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Abstrakt 

Práce se věnuje reflexi ukrajinské otázky ve vybraných pracích příslušníků první vlny ruské 

emigrace. Pozornost je věnována čtyřem hlavním politickým proudům ruské emigrace – 

konzervativnímu, liberálnímu, levicovému a eurasijskému. V rámci obsahové analýzy 

vybraných prací byla mimo jiné sledována využívaná historická témata a postavy, existence 

motivu protiruského spiknutí, plán budoucího uspořádání rusko-ukrajinských vztahů nebo 

způsob, jakým byly myšlenky formulovány. Důkladnou analýzou všech zmíněných proudů 

bylo zjištěno, že s výjimkou nejlevicovějšího eserského politického proudu nikdo nepočítal 

s plným oddělením Ukrajiny od Ruska. Ačkoliv si ostatní myšlenkové proudy nedokázaly 

představit oddělení Ukrajiny, některé navrhovaly řešení, které by ve vztahu Ukrajinců a Rusů 

přineslo více rovnosti nežli v předrevolučním období, a to ať teritoriální nebo kulturní 

autonomií Ukrajinců.   

 

Abstract 

The thesis deals with the reflection of the Ukrainian question in selected works of members of 

the first wave of Russian emigration. Attention is paid to four major political streams of Russian 

emigration - conservative, liberal, left-wing and Eurasian. As part of the content analysis of 

selected works, the historical topics and figures, the existence of the theme of the anti-Russian 

plot, the plan for the future arrangement of the Russian-Ukrainian relations, or the way in which 

the ideas were formulated were examined. A thorough analysis of all these currents revealed 

that, with the exception of the most leftist Socialist-Revolutionary political stream, no one had 

counted on the full separation of Ukraine from Russia. Though other thought currents could not 

imagine the separation of Ukraine, some proposed a solution that would bring more equality in 



the relationship between the Ukrainians and the Russians than in the pre-revolutionary period, 

be it the territorial or cultural autonomy of the Ukrainians. 
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Úvod 

V důsledku dvou ruských revolucí v roce 1917 a několikaleté občanské války opustilo území 

bývalé Ruské říše několik stovek tisíc lidí, často z řad intelektuálů a vojenských kruhů. Většina 

z nich opustila Rusko ze strachu z politické perzekuce ze strany bolševiků nebo z důvodu 

porážky bílých armád na všech frontách ruské občanské války. Menší část pak byla sovětskými 

úřady donucena emigrovat na tzv. parnících filosofů po skončení války. Po občanské válce byli 

antibolševičtí ruští běženci v Evropě nuceni smířit se s životem v emigraci. Díky své vysoké 

vzdělanosti vytvořili v Berlíně, Praze, Paříži i Londýně důležitá ruská kulturně-politická centra, 

důležitá však byla také emigrantská centra v Bulharsku a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. 

Malá část emigrace našla svůj azyl skrze evakuaci bělogvardějské námořní flotily také mimo 

Evropu, usadili se zejména v severoafrických francouzských koloniích Maroka, Alžírska a 

Tuniska, část emigrace po porážce bělogvardějců na ruském Dálném Východě odešla do 

čínského Charbinu a Šanghaje. Drtivá většina ruské emigrace věřila, že tento pobyt za ruskými 

hranicemi je pouze dočasný, a tak zde hlavně intelektuální kruhy rozvíjely své úvahy týkající 

se minulosti i budoucnosti Ruska. Snažily se odhalit důvody vzniku ruských revolucí a 

bolševického úspěchu v občanské válce a najít řešení pro budoucí uspořádání Ruska po v brzké 

době očekáváné porážce bolševiků. Jelikož v předrevoluční Ruské říši existovala řada 

politických proudů napříč celým pravolevým politickým spektrem, bylo samozřejmé, že i 

v emigraci, kam se uchýlila drtivá většina vůdčích osobností předrevoluční politické scény, 

budou její příslušníci názorově rozdělení. Mimo ruské hranice se tak svobodně rozvíjely 

myšlenky a úvahy nad minulostí i budoucností Ruska všech myšlenkových proudů a jejich 

představitelů, jako byli například Pavel Miljukov, Nikolaj Losskij, Vasilij Šulgin nebo Nikolaj 

Trubeckoj. Politické myšlení ruské emigrace však nevycházelo pouze z předrevolučního 

období, vznikly zde i nové myšlenkové proudy, jako například eurasijské a solidaristické hnutí. 

Část ruské emigrace, zejména její mladší členové, byla také inspirována v průběhu 20. a 30. let 

nástupem fašistických režimů v Evropě.  

Události spojené s rozpadem ruského impéria a bojů občanské války do značné míry vynesly 

otázku sebeurčení národů, která v početných případech dokonce dospěla k vyhlášení 

nezávislosti některých národních států. Tento zásadní problém nemohla ruská emigrace ve 

svých plánech o budoucím uspořádání Ruska opomenout. K národnostní emancipaci 

zintenzivněné událostmi první světové války a vyhlášení svého nezávislého státu na úkor Ruské 

říše došlo v roce 1917 i v případě ukrajinského národa. Na rozdíl od Finů či Poláku, kteří již 

dříve požívali ze strany Rusů jisté úrovně autonomie, nebo kavkazských a středoasijských 
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národů, jejichž odlišnost od Rusů byla velmi patrná, byla ukrajinská situace mnohem 

komplikovanější. Již od počátků ukrajinské národnostní emancipace bylo na Ukrajince 

nahlíženo ze strany carských úřadů s obrovskou nedůvěrou a snahou o potlačení jakýchkoliv 

projevů odlišnosti. Stejný názor na ukrajinské hnutí zastávala i velká část ruské inteligence. 

V očích většiny ruské společnosti bylo obyvatelstvo jižních gubernií Ruského impéria jakožto 

Malorusové, spolu s Bělorusy a Velkorusy (Rusy) jednou z větví trojjediného ruského národa. 

V rámci svých úvah o budoucím uspořádání Ruska se emigranti museli vypořádat s řešením 

národnostní otázky, která velkou vahou přispěla k rozpadu impéria. Jednotlivé politické proudy 

se k národnostní problematice pochopitelně stavěly odlišně a také navrhovaly odlišná řešení. 

Samotná ukrajinská otázka však byla možná nejsložitější z toho důvodu, že se jednalo o národ, 

který ruská společnost většinou pokládala za integrální součást svého národa a nikdy si jeho 

samostatné fungování nedokázala představit.  

Ve své práci si kladu za cíl odpovědět na několik otázek. Chtěl bych zjistit, jakým způsobem 

se ve svých esejích a knihách potýkala první vlna ruské emigrace s fenoménem ukrajinského 

národního hnutí a jeho státoprávních požadavků, zda se tomuto fenoménu věnovala, a pokud 

ano, zda se k němu stavěla negativně, pozitivně nebo ho alespoň tolerovala, popřípadě zda 

uznávala alespoň některé jeho požadavky za oprávněné. Další otázkou je vztah k tomuto 

fenoménu v závislosti na ideovém proudu v rámci ruské emigrace a také jakou argumentaci ve 

vztahu k Ukrajincům tyto proudy používaly. V souvislosti s těmito argumenty lze také 

poukázat na způsob, jakým se větší národ vymezuje vůči národu, který se z něj chce oddělit.  

Podle počátečních předpokladů liberální proudy uvnitř ruské emigrace ukrajinskou odlišnost 

uznávaly, avšak bez práva na samostatnost či teritoriální autonomii, jelikož z liberálního 

pohledu měli všichni občané Ruského impéria, bez ohledu na jejich víru nebo národnost, stejná 

práva, a tak nebylo nutné jakoukoliv teritoriální autonomii či nezávislý stát vytvářet. 

Konzervativní a eurasijský proud také neměl v plánu vytvářet jakoukoliv autonomii, avšak 

z jiného důvodu. Z jejich pohledu bylo Rusko unikátní a nedělitelnou říší, a tak si možnou 

odlišnost obyvatel z jihoruských gubernií ani nepřipouštěl. Představitelé levicových proudů 

často nepovažovali národnostní otázku jako takovou za příliš důležitou, jelikož jí pokládali za 

přežitou. Ukrajinská otázka tak byla ve světle socialistického internacionalismu zbytečná. Část 

levicových představitelů však navrhovala vytvoření samostatných teritoriálních jednotek pro 
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všechny národy žijící v Rusku, a tak v jejich představách měli Ukrajinci právo na své 

teritorium.  

Toto téma může být nejen pro akademickou obec zajímavé ze dvou důvodů. Tím prvním je 

současný komplikovaný rusko-ukrajinský vztah, jehož stopy lze vysledovat již 

v předrevolučním období. Argumenty, které následně byly rozvíjeny ruskými intelektuály 

v emigraci, nebyly příliš odlišné od toho, jaké se nyní objevují v rétorice současné ruské 

společnosti. Neméně důležitým přínosem je také poznání, jakým způsobem se vymezuje velký 

národ vůči menšímu, který se z něj snaží oddělit. Toto je velmi odlišné od dosavadních prací, 

které se většinou věnují tomu, jak se emancipující se národ vymezuje vůči většímu.  

Má práce je rozdělena do šesti částí. V první části se věnuji stručné charakteristice historie první 

vlny ruské emigrace, jejímu politickému rozdělení a také geografickému rozdělení jejich 

politicko-kulturních center. Dále je součástí první části shrnutí historie politické emancipace 

ukrajinského národa jakožto děje, vůči kterému se později ruská emigrace vymezovala. 

V následujících čtyřech částech se budu zaobírat čtyřmi hlavními ideovými proudy první vlny 

ruské emigrace – konzervatisty, liberály, levicí a eurasijci. V každé z kapitol se nejprve budu 

věnovat vybraným pracím představitelů daného politického proudu a poté tyto práce analyzuji 

podle předem určených kritérií. Poslední kapitolu věnuji komparaci postojů výše zmíněných 

politických směrů, kde se snažím odhalit shodné a rozdílné postoje první vlny ruské emigrace 

k ukrajinské národní emancipaci.  
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Metodologie, prameny a sekundární literatura, současný stav 

poznání 

Má práce je obsahovou analýzou vybraných prací ruských emigrantů první vlny, které se 

nějakým způsobem týkají ukrajinské problematiky. Jedná se o práci výzkumného typu, 

konkrétně o kvalitativní výzkum. Výzkumným vzorkem diplomové práce jsou vybrané práce 

ruských emigrantů první vlny, týkající se ukrajinské problematiky. Pro účely této práce bude 

analyzováno 9 prací ze 4 hlavních politických proudů první vlny ruské emigrace. Pro 

zpracování těchto dokumentů byla zvolena jako výzkumná metoda obsahová analýza textu. Jde 

o analýzu a hodnocení obsahu písemných dokumentů, která se neopírá o explicitně vyčleněné 

kategorie jevů, které se zpracovávají numericky. Uskutečňuje se nejrůznějšími způsoby – od 

jednoduchých rozborů obsahu textu až po hluboké interpretace a vysvětlení. Základní soubor 

tvoří vybrané texty, které se týkají vymezené problematiky. Někdy jde jen o jeden text, jindy o 

soubor textů. Jde o speciální metodu a věrohodnost obsahové analýzy se zvyšuje, čím přesnější 

jsou analytické kategorie. Měla by být zcela objektivní a žádným způsobem neodrážet postoje 

či názory toho, kdo tento výzkum uskutečňuje. Analýza je prováděna pomocí kvalitativního 

výzkumu. Prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy zkoumám, zda jsou ve vybraných 

emigrantských pracích určená klíčová témata. Dále se zabývám tím, jakou formou jsou 

příslušné dokumenty napsány. Po obsahové analýze jednotlivých dokumentů budu získané 

postoje ke klíčovým tématům komparovat.1 

Jakožto hlavní sledovaná témata jsem si určil: 1) pojmenování národů, tj. jakým způsobem jsou 

označováni Ukrajinci, zda jako Ukrajinci či Malorusové nebo zda existuje i jiný termín. Dále 

také jakým způsobem se používá označení Velkorus, jímž byli tradičně označováni lidé, které 

dnes známe pod pojmem Rusové, 2) využívané historické momenty a postavy, tj. jakými 

historickými momenty a postavami argumentují ruští emigranti při podpoře svých argumentů, 

3) uznání či neuznání národnostního útlaku Ukrajinců ze strany carské vlády, 4) existence 

polského, německého či jiného spiknutí, kterým mělo být ukrajinské hnutí vytvořeno nebo 

podpořeno, 5) řešení budoucího uspořádání vztahů mezi Rusy a Ukrajinci, tj. zda je do 

budoucna plánován unitární stát, kulturní nebo teritoriální autonomie, nebo federace, 6) 

existence provolání nebo vzkazu dalším emigrantům, a 7) existence zmínky o Podkarpatské 

Rusi jakožto regionu, který se v meziválečném období snažili kulturně ovlivnit Rusové i 

Ukrajinci. 

