceptů, mnohdy evropocentric-
kých a opomíjejících pozici druhého, z jiného hlediska. Tema�cké číslo počítá s následujícími okruhy: 

(De)kolonizované dějiny
Nové v přístupy v oblas� historických věd zasahují řadu humanitních i společenskovědních odvětví. Počínaje 
výukou dějepisu na základních, středních i vysokých školách, přes vystavování v paměťových ins�tucích po 
fungování vědy samotné.  Postkoloniální a postmoderní myšlení s sebou přináší mnohé otázky. V jaké podobě 
se problema�ka alterity a kolonií objevuje v českém školním dějepise? Jaký je přístup české historiografie ke 
koloniální problema�ce? Reflektuje výuka na našich univerzitách nové historiografické trendy a přístupy? Jak na 
nové přístupy reagují paměťové ins�tuce? A co konkrétně může přinést dekolonizace České republice?

Dekolonizace a metodologie historické vědy

Dekolonizace historického myšlení s sebou přináší kri�cké přehodnocování tradičních i aplikaci nových metodo-
logických přístupů, které v sobě pojí poznatky širokého spektra společenských věd. Interdisciplinární přístup 
jako  kri�cké bádání s sebou přináší například metodologii globálních či transnacionálních dějin, subalterní 
studia, literární vědy či pohled na dějiny z hlediska tradičně přehlížených/potlačovaných druhých, ať už se jedná 
o původní obyvatele, ženy či etnické a národnostní menšiny atp. Jak se s těmito přístupy vyrovnává česká histo-
rická obec? Je české bádání progresivní nebo spíše konzerva�vní? Jaké jsou možnos� nových metodologií? 
Reflektují tyto přístupy univerzitní a vědecká pracoviště? 

Dekolonizace dějin jako politický a společenský problém

Postkoloniální přístup k dějinám a dědictví kolonialismu souvisí s otázkou  distribuce moci a nevyhnutelně se 
pojí s poli�kou, které se odráží ve společnos� samotné. Přístup k minulos� a současnos� oblas� za hranicemi 
euroatlan�ckého světa a návazné problema�ce je patrný v různých veřejných diskuzích a poli�ckých rozhodnu-
�ch. Dekolonizační přístup k dějinám rovněž rozšiřuje uchopení vlastní minulos�. Jaká je společenská a poli�cká 
reflexe kolonialismu v ČR? Má Česká republika jasný postoj v otázkách cizího kulturního dědictví? Jaký má ČR 
vztah k jinému za hranicemi vlastního území? Jak nám tento přístup k historii pomůže pochopit dějiny marginali-
zovaných skupin obyvatel? Nakolik jsme si v minulos� sami zjinačovali a stereotypizovali odlehlých oblas� jako 
Podkarpatskou Rus nebo Bosnu? 

Dekolonizace v kontextu střední a východní Evropy

Prostor střední a východní Evropy nabízí rozsáhlou plejádu přístupů k problema�ce kolonialismu a vlastní deko-
lonizace/postkoloniálního myšlení. Najdeme zde jak státy s koloniální minulos�, tak státy, které mají tuto zkuše-
nost pouze zprostředkovaně. Jak jsou na tom s dekolonizačním přístupem naši sousedé? Liší se přístup 
k dějinám ve státech s koloniální minulos� a postkomunis�ckých zemích? 
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