                                                           
1 Jiří Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (Praha: Grada, 2009), 62-74. 



5 

 

Převážná část diplomové práce se věnuje obsahové analýze emigrantských dokumentů, a tak je 

jasné, že bude vycházet přímo z primárních zdrojů. Těmi jsou mnou vybrané eseje či články 

zástupců čtyř hlavních politických proudů první vlny ruské emigrace, týkající se řešení 

ukrajinského problému. Snažil jsem se o výběr, který by byl průřezem napříč všemi 

myšlenkovými směry a zároveň i odrážel názorovou pestrost uvnitř těchto politických směrů. 

Do výběru jsem zařadil pouze práce napsané po ukončení občanské války a odchodu do 

emigrace. Část prací totiž byla napsána během bojů občanské války na ukrajinském území pod 

kontrolou bílých armád, v době, kdy nebyl jasný nejbližší následující vývoj. Z tohoto důvodu 

jsem vyřadil práci Andreje Storoženka „Malaja Rossija ili Ukraina?“ publikovanou v roce 

1918. Storoženko navíc na svých pracích úzce spolupracoval s Alexandrem Volkonským, jehož 

dva články v diplomové práci analyzuji. Ze stejného důvodu jsem vyřadil práci generála 

Georgije Romanovského, který svou práci „Ukrainskij separatizm i Germanija“ publikoval 

v roce 1920. Jak Storoženko, tak i Romanovskij jsou zástupci konzervativně-monarchistických 

myšlenkových proudů v ruské emigraci. Nakonec jsem také vyřadil tzv. Konspekt č. 10, který 

byl v Bělehradě v polovině 30. let vydán Národním svazem ruských solidaristů. Toto hnutí bylo 

spíše uskupením mladší generace emigrantů a také potomků starší generace první vlny ruské 

emigrace, navíc vzniklo až ve třicátých letech. Nedá se tedy označit za typický politický 

myšlenkový proud první vlny ruské emigrace. 

Ačkoliv lze rozdělit politické myšlení tehdejší vlny emigrace na mnohé proudy, bylo vytvořeno 

mnoho politických, vojenských a kulturních uskupení v široké řadě zemí, pro zjednodušení 

rozdělím emigraci do čtyř hlavních proudů – konzervativně-monarchistického, liberálního, 

levicového s návazností na hlavní politické proudy předrevolučního Ruska, a eurasijského, 

jakožto nově vytvořeného myšlenkového proudu na počátku 20. let příslušníky předrevoluční 

inteligence.  

Konzervativně-monarchistický proud zastupují Vasilij Šulgin a Alexandr Volkonskij. Šulgin je 

příklad ultrakonzervativního politika pocházejícího přímo z prostředí, kde se emancipovalo 

ukrajinské národní hnutí, v Šulginově případě z Kyjeva. Šulgin je obecně považován za 

jednoho z největších kritiků ukrajinského hnutí, protiukrajinsky se vyjadřoval již před revolucí, 

sám se považoval za Rusa a Malorusa zároveň, mimo svého negativního vztahu k Ukrajincům 

byl také známý svými výpady proti Židům. Ačkoliv je Volkonskij také reprezentantem 

konzervativních kruhů, od Šulgina se liší. Na rozdíl od Šulgina pocházel z Petrohradu a 

k ukrajinskému hnutí se začal vyjadřovat až po ukrajinském vyhlášení nezávislosti. Poté však 

podporoval i další, protiukrajinsky smýšlející emigranty. Volkonskij také nebyl před revolucí 
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politikem, nýbrž sloužil v armádě. Po revoluci a emigraci patřil k prominentním členům 

ruských vojenských kruhů v Itálii. 

Liberální proud emigrantské politiky reprezentují Pavel Miljukov a Nikolaj Losskij. Miljukov 

je jedním z nejdůležitějších představitelů ruského liberálního smýšlení. Před revolucí zastával 

vrcholné pozice v Konstituční demokratické straně, po únorové revoluci byl ministrem 

zahraničí. Před vypuknutím první světové války se věnoval ukrajinské problematice, obhajoval 

ukrajinské hnutí a byl spojencem ukrajinských zástupců v dumě. Losskij je zástupcem spíše 

konzervativnějšího křídla ruského liberalismu. K ukrajinské problematice se příliš 

neprojevoval, svůj článek týkající se Ukrajinců a Bělorusů byl publikován až na sklonku jeho 

života po druhé světové válce, avšak ilustruje naléhavost ukrajinské problematiky pro první 

vlnu emigrace i několik desetiletí po jejich odchodu z Ruska. 

Levicový proud zastupují Dmitrij Odiněc a Vasilij Suchomlin. Odiněc je zástupcem 

umírněnějšího levicového proudu trudoviků, kteří byli jednou z vedoucích stran Prozatímní 

vlády v roce 1917. Levice tradičně nepřikládala tolik významu národnostním hnutím na rozdíl 

od řešení otázky pozemkové reformy nebo průmyslu. Odiněc se do kontaktu s ukrajinským 

hnutím dostal až v roce 1917, kdy byl vyslán Prozatímní vládou do Kyjeva. Poté se dokonce 

stal ministrem pro velkoruské záležitosti v ukrajinské vládě. Po emigraci se však ke 

státoprávním nárokům národů již neexistující Ruské říše stavěl spíše skepticky. Pro Vasilije 

Suchomlina, jakožto jednoho z hlavních představitelů socialistů-revolucionářů nehrála 

národnostní otázka od počátku významnou roli. V emigraci se však kvůli národnostní otázce 

eserská strana rozdělila, protože část eserů začala spolupracovat s ukrajinskými emigranty a 

odklonila se tak od tradičních pozic eserské strany. 

Reprezentanty eurasijského hnutí jsou Georgij Vernadskij a Nikolaj Trubeckoj. Vernadskij je 

příkladem eurasijce majícího původ na Ukrajině. Sám sebe považoval za Ukrajince i Rusa 

zároveň. Ačkoliv se zaobíral hlavně svými teoriemi o Eurasii, zajímal se také intenzivně o 

ukrajinskou historii. Jeho otec Vladimir se stal po vyhlášení ukrajinské nezávislosti předsedou 

místní akademie věd. Trubeckoj naopak žádný rodinný vztah k Ukrajině neměl. Protože byl 

Trubeckoj především lingvistik, jeho akademický zájem o Ukrajinu byl hlavně jazykový. Oba 

dva ideologové eurasijského hnutí viděli Ukrajinu hlavně jako součást širšího ruského prostoru.  

První kapitola týkající se historie ruské emigrace, jejího geografického a politické rozdělení a 

také předrevolučního vnímání ukrajinské otázky bude vycházet ze sekundárních zdrojů. Těmi 

jsou zejména knihy ruských akademiků věnujících se problematice první vlny ruské emigrace 
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jako takové. Ve většině případů se věnují okolnostem vzniku první vlny migrace, jejímu 

právnímu statusu, geografii a sociálnímu stavu migrace, politické, vědecké a kulturní činnosti 

jejích členů a často také postoji emigrantů k nastupujícímu nacismu v Německu. Takto obšírně 

se věnuje emigraci profesorka Lomonosovovy univerzity Zoja Bočarova ve své knize 

„Fenomen zaruběžnoj Rossii 1920-ch godov“2 a potomek ruských emigrantů první vlny 

profesor Mark Raeff v knize „Russia Abroad“.3 Podobně strukturovaná je i kniha 

„Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja“ kolektivně napsaná pod vedením Valerije 

Žuravljova, který je profesorem Moskevské státní oblastní univerzity.4 Tato kniha se na rozdíl 

od prvních dvou uvedeným okrajově věnuje i dalším vlnám ruské emigrace. Z velké části je 

tvořena velmi podrobnými medailonky hlavních představitelů ruské emigrace. Politickému 

rozdělení první vlny ruské emigrace a její snaze politicky se sjednotit se věnuje ve své knize 

„Rossijskaja emigracija v poiskach političeskogo objediněnija“ docent Oleg Antropov, který 

působí na univerzitě v Astrachani.5 Pohledem první vlny emigrace na řešení národnostní otázky 

v Rusku se zaobírá profesor Askold Dorončenkov v práci „Emigracija pěrvoj volny o 

nacionálních problěmach i suďbě Rossiji“, specificky ukrajinské problematice se však kniha 

věnuje jen okrajově.6  

Co se týče samotné ukrajinské otázky, ta není v odborné literatuře příliš zpracována. Akademici 

se většinou věnují pouze předrevolučnímu vnímání problematiky, příklad může být článek 

„Kaděty i nacionalnyj vopros zapadnych guběrnijach Rossijskoj impěrii (1905-1917)“ docenta 

Fjodora Gajdy z Lomonosovovy univerzity v Moskvě,7 článek francouzského historika Jeana 

Breuillarda „Partija kadětov i ukrainskij vopros (1905-1917)“.8 Celkovému vnímání 

ukrajinského problému v ruském myšlení se svém článku „The Image of Ukraine and the 

Ukrainians in Russian Political Thought (1860-1945)“ věnoval ukrajinský historik Volodomyr 

Potulnyckyj, avšak z okruhů ruských emigrantů se věnoval pouze Trubeckému a 

Vernadskému.9 Vernadskému se věnuje také profesor Petrohradské státní univerzity Andrej 

                                                           
2 Zoja Bočarova, Fenomen zarubežnoj Rossii 1920-ch godov (Aletheia: Sankt-Petěrburg, 2001), 407 s. 
3 Mark Raeff, Russia Abroad (Oxford University Press: New York, 1990), 239 s. 
4 Valerij Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja. Enciklopedija (Moskva: ROSSPEN, 2009), 

703 s. 
5 Oleg Antropov, Rossijska emigracija v poiskach političeskogo objediněnija: 1921-1939 gg. (Astrachanskij 

universitět: Astrachaň, 2008), 325 s. 
6 Askold Dorončenkov, Emigracija pěrvoj volny o nacionálních problěmach i suďbě Rossiji (Petrohrad: Dmitrij 

Bulanin, 2001), 214 s. 
7 Fjodor Gajda, „Kaděty i nacionalnyj vopros zapadnych guběrnij Rossijskoj impěrii (1905-1917),“ Russkij 

sbornik 21, (2017) 257-271. 
8 Jean Breuillard, „Partija kadětov i ukrainskij vopros (1905-1917),“ Centr ukrainistiki i bělorusistiki 

Istoričeskogo fakultěta MGU, navštíveno 28. prosince 2018, http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/brejar.htm. 
9 Volodomyr Potulnyckyj, „The Image of Ukraine and the Ukrainians in Russian Political Thought (1860-

1945),“ Acta Slavica Iaponica 16, (1998), 1-29.  
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Dvorničenko ve článku „Georgij Vernadskij ob Ukraině i ukrainskom voprose“.10 Další 

odborné práce se pak věnují celkovým politickým názorům vybraných emigrantů nebo naopak 

řešení národností otázky v Rusku bez konkretizace Ukrajiny. Příkladem je disertační práce 

Dmitrije Babkova „Političeskaja dějatělnosť i vzgljady V. V. Šulgina v 1917-1939 gg.“, která 

se věnuje politickým názorům představitele konzervatismu Vasilije Šulgina.11 Otázce rozkolu 

uvnitř eserské strany kvůli řešení otázky se věnovala britská akademička Elizabeth White ve 

své práci „The Socialist Revolutionary Party, Ukraine, and Russian National Identity in the 

1920s“.12 V současnosti je tak zpracována pouze část emigrantů a jejich vztah k Ukrajině 

(Vernadskij) nebo jejich názory obecně (Šulgin) nebo naopak celý pohled proudu na 

národnostní otázku (eseři, liberálové). 

 

  

                                                           
10 Andrej Dvorničenko, „Georgij Vernadskij ob Ukraině i ukrainskom voprose,“ Věstnik Sanktpetěrburgskogo 

universitěta 2, (2015) 57-78. 
11 Dmitrij Babkov, „Političeskaja dějatělnosť i vzgljady V. V. Šulgina v 1917-1939 gg.“, (dizertační práce, 

Brjanská státní univerzita, 2008). 
12 Elizabeth White, „The Socialist Revolutionary Party, Ukraine, and Russian National Identity in the 1920s,“ 

The Russian Review 66 (říjen 2008), 549-567. 
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1. První vlna ruské emigrace 

 

1.1. Geografické rozdělení první vlny ruské emigrace 

 

V následující kapitole se budu stručně věnovat historii vzniku první vlny ruské emigrace, jejím 

proudům a utvořením emigrantských politicko-společenských center. Ačkoliv se různé skupiny 

a jednotlivci z řad uprchlíků před bolševiky usadili v několika desítkách zemí všech kontinentů, 

v některých zemích alespoň na krátkou dobu žilo o mnoho více příslušníků bílé emigrace než 

v zemích jiných. Ačkoliv první lidé prchali z politických důvodů z Ruska již po únorové 

revoluci roku 1917, hlavně z řad konzervatistů, první velký proud byl vyvolán až bolševickým 

převratem na podzim téhož roku. Největší migrační proud byl však vyvolán drtivou vojenskou 

porážkou bílých armád na všech frontách v letech 1920-1921.  

Z geografického hlediska dělíme proudy ruské emigrace na čtyři základní směry.13 Tím prvním 

byl severní proud směřující do Finska, skandinávských zemí a Spojeného království. Tento 

proud byl využíván jako první, ihned po bolševické revoluci, hlavně díky své geografické 

blízkosti z hlavních center Ruska. Dalším faktorem, proč byla tato cesta využita jako první, 

byla faktická neexistence jakékoliv ostrahy rusko-finských hranic z důvodu dřívější velké 

provázanosti obou zemí. Část bílých armád pod vedení generála Jevgenije Millera se spolu 

s britsko-americkými intervenčními vojsky působícími v okolí Murmansku a Archangelsku 

stáhla do Spojeného království. Pro velkou většinu běženců však tyto státy sloužily pouze jako 

tranzitní a pokračovali dále do dalších zemí, pouze ve Finsku zůstala malá skupina, která se 

později včlenila do již stávající ruské menšiny z předrevolučních dob.14    

Mnohem významnějším byl západní proud do Polska a pobaltských zemí a dále do Německa, 

Francie a Československa. Kromě jednotlivých civilistů prchajících před bolševiky se na západ 

roku 1919 stáhly také poražené vojenské jednotky generálů Pavla Bermondt-Avalova a 

Nikolaje Judeniče, které byly doprovázeny velkým počtem rodinných příslušníků a dalších 

civilistů.15 V případě pobaltských zemí se uprchlíci dostali do prostředí, které bylo před 

revolucí součástí Ruské říše, ruský jazyk se zde používal velmi běžně a žily zde početné ruské 

menšiny, hlavně v Estonsku a Lotyšsku. Jejich příchod však nebyl příliš uvítán ze strany vlád 

pobaltských států, které byly z důvodu předešlé rusifikace nakloněné přílivu dalších Rusů, často 

                                                           
13 Zoja Bočarova, Fenomen zarubežnoj Rossii 1920-ch godov (Aletheia: Sankt-Petěrburg, 2001), 21. 
14 Bočarova, Fenomen, 48. 
15 Bočarova, Fenomen, 22. 
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smýšlejících o daných zemích jako o součásti Ruska. Dalším důvodem pro opuštění regionu 

bylo rychlé vzájemné uznání pobaltských států a sovětského Ruska. Velká část běženců 

pokračovala dále do Německa a Francie. Zbylí ruští uprchlíci v existujícím ruskojazyčném 

prostředí splynuli a nevytvořili žádnou specifickou emigrantskou komunitu.16 Případ 

migračního proudu do Polska je velmi podobný tomu do pobaltských zemí. I zde velkou část 

tvořily přes Ukrajinu a Bělorusko ustupující vojáci spolu se svými rodinami. Stejně jako 

v Pobaltí zde panovala velká nevraživost vůči Rusům zdůvodněná historickými událostmi a 

dřívější rusifikací. Ustupující vojska byla internována ve shromažďovacích táborech, ve 

kterých panovaly otřesné hygienické podmínky. Rusům také bylo zakázáno pobývat v pásmu 

podél hranice se Sovětským svazem. Nakonec z důvodu špatných podmínek pro činnost 

běženeckých organizací a celkové nespokojenosti se životem v Polsku se většina uprchlíků 

přestěhovala neorganizovaně do zemí západní Evropy nebo ve spolupráci s jugoslávskými 

úřady organizovaně do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Z těchto důvodů v Polsku 

nevznikly podmínky pro vznik činorodé emigrantské komunity.17  

Neméně významným byl východní proud skrze Sibiř na Dálný Východ. Velká část běženců 

směřovala zejména do Mandžuska, část se postupně dostala i do jiných oblastí Číny, Koreje a 

Japonska. Na Dálný Východ se migrační proudy dostaly o trochu později než do jiných oblastí 

kvůli pozdější porážce místních bílých armád. Poslední bílé vojenské jednotky se stáhly do 

Mandžuska po pádu Vladivostoku a stažení japonských vojsk až v roce 1922, kdy byly již 

v evropské části Ruska bílé armády poraženy. Většina Rusů utekla do mandžuského Charbinu, 

který byl založen v roce 1898 jako železniční uzel na Rusy financované Východočínské 

železnici. V době ruské občanské války zde Rusové tvořili většinu a působila zde řada ruských 

kulturních institucí a firem. Z tohoto důvodu byl Charbin hlavním cílem pro většinu prchajících 

antibolševiků ze Sibiře a Dálného Východu.18 Velkým problémem pro uprchlíky byla 

perzekuce ze strany čínských úřadů, které neuznávaly pasy vydané Společností národů, jejich 

osud tak z velké části závisel na zvůli místních úřadů. Největším problémem pro rozvoj 

emigrantského kulturního centra o významu Paříže nebo Berlína byla velká geografická 

vzdálenost od Evropy. Vůdčí osobnosti ruské emigrace, které navštěvovaly své souputníky 

v jejich zemích, často cestovaly pouze po Evropě, a tak byl kontakt Charbinu s Evropou 

omezený. Do Charbinu také mířily hlavně kulturní elity ze Sibiře, které nebyly v tak silném 

kontaktu se Západem jako v evropské části Rusku, a tak tedy byly spíše provinčními. Toto 

                                                           
16 Bočarova, 48-50.  
17 Bočarova, Fenomen, 51-53. 
18 Bočarova, Fenomen, 62-64. 
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centrum ruské emigrace ztratilo na významu během třicátých let ve spojení s konfliktem mezi 

Čínou a Japonskem a vytvořením japonského loutkového státu Mandžukuo v roce 1932.19  

Nejdůležitějším bezesporu byl proud jižní, směřující přes jižní Ukrajinu a Krymský poloostrov 

do Istanbulu, kde vzniklo i první větší centrum ruské emigrace. Tento proud běženců byl spojen 

hlavně s námořními evakuacemi z Oděsy a Sevastopolu francouzským námořnictvem od roku 

1919. Hlavní proud byl způsoben pádem bělogvardějské obrany na Perekopské šíji spojující 

Krym se zbytkem Ukrajiny. Krym v té době byl posledním územím kontrolovaným 

antibolševickými silami a po pádu poslední linie obrany bylo jasné, že bolševici celý poloostrov 

dobydou. Po složitých jednáních generála Pjotra Wrangela se Spojenci, kdy Spojené království 

odmítlo vypomoci, byla zahájena rusko-francouzská námořní evakuace bílých armád z Krymu. 

Spolu s armádami byli evakuováni rodinní příslušníci a velké množství civilistů před bolševiky, 

velký podíl mezi nimi měla dřívější ruská šlechta a zámožnější lidé, kteří se obávali o svůj život. 

Většina takto evakuovaných Rusů byla odvezena do sběrných táborů v Istanbulu a jeho okolí, 

část z nich po dohodě s Brity do tehdy britského Egypta a Kypru.20 Istanbul byl roce 1920 po 

podepsání Sèvreské mírové dohody okupován spojeneckými vojsky, a tak umístění 

evakuovaných Rusů nečinilo Spojencům velký problém. Kvůli obrovskému počtu 

evakuovaných byly tábory přelidněné, navíc se zde kvůli nedostatku hygieny všudypřítomnému 

hladu šířily epidemie nemocí. Ačkoliv se generální štáb v čele s Wrangelem snažil s vidinou 

udržení bojeschopnosti a opětovného boje proti bolševikům udržet v táborech vojenský řád, 

kvůli totální deziluzi z vojenské porážky a opuštění milovaného Ruska se mu to nedařilo. Kvůli 

neutěšeným podmínkám se v táborech rozmáhala kriminalita, prostituce a sebevraždy. Již od 

počátku nuceného pobytu ruských běženců v okolí Istanbulu bylo jasné, že situace není 

dlouhodobě udržitelná, a tak generál Wrangel začal jednat o přesídlení několika desítek tisíc 

ruských běženců z Turecka. Důvodem také byla změna politické situace v Turecku, kde se 

k moci po povstání v roce 1923 dostal Mustafa Kemal Atatürk. Po vítězství povstání byla 

revidována dřívější mírová smlouva se Spojenci, kteří se následně stáhli z okolí Istanbulu. 

Atatürk také již během povstání podepsal smlouvu o spolupráci s Ruskou SFSR, což zvýšilo 

turecký tlak na odchod zbytků bílých armád ze země. Do složité situace se nakonec vložila 

Společnost národů, která zprostředkovala jednání mezi Wrangelem a zástupci států ochotných 

přijmout alespoň část uprchlíků. Jedním z největších problémů bylo budoucí odzbrojení 

ruských vojsk, jelikož na jedné straně Rusové doufali v pokračování boje proti bolševikům, na 

                                                           
19 Mark Raeff, Russia Abroad (Oxford University Press: New York, 1990), 22-23. 
20 Bočarova, Fenomen, 22-38. 
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druhé straně však nechtěli přijímající země mít na svém území cizí organizovaná ozbrojená 

vojska. Výsledkem jednání bylo rozdělení uprchlíků mezi několik států, z nichž největší počty 

uprchlíků přijala Francie, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Československo a 

Bulharsko.21 

Bulharsko na začátku dvacátých let přijalo několik tisíc ruských běženců, kteří se do 

pravoslavné země přesunuli s nadšením kvůli jazykové a náboženské spřízněnosti. Země se ale 

nacházela v těžké situaci, kdy po porážce v první světové válce a ztrátě některých svých území 

musela platit finančně náročné reparace a přijmout Bulhary ze ztracených území. Kvůli tomu 

byl pro ruské běžence velký problém ve střádající zemi najít pracovní uplatnění, a tak často 

pokračovali do dalších zemí. Neméně důležitým důvodem pro odchod dále bylo uznání SSSR 

a aktivní činnost místních komunistů, která vyústila v pokus o převrat v roce 1923. Z těchto 

důvodů ani v Bulharsku nevzniklo relevantní centrum ruské emigrace.22 Největším příjemcem 

běženců z Istanbulu bylo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. To bylo vedeno k přijetí 

několika desítek tisíc lidí objektivními i emocionálními důvody. Objektivním důvodem bylo 

získání velkého počtu vojenských a technických odborníků do země, která o své přišla během 

první světové války. Rusové často ihned po příjezdu do země nastupovali do pozic v úřednictvu, 

armádě a stavebnictví, kde po celou meziválečnou dobu zaujímali velký podíl, navíc byli 

z pohledu Srbů loajálnější než jiné národy v království. Mnohem silnější však byl emocionální 

důvod. Tím byla stejně jako v případě jazyková a náboženská podobnost Srbů a Rusů. Neméně 

důležité bylo i postavení se Ruska za Srbsko při vypuknutí první světové války a také fakt, že 

král Alexandr I. a srbský patriarcha Dimitrije byli zčásti vychováni na ruském dvoře a zaujímali 

ostře antibolševické postoje. Ačkoliv se do Království SHS dostaly osobnosti ruské emigrace v 

čele s generálem Wrangelem a byla zde v Sremských Karlovicích založena nejsilnější 

emigrantská organizace Ruský vševojenský svaz, nestalo se z Království SHS velké kulturní 

centrum ruské emigrace srovnatelné s Paříží nebo Prahou. Bělehrad a Sremské Karlovice 

nicméně zůstaly hlavním centrem vojenské emigrace. Velkou roli v tom hrála již zmíněná 

jazyková, kulturní a náboženská podobnost mezi Srby a Rusy, která i přes počáteční ruskou 

nechuť vyústila v postupnou asimilaci emigrantské komunity.23  

Jako první velké emigrantské centrum se etabloval Berlín. Během bojů na východní frontě se 

do Německa dostalo velké množství ruských válečných zajatců, dále se závěrem války a po 

                                                           
21 Ibid. 
22 Raeff, Russia Abroad, 20. 
23 Bočarova, Fenomen, 53-57. 
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jejím konci dorazilo i velké množství utečenců tranzitujících přes Pobaltí a Polsko. Velká část 

ruských běženců se rozhodla zůstat, motivací byly velmi nízké životní náklady v poraženém 

Německu. Výsledkem byl vznik dokonce celých ruskojazyčných čtvrtí, obývaných pouze nově 

příchozími uprchlíky. Během hluboké ekonomické krize, která vyvrcholila hyperinflací v roce 

1923 se paradoxně z Berlína stalo hlavní město emigrantské kultury. Nízké životní náklady a 

cena tisku vytvořily prostředí pro vznik mnoha emigrantských institucí a nakladatelství, počet 

knih a periodik v ruštině významně vzrostl.24 To bylo podpořeno v roce 1922, kdy do Berlína 

přišla další vlna v souvislosti s tzv. parníky filozofů, kteří byli nuceni opustit sovětské Rusko. 

Vysoká kulturní a akademická úroveň emigrantského Berlína tak ještě vzrostla. Následný 

ekonomický rozvoj a stabilizace německé marky však vyvolal velké zvýšení nákladů, které 

zapříčinilo masovou vlnu odchodu převážně do Francie. Význam Berlína tedy po roce 1924 

z pohledu emigrantské kultury klesl. Méně významným, avšak důležitým důvodem pro odchod 

bylo také navázání německo-sovětských vztahů po podepsání Rapallské smlouvy v roce 1922. 

Velká část zbytku ruské emigrace pak odešla do Francie kvůli hospodářské krizi a nástupu 

Adolfa Hitlera k moci, v Německu nakonec zůstaly činné pouze fašisticky zaměřené 

organizace.25  

Jak již bylo řečeno, velká část emigrace se přesunula během dvacátých let do Francie. Zde však 

velká ruská komunita a instituce existovaly už před příchodem Rusů z Německa, a dokonce 

před vypuknutím první světové války. Důvodem byly tradiční rusko-francouzské kulturní 

styky, které fungovaly několik staletí. V předrevolučním Rusku byla znakem společenského 

postavení právě znalost francouzštiny, bylo tedy přirozené, že velká část vzdělaných uprchlíků 

směřovala do země, jejímž jazykem hovořila. Mnoho Rusů se dostalo do země spolu s evakuací 

francouzských vojsk z jižní Ukrajiny a Krymu. Francie byla těmto migračním proudům 

nakloněna z několika důvodů. Tím prvním bylo dřívější spojenectví s Ruskem, na které na 

rozdíl od Spojeného království nezapomněla. Důležitým důvodem také byla velká ztráta 

práceschopného obyvatelstva, které bylo zejména v průmyslu a hornictví potřeba nahradit. 

Velkým impulzem pro příchod Rusů bylo v roce 1924 zvolnění imigrační politiky, která 

zapříčinila přesun emigrantských komunit z chudších evropských zemí do perspektivnější 

Francie. Z Paříže se tak stalo nejdůležitější centrum ruské emigrace meziválečného období.26 

Ruská emigrantská komunita aktivně fungovala ve Francii až do kapitulace Francie po porážce 

                                                           
24 Oleg Antropov, Rossijska emigracija v poiskach političeskogo objediněnija: 1921-1939 gg. (Astrachanskij 

universitět: Astrachaň, 2008), 40-42. 
25 Bočarova, Fenomen, 59-60. 
26 Antropov, Rossijskaja emigracija, 42-45. 



14 

 

Německem v roce 1940. Většina nefašisticky orientovaných Rusů se rozhodla pro odchod do 

USA. Tím zanikla poslední velká komunita první vlny ruské emigrace.27  

Ačkoliv se v porovnání s Berlínem a Paříží Praha nemohla v počtech příchozích členů ruské 

emigrace ani zdaleka rovnat, v úrovni emigrantské kultury a akademického života byla na jejich 

úrovni. Bylo to způsobeno tzv. Ruskou pomocnou akcí, systematickou finanční pomocí ruským 

uprchlíkům. Nad jejím vykonáváním převzal záštitu československý prezident Tomáš Garrigue 

Masaryk a poslanec Karel Kramář. V rámci Ruské akce byla poskytována stipendia a další 

pomoc ruské komunitě, mimo jiné byla založena Ruská svobodná univerzita. Hlavní motivací 

bylo udržení fungování intelektuální elity a vytvoření elity nové, v Československu a v rámci 

emigrantské komunity se totiž počítalo s brzkým pádem bolševiků a s tím spojenou potřebou 

velkého množství vzdělaných lidí. Dalším důvodem bylo relativně pozdní uznání SSSR 

Československem, ke kterému došlo až v roce 1934. Díky přímé státní podpoře se do Prahy 

dostalo mnoho činorodých lidí, v rámci všech významných emigrantských center měla Praha 

největší podíl vzdělanců. Proto se i přes svou relativní nepočetnost oproti Berlínu a Paříži se 

svým kulturním a akademickým významem patřila mezi tři nejvýznamnější centra první vlny 

ruské emigrace.28 K mírnému útlumu došlo na začátku třicátých let ve spojení se světovou 

hospodářskou krizí. Emigrace si také uvědomila, že k pádu bolševiků v nejbližší době nedojde, 

a tak ztratila motivaci připravovat se na jejich pád. Často tak v Praze usídlení intelektuálové 

odjeli navždy do Paříže. Definitivní konec Prahy jako centra emigrantské kultury přišel 

s okupací ČSR a vyhlášením protektorátu roku 1939. Část příslušníku emigrace, kteří zůstali 

v Praze, byla nakonec odvlečena sovětskými orgány do SSSR v roce 1945.29  

 

1.2. Politické rozdělení první vlny ruské emigrace 

Kvůli často chaotickému způsobu opuštění Ruska a mnohým směrům a způsobům cest první 

vlny ruské emigrace bylo uspořádání politického života emigrace v prvních letech velmi složité. 

Nakonec se většinou emigranti politicky seskupili podle svých politických přesvědčení 

z předrevoluční doby. V emigrantských kulturně-politických centrech se tak obnovila činnost 

předrevolučních politických stran, které zastupovaly stejné zájmové skupiny jako před rokem 

1917. Jelikož však fakticky nedisponovaly reálnou mocí cokoliv na území bývalého Ruského 

impéria ovlivňovat, soustředily se spíše na teoretické plánování a prosazení své verze 

                                                           
27 Bočarova, Fenomen, 60-61. 
28 Antropov, Rossijskaja emigracija, 45-51. 
29 Alexej Kelin, „Ruská pomocná akce (1921-1945),“ (přístup 15. ledna 2018) http://encyklopedie.org/ruska-

pomocna-akce/. 
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budoucnosti Ruska po pádu bolševického režimu a s tím související polemiku s myšlenkami 

odlišných politických proudů. V emigrantském prostředí existovaly všechny politické proudy 

do té doby zastoupených v ruské dumě, od krajně pravicových monarchistických kruhů, přes 

pravé či levé liberály, až po krajně levicové socialisty-revolucionáře a menševiky. Zachovaly 

se organizačně také části dřívějších politických stran, a to například Konstitučně demokratické 

strany nebo Strany socialistů-revolucionářů. Jelikož však byla ruská emigrace první vlny 

rozdělena do mnoha evropských i mimoevropských států, brzy se organizační struktury 

rozpadly na ještě marginálnější. Dále se v řadách emigrace začal objevovat rozkol ohledně 

různého stupně smířlivosti s bolševickým režimem. Jednotlivé politické proudy se navzájem 

obviňovaly za bolševickou revoluci a následnou prohru v občanské válce s bolševiky. 

Nejpravicovější politické kruhy dokonce obviňovaly vše od politického středu nalevo za 

provedení únorové revoluce, po které prý byla ta říjnová jen otázkou času. Na druhé straně 

obviňovala levice pravici kvůli tomu, že bránila svobodnému rozvoji demokracie v Rusku, a 

tak zapříčinila ruské revoluce ona.30  

Jelikož poměrně velkou část první vlny ruské emigrace tvořili evakuovaní vojáci z rozličných 

bojišť občanské války, zejména z evakuovaného Krymu, je přirozené, že početně větší část 

emigrace byla smýšlením pravicová. K tomu navíc přispěl fakt, že protibolševické armády měly 

ve svých řadách až nepřirozeně vysoký počet tradičně konzervativněji laděného důstojnictva. 

To se navíc během první světové války, revolucí a občanské války ještě více radikalizovalo. 

Nelze však označit pravicový proud za jednolitý, lze jej rozdělit na několik menších proudů. 

Těmi jsou ruští nacionalisté, kteří jsou často souhrnně označováni za tzv. černosotněnce, dále 

pak vojenské kruhy, často z řad kozáctva, a také konzervativněji ladění liberálové, většinou 

z řad okťabristů nebo pravého křídla kadetů. Část příslušníků těchto skupin smýšlela 

monarchisticky a doufala v návrat Romanovců na ruský carský trůn.31 Početně menší, avšak 

nikoliv bezvýznamný byl levicový proud, ten stejně jako pravicový také nebyl jednolitý. V jeho 

řady byli často vrcholní představitelé Prozatímní vlády, jako byli Pavel Miljukov nebo 

Alexandr Kerenskij. Součástí levého proudu bylo levé křídlo kadetské strany v čele s již 

zmíněným Miljukovem, dále trudovici, socialisté-revolucionáři a menševici.32  

V prvních letech emigrace vznikaly také myšlenkové proudy, které neměly nic společného 

s předrevoluční tradicí. Jelikož vznikly v době, kdy se sovětský režim v bývalé Ruské říši 

                                                           
30 Antropov, Rossijskaja emigracija, 61-62. 
31 Ibid. 
32 Antropov, Rossijskaja emigracija, 62. 
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upevnil, snažily se tyto proudy najít jakési kompromisní východisko. První takou skupinou byla 

v roce 1921 takzvaná „Směna věch“, která akceptovala bolševický režim jako přirozený vývoj 

Ruska. Očekávali však, že brzy padne a na jeho místo nastoupí obrozené Rusko.33 Dalším 

novým hnutím byli Mladorusové, založení roku 1923, kteří se snažili najít kompromis mezi 

monarchií a vládou sovětů. Říjnová revoluce byla pro ně, stejně jako pro směnověchovce 

přirozená, protože měla opět obrodit Rusko.34 Posledním novým proudem a de facto jediným, 

který v určité formě přetrval dodnes, byli eurasijci. Ti považovali Sovětský svaz za realizaci 

projektu spolupráce eurasijských národů. Odvrhli tak dřívější ruskou orientaci na spolupráci 

slovanských národů či snahu o ruském postupu ke Konstantinopoli. 35  

Mimo politickou orientaci nebyli emigranti, kteří byli nuceni odejít z Ruského impéria, jednotní 

ani národnostně, často ze země prchali i příslušníci jiných etnik žijících v impériu, kteří pak 

v emigraci vytvářeli svá kulturně-politická centra. Ačkoliv se řadě národů podařilo ve zmatku 

konce první světové války, ruských revolucí a následné občanské války vytvořit vlastní státnost 

nebo autonomii, některé státy tuto nově nabytou nezávislost neudržely a mnozí jejich 

představitelé byli nuceni hledat azyl za hranicemi. Příkladem mohou být Ukrajinci, Bělorusové, 

příslušníci turkických národů či Kalmykové. Ačkoliv si některé regiony i přes porážku 

bolševiky alespoň zdánlivou státnost udržely, příkladem je Gruzie nebo Arménie, jejich hlavní 

představitelé taktéž byli nuceni odejít do exilu. Vztahy mezi těmito etnicky neruskými 

emigranty a příslušníky ruské emigrace byly často velmi komplikované, až nepřátelské, 

zejména v případě vztahu Rusů a Ukrajinců. 

  

                                                           
33 Antropov, Rossijskaja emigracija, 101-103. 
34 Antropov, Rossijskaja emigracija, 128-130. 
35 Antropov, Rossijskaja emigracija, 114-117. 
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2. Předrevoluční vnímání ukrajinské otázky 

 

Kořeny ukrajinského národního obrození na počátku 19. století byly úzce spojeny se založením 

prvních univerzit na území dnešní Ukrajiny. Nejprve byla založena univerzita v roce 1805 

v Charkově, Slobodská Ukrajina36 se tak stala prvním centrem vědeckého zájmu o ukrajinské 

záležitosti. Tento zájem byl zpočátku omezen na místní folklor, maloruské nářečí a další místní 

tradice a zvyky. Druhé centrum ukrajinského národního hnutí vzniklo v Kyjevě, kde byla 

univerzita založena roku 1834. Ačkoliv tyto univerzity byly ruskojazyčné, nic zpočátku 

nebránilo etnografickému, lingvistickému a historickému výzkumu místního regionu. Tento 

výzkum pak ještě více podněcoval společenský zájem o Ukrajinu. Velkým mezníkem 

ukrajinského národního obrození bylo v roce 1840 vydání básnické sbírky Kobzar Tarasem 

Ševčenkem, kterou byla dokázána schopnost ukrajinštiny jako jazyka vhodného k psaní krásné 

literatury vysoké úrovně. Taras Ševčenko byl také činný v Cyrilometodějském bratrstvu, které 

je obecně považováno za první politický ukrajinský projev. Po rozehnání bratrstva v roce 1847 

byla načas ukrajinská emancipace utlumena. Podle pohledu oficiálních míst byli Ukrajinci 

označováni za Malorusy a byli považováni spolu s Velkorusy a Bělorusy za větev trojjediného 

ruského národa, která vznikla následkem mongolského vpádu a oddělení od zbytku národa. 

V roce 1863 ministr vnitra Pjotr Valujev zakázal publikaci všech odborných knih týkajících se 

ukrajinské problematiky. Tlak na ukrajinské hnutí byl ještě více zesílen po vydání tzv 

Emžského nařízení carem Alexandrem II. roku 1876, kterým byl navíc zakázán tisk beletrie 

v maloruském nářečí a její dovoz do Ruska a jakákoliv veřejné vystoupení v tomto jazyce. 

Kvůli těmto tvrdým opatřením se centrum ukrajinského kulturního života přesunulo na území 

do té doby kulturně méně rozvinutějších ukrajinských oblastí Rakouska-Uherska.37 

V druhé polovině 19. století začaly ilegálně v ukrajinských městech vznikat takzvané hromady, 

jejichž účelem bylo tajně propagovat ukrajinskou kulturu a tisknout materiály v ukrajinštině. 

Ke konci století začaly být hromady více politicky aktivní, z jedné charkovské hromady 

nakonec roku 1900 vznikla Revoluční ukrajinská strana. V té době však bylo Rusko stále 

absolutní monarchií bez zastoupení politických stran v parlamentu. Revoluce roku 1905 a 

přerod ruského samoděržaví do parlamentní demokracie umožnil opět legální činnost 

ukrajinského hnutí. Zákaz používání ukrajinštiny v tisku a ve veřejných projevech byl zrušen, 

                                                           
36 Region na severovýchodě Ukrajiny a jihozápadě Ruska 
37 Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine: The Land and Its Peoples (Toronto, University of Toronto Press, 

2010), 374-410. 
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což znamenalo rozkvět ukrajinské vědy a kultury. Ve školním vyučování se však ukrajinština 

neobjevila. V rámci voleb do první a druhé dumy získali ukrajinští zástupci relativně velký 

počet křesel a dokonce založili vlastní poslanecký klub. Po změnách volebního zákona, který 

byl cílen na snížení zastoupení národnostních menšin a rolnictva, byl počet Ukrajinců v dumě 

omezen. Ačkoliv se občas objevovaly mezi nejradikálnějšími zástupci ukrajinského hnutí hlasy 

po ukrajinské samostatnosti, většina politicky aktivních Ukrajinců se snažila alespoň o zlepšení 

postavení ukrajinského jazyka, větší kulturní práva nebo o nějakou formu samosprávy.38  

Politické proudy předrevolučního období se stavěly k řešení národnostní otázky 

v mnohonárodnostním Ruském impériu rozdílně, což odráželo i jejich postoj k ukrajinským 

požadavkům. Pozice konzervativních a nacionalistických myšlenkových proudů se v ničem 

nelišila od politiky carské vlády. Byl zastáván koncept trojjediného ruského národa se třemi 

větvemi – velkoruskou, maloruskou a běloruskou. Ukrajinci v jejich pojetí byli nazýváni 

Malorusy a na cokoliv ukrajinského bylo nahlíženo jako na něco uměle vytvořeného 

v Rakousku-Uhersku. Velmi silný odpor k ukrajinskému hnutí byl mezi Rusy v Kyjevě, kteří 

už v 19. století založili tzv. Kyjevský klub ruských nacionalistů. Tento nestranický klub 

sdružoval kyjevskou inteligenci, která se snažila chránit myšlenku jednotného ruského národa. 

V něm byli aktivní i někteří budoucí emigranti.39  

Ruští liberálové byli v otázce řešení národnostní otázky rozštěpení, a to zejména v případě 

Ukrajinců. Pro stranu okťabristů měly právo na autonomii z historických důvodů pouze dva 

regiony – Polsko a Finsko. Ostatní etnika a národy se musely spokojit pouze s rovností všech 

občanů před zákonem. Více se ukrajinskou otázkou zabývala Konstituční demokratická strana. 

Ačkoliv ve svém politickém programu v roce 1905 měli kadeti zmínku o řešení pouze polské a 

finské otázky, později si uvědomili, že se musí věnovat také ostatním národům impéria. 

Součástí liberálního smýšlení byla také rovnost občanů ve všech sférách, proto kadeti 

argumentovali, že každý občan má právo na komunikaci s úřady a vzdělávání ve svém rodném 

jazyce, tedy formu kulturní autonomie. Kadeti v čele s Pavlem Miljukovem tvrdili, že 

vyhrocený ruský nacionalismus nejenže nevyřeší národnostní problém, ale naopak vyostří. 

Teritoriální autonomii však kadeti nepřipouštěli. Kvůli řešení ukrajinské otázky se těsně před 

                                                           
38 Ibid.  
39  



19 

 

zahájením prvním světové války rozdělilo vedení strany. Jeden z předních kadetských politiků 

Pjotr Struve se totiž naopak obával zbytečného rozdělení ruského národa na tři menší.40 

Pro levicové proudy ruské politiky nebyla národnostní otázka tak významná jako například 

otázka pozemková nebo sociální. Jelikož národnostní otázka byla postupně čím dál naléhavější, 

levicové strany musely tento problém také řešit. Strana socialistů-revolucionářů ve svém 

stranickém programu plánovala vytvoření demokratické republiky, ve které by národy měly 

právo autonomie nebo federace s možností plného oddělení.41 Ruská sociálně-demokratická 

dělnická strana ve svém programu deklarovala právo každého občana na komunikaci a 

vzdělávání ve svém rodné jazyce, tedy stejně jako kadeti nabízela variantu kulturní 

autonomie.42  

  

                                                           
40 Jean Breuillard, „Partija kadětov i ukrainskij vopros (1905-1917),“ Centr ukrainistiki i bělorusistiki 

Istoričeskogo fakultěta MGU, navštíveno 28. prosince 2018, http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/brejar.htm. 
41 Iraida Nam, Nacionalnyj vopros v programmnych dokumentach političeskych partij , organizacij i dviženij 

v Rossii. Načalo XX v.,(Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj universitět, 2016) 58-59. 
42 Nam, Nacionalnyj vopros, 66. 
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3. Konzervatisté 
 

3.1.  Vasilij Vitaljevič Šulgin 

Jedním z hlavních představitelů konzervativního myšlenkového proudu první vlny ruské 

emigrace, který se věnoval ukrajinské otázce byl bezesporu Vasilij Vitaljevič Šulgin. Ten se 

narodil roku 1878 v Kyjevě do rodiny univerzitního profesora a redaktora konzervativně-

monarchistického deníku Kijevljanin Vitalije Šulgina. Po brzké smrti rodičů byl vychováván 

Dmitrijem Pichnem, který nahradil až do své smrti v roce 1913 Šulginova otce v čele 

Kijevljaninu. Šulgin vystudoval právo na Kyjevské univerzitě, v té době se již politicky 

profiloval jako ostře protiukrajinský, protižidovský, konzervativně-monarchistický. Často 

vystupoval proti svým protestujícím univerzitním spolužákům, kteří byli naladěni pro revoluci.  

V roce 1907 byl zvolen poslancem ve Státní dumě, ve které zasedal až do revoluce roku 1917. 

Zastával zde konzervativní, pravicové, caru nakloněné pozice. V roce 1908 se stal členem 

Kyjevského klubu ruských nacionalistů. Roku 1913 nahradil Pichna v čele Kijevljaninu, deník 

se s jeho nástupem stal ještě více namířeným protiukrajinsky. Po říjnové revoluci se vrátil do 

Kyjeva, kde působil v bílém hnutí. Spolupracoval s generálem Děnikinem a Wrangelem, ostře 

vystupoval proti ukrajinské nezávislosti. Po porážce bílých vojsk na jihu Ruska a Ukrajiny 

odešel přes Oděsu do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. V roce 1945 byl po osvobození 

Jugoslávie sovětskou armádou odvlečen sovětskými úřady do SSSR, kde byl až do roku 1956 

uvězněn. Zemřel v roce 1976 ve ruském Vladimiru.43  

 

3.1.1.  Ukrajinizátoři a my! (Ukrajinstvujuščije i my!) 

Tento text byl nejprve vydán roku 1939 jako článek na stránkách ruského emigrantského 

periodika Russkij golos, který byl vydáván v jugoslávském Bělehradu, ve stejném roce pak byl 

vydán jako samostatná brožura bělehradským nakladatelstvím dalšího ruského emigranta 

Nikolaje Rybinského.  

Šulginův článek je uvozen citátem Nikolaje Gogola, o jehož původ se Rusové s Ukrajinci přou, 

o jidášské zradě svého bratra, což je samozřejmě narážka na domnělou ukrajinskou zradu na 

ruském národu. Šulgin označuje ukrajinizátory, jak označuje přívržence samostatnosti 

Ukrajiny, za sektáře a nejprve je dělí do tří kategorií: 1) počestní, ale neznalí – to jsou ti, kteří 

jsou klamáni, 2) znalí, ale nečestní – jejich cíl je klamat neznalé, a 3) znalí a čestní – to jsou ti, 

                                                           
43 Valerij Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja. Enciklopedija (Moskva:ROSSPEN, 2009), 

623-629. 
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kteří klamou sami sebe. První dvě kategorie Šulgina příliš nezajímají, je podle něj normální, že 

tyto kategorie vznikají, jeho zajímá ta třetí. Ví, že jsou často vzdělaní a myslí to dobře, proto 

jim věnuje následující článek.44 

Šulgin určuje historii jakožto hlavní prostředek, kterým se ukrajinizátoři snaží světu dokázat, 

že v prostoru od Karpat až na Kavkaz nejen žijí Ukrajinci, ale že zde žili odnepaměti. Nejprve 

se věnuje Kyjevské Rusi jakožto období, které se bere jako počátek 

ruské/ukrajinské/východoslovanské státnosti. Negativně reaguje na časté zmínky o Kyjevské 

Rusi jako počátku ukrajinské státnosti či dokonce ukrajinského státu, Vladimiru Velikému a 

Jaroslavu Moudrému jako ukrajinských panovnících. Šulgin se dále věnuje kozáckému období. 

Tvrdí, že důvodem falšování je příliš krátká doba výuky v ruských školách věnovaná této epoše. 

Pro většinu studentů prostě přešla vláda Rusi z Kyjeva do Moskvy, neví však jak přesně, nikdo 

přeci neví, jakého byli kozáci původu.45 

Drtivá většina Šulginova textu je věnována polemice s článkem jistého A. Čigirina,46 

věnovaného ukrajinské otázce, ve kterém sám Čigirin polemizuje s takzvaným Konspektem č. 

10, který byl vydán Národním svazem ruských solidaristů.47 Šulgin se ve svém články nejprve 

shrnuje Čigirinovy myšlenky a poté se k nim vyjadřuje. První část polemiky je věnována 

Čigirnově myšlence, že jedině Kyjev a Ukrajina mají právo nazývat se Rusí a pouze ukrajinský 

jazyk má právo nazývat se ruským. Šulgin se tedy podivuje, proč se sám Čigirin nazývá 

Ukrajincem a nikoli Rusem, když má na to právo. Podle Čigirina staré dokumenty nazývají 

Rusí oblast obydlenou Poljany, tj. okolí Kyjeva, z čehož plyne, že Rusí se nejen v 9.-10. století, 

ale také v 12.-13. století nazýval pouze Kyjev, Černigov a Perejaslav, a nikoliv Moskva, 

Vladimir nebo Suzdal. Čigirin také argumentuje, že po pádu Kyjeva přešlo jméno „Rus“ 

k Haličsko-Volyňskému knížectví, a nikoliv k Moskvě nebo Vladimiru. Co se týče názvu Malé 

a Velké Rusi, ta jsou byzantského původu, kdy Malá znamená hlavní a Velká pouze kolonii té 

Malé, nikoliv naopak. Stejně tak se moskevský kníže nemohl korunovat za cara vší Rusi, když 

neovládal ani pětinu bývalého území Rusi. Podle Čigirina bylo při Perejaslavské radě roku 1654 

ve smlouvě uvedeno pouze spojení „moskevský car“ a ačkoliv se nazýval předtím carem vší 

Rusi, kromě části černigovského regionu z jihu Rusi nic neovládal. Pojem „moskevský“ byl 

nahrazen pojmem „velkoruský“ až na přelomu 17. a 18. století. Moskva tedy podle Čigirina 

nebyla Rusí a vlastně ani Ruskem a nespravedlivě tento název ukradla. Cizinci i místní tuto 

                                                           
44 Vasilij Šulgin, Ukrainstvujuščije i my! (Bělehrad: Izdanije N. Rybinskago, 1939), 1. 
45 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 2-4. 
46 Šulgin toto jméno označuje za pseudonym, nepodařilo se mu odhalit, o jakou osobu se jedná. 
47 Ruská emigrantská organizace, založená především mladými emigranty roku 1930 v Bělehradě 
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zemi dlouho nazývali moskevskou a její lid moskevským, kdežto právě Ukrajinci se tehdy 

nazývali Rusy. Ruský národ na jihu vznikl směsí různých slovanských kmenů, kdežto 

moskevský lid byl tvořen směsí ugrofinských, turkických a částečně slovanských kmenů 

vedených slovanskými knížaty vyslanými z Kyjeva. Jih a sever tedy neměli spolu nic 

společného. Ačkoliv na severu existovala jistá slovanská kultura, postupně ustoupila úkladům 

Tatarů a Ugrofinů.48 

Po shrnutí Čigirinovova článku se Šulgin věnuje samotné polemice s jeho myšlenkami, které 

jsou prý příliš podobné polským teoriím. Za těmi stojí hlavně pomsta za trojí dělení Polska, po 

kterých polské šlechtice napadlo, že by totéž šlo udělat s Ruskem. Šulgin se podivuje, jak se 

mohl zjevně neexistující ruský národ stát nejmocnějším na světě a zabrat šestinu světové 

pevniny. Dále rozporuje Čigirinovo tvrzení, že národ má právo nazývat se podlé libosti, proč 

by se tedy domnělí Ugrofini sami nemohli nazývat Rusy. Šulgin se ale nechce tomu věnovat, 

spíše ho zajímá, proč se Čigirin rozhodl používáním slova Ukrajinec naplivat do očí svým 

předkům. Podle Čigirina nejprve používali označení „Rusič“, „Rusin“, nebo „Rus“, toto 

pojmenování si však nespravedlivě přisvojili v Moskvě, a tak si museli najít nové označení – 

Ukrajinci. Podle Šulgina tímto však zrazují především sami sebe, svým ukrajinstvím zradili 

bratry v Haliči, kteří byli perzekuováni rakouskými úřady, což Šulgin ilustruje příklady této 

perzekuce a také výroky místního rusofilského obyvatelstva. Obviňuje ukrajinské poslance 

v rakouském parlamentu, že tuto perzekuci dlouho proti haličským rusofilům plánovali. Šulgin 

toto označuje za tělesnou i duševní sebevraždu.49 

V následující části Šulgin popisuje zahraniční spiknutí, které mělo ukrajinský národ vytvořit. 

Na základě textů ruských vědců, ale i polských myslitelů, zejména pocházejících 

z východoslovanských oblastí, se snaží dokázat kořeny tohoto spiknutí. To má sloužit k 

rozklížení maloruského a velkoruského obyvatelstva, Poláci totiž chápou, že Malorusko 

neovládnou, a tak se snaží, aby ho ani Rusové neovládli, pro Poláky je totiž lepší Malorusko 

výhodnější než ruské. Jelikož je jasné, že název Rus a Rusko jsou stejného významu, bylo nutné 

přijít s novým názvem – Ukrajinou. Němci, a to už němečtí i rakouští, kvůli ústřednímu místu 

Ukrajiny v jejich válečných plánech, tento plán rozvinuli. Šulgin pak uvádí, že se Ukrajincům 

tato aliance nevyplatila, jelikož po roce 1917 Němci a Rakušané Ukrajině příliš samostatnosti 

                                                           
48 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 5-8. 
49 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 9-14. 
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nedali a spíše jí anektovali a okupovali. Nakonec tento plán dovršili bolševici, kteří si od toho 

slibovali šíření revoluce dále na západ.50  

Čigirin tvrdí, že moskalové51 jihoruské obyvatelstvo pronásledovali, mučili, zakazovali jim 

mluvit, psát a zpívat v rodném jihoruském jazyce, proto si začali říkat Ukrajinci. Šulgin naopak 

tvrdí, že moskalové je pronásledovali právě proto, že zradili a začali si tak říkat. Ukrajinci tedy 

nebyli trestáni za to, že chtějí psát a mluvit rodným jazykem, ale za to, že chtěli narušit 

tisíciletou jednotu ruského státu. Šulgin se věnuje také článku svého synovce Alexandra 

Šulgina,52 který tvrdil, že samostatnost národa spočívá ve využití historické příležitosti a vůli 

národa, kterou Ukrajinci prokázali. Podle Šulgina jsou však někteří lidé přirozeně naladěni 

k rozkolu, s čímž argument svého příbuzného, kterého označuje za zrádce, odmítá.53 

Následná část je věnována snaze přesvědčit Ukrajince k návratu zpět. Šulgin tak činí 

pozitivními nabídkami, ale i předpovědí negativní budoucnosti, pokud by Ukrajina zůstalo 

samostatná. Podle Šulgina mohou být obě části Rusi silné pouze pokud budou spolu. 

Předpovídá, že síla z jihu by mohla osvobodit sever Rusi od stalinské tyranie. Šulgin nedokáže 

pochopit, jak mohou Ukrajinci hlásat, že je zajímá jen 40 milionů lidí od Karpat do Kavkazu, 

když se všechny národy světa snaží o ovládnutí většího území. Pro rozvoj národa je přeci vždy 

potřeba rozšiřující se teritorium. Oddělení se od zbytku Rusi by znamenalo dobrovolně se 

zřeknout hospodářsky využitelných obrovských prostorů. Šulgin poukazuje na obrovský počet 

lidí, kteří z Malé Rusi odešli kolonizovat impérium, což vyřešilo její problém s přelidněností a 

chudobou. Nikdo jiný jim takovou nabídku už nikdy nedá, Němci naopak využijí ukrajinské 

území ke své kolonizaci. Pokud se Ukrajinci oddělí, zůstanou jejich zdroje omezené a postupně 

se jejich země opět přelidní a upadne do bídy.54 

Nakonec se Šulgin obrací ke svým emigrantským krajanům z Maloruska, hlavně těm, kteří 

s ním působili v redakci Kijevljaninu a bránili ruské jméno proti Ukrajincům i Němcům. Ti by 

měli předávat myšlenky svaté povinnosti obrany ruského jména svým synům a vnukům a nikdy 

nenazývat Malorusy Ukrajinci. Obrací se na všechny obyvatele Maloruska, na ty, kteří 

obklopovali knížete Rurika při založení Kyjeva a pozvali na trůn jižní Rusi cara severní Rusi, 

aby věřili, že přijde čas, kdy lež ukrajinských razkolniků porazí pravda, jednota a láska v rámci 

                                                           
50 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 14-21. 
51 Hanlivé ukrajinské označení pro Rusy 
52 Známý také jako Oleksandr Šulhyn (1889-1960), ukrajinský politik, emigrant, v letech 1917-18 ukrajinský 

ministr zahraničí, v letech 1926-36, 39-40 a 46-46 ukrajinský ministr zahraničí v exilu. 
53 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 21-24. 
54 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 25-28. 
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jediného nedělitelného Ruska.55 Poslední Šulginovy řádky jsou věnovány Karpatské Rusi, na 

jejíž malý národ by neměl nikdo zapomínat, protože vždy ochraňoval ruské jméno. Nakonec je 

celý text zakončen básní, která má původ v rakouských internačních táborech vzniklých v době 

první světové války.56  

 

3.2.  Alexandr Michajlovič Volkonskij 

Dalším z představitelů konzervativního proudu v řadách první vlny ruské emigrace byl kníže 

Alexandr Michajlovič Volkonskij. Narodil se v Petrohradě v roce 1866 do šlechtické rodiny 

knížete Michajla Volkonského a jeho ženy Jelizavety. Zvláštností byla katolická víra Jelizavety, 

která v rámci pravoslavného Ruska byla velmi vzácná, bylo to dáno tím, že strávila své dětství 

v Římě. Alexandr Volkonskij vystudoval právo na Petrohradské univerzitě. Od roku 1889 

sloužil v ruské armádě, jako vojenský přidělenec sloužil na ruských zastoupeních v Persii, Číně, 

poté byl převelen do Turkestánu. V roce 1908 se stal vojenským přidělencem v Římě. V roce 

1912 byl stáhnut zpět do Ruska, nicméně se do Říma v roce 1915 vrátil. Po bolševickém 

převratu se rozhodl v Itálii zůstat, navázal blízký kontakt s bílým generálem Wrangelem, stal 

se jeho vyslancem v Itálii. V exilu se v reakci na okolnosti války začal věnovat ukrajinské 

otázce, vůči které se stavěl velmi negativně. Vyučoval ruštinu a další slovanské jazyky na 

Papežském východním institutu. V roce 1930 konvertoval od pravoslaví k ruské řeckokatolické 

církvi a stal se knězem. Zemřel v roce 1934 v Římě.57  

 

3.2.1.  V čem spočívá hlavní nebezpečí? (V čem glavnaja opasnosť?) 

Tento text Alexandra Volkonského byl publikován jako příloha v roce 1929 k časopisu 

Karpatskij Svět v tehdy československém Užhorodě. Tento časopis byl vydáván od roku 1923 

Ruskou kulturně-osvětovou společností Alexandra Duchnoviče.58 Společnost byla založena 

jako rusínofilská a rusofilská organizace, která měla být protiváhou již fungující ukrajinofilské 

Prosvity. Volkonskij však nikdy v Užhorodě nepobýval, text byl napsán ve stejném roce 

v Římě. 

                                                           
55 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 29-31. 
56 Šulgin, Ukrainstvujuščije, 31-32. 
57 „Alexandr Volkonskij,“ Una Voce Russia (navštíveno 29. prosince 2018) 

http://www.unavoce.ru/library/about_volkonsky.html. 
58 Alexander Duchnovič (1803-1865), rusínský národní buditel, řeckokatolický duchovní a spisovatel, působící 

převážně na území dnešního Slovenska 
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Text je rozdělen do dvou částí. Již z názvu vyplývá, že je v něm rozebráno, co je podle 

Volkonského největším nebezpečím pro budoucnost Ruska. I když se okolní státy nikdy příliš 

nepřátelily s Ruskem, Volkonskij připouští, že hlavním nebezpečím není jejich snaha o 

rozdělení území Ruska. Největším nebezpečím stejně tak není ani vláda bolševiků nad Ruskem, 

pro Volkonského je tato vláda dočasná a v brzké době skončí.59 Tím hlavním nebezpečím jsou 

odstředivé tendence uvnitř Ruska, proti kterým nikdo nebojuje. Volkonskij nepřímo označuje 

Prozatímní vládu za zrádcovskou, jelikož dopustila v době první světové války, v době obrany 

před německým nepřítelem, vytváření samostatných vojenských jednotek na etnické bázi. 

Autor se také podivuje, jak lehce se vrátilo skoro zapomenuté pojmenování Ukrajina a nikdy 

neexistující pojem „ukrajinský národ“, namísto tradičně používaných termínů Malorusko a 

Malorusové.60 Při používání daných pojmů je podle něj důležitá přesnost jejich používání, 

Ukrajina je totiž jen součástí širšího regionu Maloruska. V textu se objevuje motiv německého 

spiknutí, německý generální štáb měl v rámci svých válečných plánů na obsazení a kolonizaci 

úrodných území na východě vytvořit jakousi ukrajinskou státnost, kterou by maskoval své 

pravé zájmy. Geografické hranice Ukrajiny, jak je uvádí německá válečná mapa z roku 1914 

tak dělají Ukrajinu čtyřikrát větší, než opravdu je. Podle Volkonského tyto požadavky od 

Karpat na Kavkaz jsou však směšné. Příklad ukazuje na jihu Ukrajiny, který prý k Ukrajině 

nikdy nepatřil a Malorusové tam nikdy nežili. Kateřina Veliká toto pusté území dobila od 

Turků, veškerý život tam byl vybudován celým ruským národem, nikoliv jen Malorusy. Bylo 

by tak velkou nespravedlností, kdyby region zůstal jen jedné větvi ruského národa, natož pak 

„Ukrajincům“. Kdo tedy mluví o Oděse jako o ukrajinském městě, pomáhá rozdělení Ruska.61  

Volkonskij se také věnuje údajné historické propagandě separatistů, která se snaží přebarvit 

ruskou historii na ukrajinskou. Vadí mu tak výrazy jako „předmongolská Ukrajina“ nebo 

„ukrajinský kníže Vladimir“. Stejně tak je podle něj nesmyslný údajný ukrajinský pokus 

označovat Rusy jako Moskovity, kteří nejsou slovanského původu, nýbrž minimálně z poloviny 

tatarského. Ještě více mu však vadí to, že této protiruské propagandě nikdo nebrání, podle 

Volkonského se tato nečinnost rovná sebevraždě národa. V zahraničním tisku se čím dál častěji 

objevuje k pojmu „ukrajinský“ jako opak pojem „ruský“. To je však podle autora nesmysl, 

protože správným protějškem je „velkoruský“. Volkonskij se obává, jak problém do budoucna 

mohou chápat děti emigrantů, když se v tisku dočtou o „ukrajinském“ národu. Chápe, že 

v emigraci jsou Rusové zaměstnáni snahou o důstojný život a že řeší spory o politickou 

                                                           
59 Alexandr Volkonskij, „V čem glavnaja opasnosť?,“ Karpatskij svět 69, (1929): 1. 
60 Ibid 
61 Volkonskij, „V čem glavnaja opasnosť?“, 2. 
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budoucnost Ruska, nicméně se nikdo nevěnuje rozdělování ruské jednoty, což hraje na ruku 

nepřátelům.62  

Druhá část článku se věnuje řešení vzniklého problému. Podle Volkonského nelze na 

dlouholetou ukrajinskou propagandu odpovědět jinak než umíněnou snahou šířit pravdivé 

historické, lingvistické a etnografické údaje, je tedy nutné obrátit se na akademickou obec.63 

Volkonskij částečně přiznává ukrajinskému hnutí pravdu v tom, že politika carských úřadů vůči 

jejich jazykovým a kulturním právům byla příliš tvrdá, a tak problém vyhrotila. Nicméně 

ukrajinská propaganda podle něj problémy zveličuje a překrucuje. Na příkladu italského tisku, 

který uvedl, že ženy byly potrestány, protože mluvily ukrajinsky, Volkonskij ilustruje toto 

překrucování. Podle něho totiž nemohly mluvit ukrajinsky, když tento jazyk neexistoval, ženy 

totiž mluvily pouze maloruským dialektem. S problematikou neseznámený člověk by však tuto 

lež nepoznal.64 Je tedy potřeba vyznat se v ukrajinské propagandě, rozlišit pravdu od lži a 

vyvracet vše v tisku celého světa. Volkonskij chápe, že nelze přesvědčit zapálené Ukrajince, 

protože „ukrajinománie“ je lživé náboženské přesvědčení a kacíře přesvědčit nelze. Je nicméně 

důležité chránit ty, kteří ještě nepodlehli vlivu Ukrajinců, a to zejména ruskou emigrantskou 

mládež. I přes údajnou horší finanční situaci, než mají ukrajinští emigranti, je nutné, aby 

spojenou akademickou činností vedli Rusové svůj boj za pravdu.65  

 

 

3.2.2. Malorus nebo Ukrajinec? (Maloross ili ukrainěc?) 

Stejně jako první článek byl tento text publikován jako příloha v roce 1929 k rusofilskému 

časopisu Karpatskij Svět. Text je rozdělen do čtyř částí. Stejně jako v případě prvního článku 

je patrné, čemu se bude věnovat, v tomto případě je to rozdíl mezi pojmy „Malorus“ a 

„Ukrajinec“. 

Volkonskij nejprve v první části reaguje na to, že se dočetl, že spisovatel Taras Ševčenko psal 

ukrajinsky. Podle něj toto tvrzení není pravdivé, protože Ševčenko psal v maloruském nářečí a 

tento dialekt tak ve svých dílech dovedl do prvního stupně literární vyspělosti. Autor také 

omlouvá některé intelektuály druhé poloviny 19. století, například Danilevského, za to, že 

Ševčenkovy práce označovali za psané ukrajinským jazykem, přičítá to faktu, že tím vlastně 

                                                           
62 Volkonskij, „V čem glavnaja opasnosť?“, 2-3. 
63 Volkonskij, „V čem glavnaja opasnosť?“, 3. 
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mysleli maloruské nářečí.66 Označení „ukrajinský“ jazyk se podle Volkonského týká zcela 

jiného jazyka. Je tím myšlen jazyk, který byl uměle vytvořen v Rakousku na přelomu 19. a 20. 

století. Jeho hlavním cílem bylo prý dosáhnout co největšího rozdílu od ruského, proto se do 

slovní zásoby dostala slova polského, německého a latinského původu. Když v roce 1918 

přicházeli haličští Ukrajinci do bývalých ruských gubernií, ukázalo se, že jim místní 

obyvatelstvo nerozumí a ani oni jemu. Současný stav, kdy si již rozumí, připisuje Volkonskij 

tlaku bolševiků.67   

Podle Volkonského je psychologická hranice mezi ukrajinským a maloruským jazykem 

obrovská. Spisovný maloruský jazyk nestojí proti ruské jednotě, stejně jako sicilský nebo 

benátský jazyk nestojí proti italské jednotě. Tato nářečí existují více než tisíc let, dokonce v nich 

vznikly oficiální státní texty, kdežto tři větve ruského jazyka vznikly teprve v 14. století, poté 

co byla jednota Rusi zničena Tatary. To bohužel nechápali v Petrohradě, protože svými zákazy 

vyhnali oprávněnou lásku k maloruské vlasti za hranici, kde s rakousko-německo-polským 

přispěním získala zrádcovský odstín. Vznikl tak ukrajinský jazyk – zbraň pro rozdělení Ruska 

a ruského národa.68  

V druhé části textu se Volkonskij podivuje nad spojením „Ukrajinec a Rus“. Ptá se tedy, zda to 

znamená, že Ukrajinec není Rus. Pokud podle Volkonského chápeme pojem „Ukrajinec“ jako 

příslušník politického směru nepřátelského k Rusku, dalo by se to ještě pochopit, stavět proti 

sobě tyto dva pojmy však může jen ten, kdo si přeje rozdělení ruského národa. Nicméně je 

potřeba si přiznat, že Malorus i Ukrajinec jsou to samé v případě původu, avšak psychologicky 

stojí tyto pojmy přímo proti sobě. Pro Volkonského je Malorus Rusem, je to Bohdan 

Chmelnický, je to Nikolaj Gogol, naopak Ukrajinec je ztělesněným odmítnutím ruské jednoty 

a zbraň cizích mocností, které se snaží celý ruský národ od Karpat k Tichému oceánu. Nakonec 

Volkonskij dodává, že by se Ukrajinci neměli odkazovat na Chmelnického, nýbrž na Ivana 

Mazepu.69 Ten je tradičně v očích ruské společnosti brán jako zrádce, protože se svými kozáky 

podporoval švédského krále proti Rusku v Severní válce.  

Třetí část je věnována pojmenování národa. Podle Volkonského je jméno tak těsně svázáno 

s duší národa, že dávat jméno částem národa znamená podrývat jeho jednotu, o což se prý Poláci 

a další národy snaží více než 150 let. Problém však vězí v tom, že sami Rusové si na tato 
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nepřátelská pojmenování zvykají. Příklad uvádí na rozdělení frakcí polského Sejmu na 

Bělorusy, Ukrajince a Rusy, pro Volkonského je nepochopitelné, proč se takto dělí, když 

v Polsku podle něj žije více než 15 milionů Rusů. Naproti tomu kdysi v dumě existovala polská 

frakce a nikoliv Velkopoláci, Malopoláci nebo Mazurové. Volkonskij dále dodává, že už jen 

zbývá zbavit se kořene „rus“ ze jména Bělorusů, například použitím slovo „Kriviči“, a dávná 

polská idea bude dokončena, povědomí o trojjediném ruském národu zmizí a slovo „Rus“ 

nabyde významu slova „Velkorus“. V minulosti tomu tak podle Volkonského nebylo, ilustruje 

to na příkladu Francyska Skariny, který přeložil Bibli do „ruského“ jazyka.70  

Poslední část tvoří obrácení se Volkonského k dalším emigrantům. Podle něj se všechny 

politické proudy se starají jen o budoucnost politického systému Ruska po pádu bolševiků. Sní 

jen o formě vlády, nezajímá je však, jak se země, jíž mají dát formu, rozpadá. Emigrace by si 

podle autora článku měla vzít příklad od Haličanů, kteří, ačkoliv byli čtyři století utlačováni a 

během první světové války vězněni ve sběrných táborech, stále opakovali, že jsou Rusové. 

Stejně tak by si měla vzít příklad od Karpatorusů, kteří své jméno nezradili, i když byli po staletí 

obklíčeni mnohem silnějšími národy a v současnosti se je snaží poukrajinštit. Volkonskij se ptá, 

zda Rusové tvořili pouze mechanicky jednotu, která byla odsouzená k rozpadu nebo zda jsou 

velký národ schopný za všech podmínek udržet svou duši. Zda jsou velký národ vládnoucí 

šestině zemského povrchu, národ, který je osvoboditelem utlačovaných národů, ukazující světu 

v roce 1861 nekrvavou sociální a mravní revoluci nebo zda s Rusy mohou všichni smýkat a 

dělit je.71 

 

3.3.  Shrnutí 

Nyní na základě mnou vybraných témat analyzuji, jakým způsobem se zástupci 

konzervativního proudu emigrace Vasilij Šulgin a Alexandr Volkonskij vyrovnávali 

s ukrajinskou problematikou.  

Prvním sledovaným tématem je jakým termínem byli Ukrajinci označováni. Šulgin tvrdí, že 

termín „Ukrajina“ je umělý, vymyšlený za účelem vymazání kořene „rus“ z označení 

jihoruského obyvatelstva. Ukrajinec je pro něj označení protivníka Ruska, správně by se měl 

používat název „Malorus“, navíc termín „Malá Rus“ je pro něj čestné označení pocházející z již 

z byzantských dob. Šulgin v některých případech v textu používá i termín „jižní Rus“ pro 
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odlišení od severní Rusi, tj. moskevského státu. Na příkladech historických postav se vztahem 

k regionu se snaží dokázat, že se všichni sami nazývali Rusové. Dokazuje to hlavně na citátech 

Bohdana Chmelnického a také slavných Haličanů. Šulgin považuje používání jakéhokoliv 

jiného termínu za naplivání do očí předků, kteří se sami Rusy nazývali. Dále oponuje 

Čigirinovi, proti jehož práci je jako polemika Šulginův text napsán, a to ohledně názvu Moskvy. 

Čigirin totiž navrhuje, aby Rusko bylo spíše nazýváno Moskovií, což Šulgin odmítá jako 

nesmyslné. Šulgin také zcela odmítá používání termínu „ukrajinský“ pro označení čehokoliv 

ve spojitosti s Kyjevskou Rusí. Co se týče Volkonského, ten je k označení „Ukrajina“ o trochu 

smířlivější, na rozdíl od Šulgina ho nepovažuje za umělý konstrukt. Podle Volkonského může 

být Ukrajinou označeno pouze část území, které si Ukrajinci přivlastňují. Tato část je pak 

součástí území, pro které by si měl správně používat pojem „Malá Rus“. Volkonskij se 

podivuje, jak začal být tento skoro zapomenutý pojem „Ukrajina“ najednou používat. Stejně 

jako Šulgin se vymezuje proti zpětnému označování historických dějů spojených s Kyjevskou 

Rusí jako ukrajinských. Celý druhý Volkonského článek se věnuje problematice využívání 

pojmů „maloruský“ a „ukrajinský“. Pro Volkonského je rozdíl mezi těmito pojmy hlavně 

psychologický, „maloruský“ totiž pro něj znamená existovat v rámci Ruska, kdežto 

„ukrajinský“ znamená proti Rusku se vymezovat. Dále tvrdí, že za snahou používat termín 

„ukrajinský“ je vymazání kořene „rus“ z pojmenování maloruského národa, což přispěje k 

oddělení tohoto národa od ruského, což se do budoucna chystá i v případě Bělorusů. Volkonskij 

také odmítá protiváhu termínu „Ukrajinec“ k termínu „Rus“, v jeho pojetí je Ukrajinec jednou 

z větví trojjediného ruského národa, a tak jeho správnou protiváhou je jedině „Velkorus“. 

Druhým sledovaným tématem jsou využívané historické momenty a historické postavy. 

V Šulginově textu se objevují motivy tří historických událostí – Kyjevské Rusi, Perejaslavské 

rady a první světové války. Kyjevská Rus je zmíněna okrajově na začátku textu, jakožto období, 

které Ukrajinci často zneužívají a označují za své. O něco více pozornosti je věnováno 

Perejaslavské radě z roku 1654. Po této dohodě mezi záporožskými kozáky vedenými 

Bohdanem Chmelnickým a emisary moskevského panovníka Alexeje Michajloviče přísahali 

záporožští věrnost carovi a na oplátku získali vojenskou ochranu před Poláky. I přes slib udržení 

kozácké autonomie byla smlouva porušena a v 18. století byla kozácká samospráva zrušena. 

Šulgin však hlavní důraz dává na období první světové války, zejména pak na perzekuci 

pravoslavných obyvatel Haliče rakouskými úřady a na jejich internaci ve sběrných táborech, 

hlavně v Thalerhofu, nacházejícím se v rakouském Štýrsku. To je navíc podpořeno dlouhými 
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úryvky vzpomínek perzekuovaných. Z historických osob je zmíněn spisovatel Nikolaj Gogol,72 

jehož citátem o zradě mezi bratry je samotný text uveden. O osobu Gogola, který psal 

ukrajinsky i rusky, je často veden spor mezi Ukrajinci a Rusy, obě dvě strany si ho nárokují. 

V souvislosti s Perejaslavskou radou je zmíněn Bohdan Chmelnický,73 u něhož Šulgin uvádí, 

že byl hrdý na své ruské jméno. Poslední zmíněnou historickou postavou je bájný zakladatel 

první ruské dynastie Rurikovců kníže Rurik, který měl podle legendy založit město Kyjev. Jeho 

jméno je Šulginem použito v rámci jeho apelu na maloruské emigranty, kteří se mají sjednotit 

stejně jako když stáli po boku Rurika při založení Kyjeva. Pro Volkonského historické 

argumenty nehrají příliš podstatnou roli, pouze ve svém prvním textu argumentuje společným 

úsilím celého ruského impéria na rozvití území dobitého od Turků v době Kateřiny Veliké, 

čímž chce podpořit také společný nárok celé říše na toto dědictví, nikoliv jen Ukrajinců. 

Volkonskij ve svých textem zmiňuje více osob, těmi jsou Taras Ševčenko,74 již zmíněný 

Nikolaj Gogol a Bohdan Chmelnický, Ivan Mazepa a Francysk Skaryna. Spisovatele Tarase 

Ševčenka, který je v současnosti považován za jednoho z průkopníků ukrajinské literatury, 

Volkonskij označuje za člověka píšícího nikoliv ukrajinsky, ale malorusky. Nikolaje Gogola a 

Bohdana Chmelnického uvádí Volkonskij jako představitele Malorusů s tím, že jejich přímým 

ukrajinským opakem je Ivan Mazepa.75 Jméno Ivana Mazepy je z ruského pohledu často 

synonymem ukrajinské zrady, které se Mazepa měl dopustit svým přeběhnutím na stranu 

protiruské koalice pod vedením švédského krále v Severní válce v roce 1708. František 

Skaryna76 je zmíněn jako představitel osob, kteří se podle Volkonského v 16. a 17. století sami 

označovali za Rusy.  

Třetím tématem je otázka uznání útlaků Ukrajinců ze strany carské vlády. Vasilij Šulgin určitý 

carský útlak uznává, avšak podmiňuje ho tím, že Ukrajinci svou předešlou snahou o separaci 

tento útlak zapříčinili. Volkonskij je opět trochu k Ukrajincům smířlivější, dává část viny carské 

vládě. Ta měla svým přehnaným strachem z přirozené maloruské lásky ke své vlasti a 

následnou perzekucí vzbudit mezi Malorusy odpor a zapříčinit tak vznik ukrajinského hnutí, 

které se poté vytvořilo za hranicemi s přispěním Němců. S tím je spojeno i čtvrté sledované 

téma, a to motiv polského nebo německého spiknutí. Podle Šulgina jsou jasně patrné stopy 

                                                           
72 Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852), spisovatel, jeho národnost je častým předmětem sporů mezi Ukrajinci a 

Rusy 
73 Bohdan Chmelnický (1595-1657), kozácký hetman, zakladatel prvního kozáckého státu, jeden z aktérů 

Perejaslavské smlouvy z roku 1654 
74 Taras Hryhorovyč Ševčenko (1814-1861), ukrajinský básník a malíř 
75 Ivan Stepanovyč Mazepa (1639-1709) kozácký hetman, během Severní války přešel s částí kozáků na stranu 

protimoskevské koalice 
76 František Skaryna (1490-1551), východoslovanský vzdělanec, často označován za Bělorusa,  
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polského spiknutí. Ukrajinské hnutí mělo být vytvořené Poláky jakožto odplata za dělení 

Polska, zejména těmi Poláky, kteří pocházeli z původně pravoslavných oblastí. Od Poláků tuto 

myšlenku později převzali Němci jako součást svých válených plánů. Nakonec tuto myšlenku 

dovršili bolševici, podle Šulgina částečně kvůli ješitnosti Stalina, který chtěl vládnout více než 

jedné zemi. U Volkonského se motiv spiknutí příliš neobjevuje, ačkoliv i u něj existuje krátká 

zmínka o plánech německého generálního štábu na obsazení Ukrajiny během první světové 

války a o polsko-německé pomoci při umělé tvorbě ukrajinského jazyka. 

Pátým tématem je budoucí uspořádání vztahů mezi Rusy a Ukrajinci. Ačkoliv Šulgin jakožto 

maloruský patriot připouští odlišnosti mezi jihem a severem, nedokáže si představit jakékoliv 

vyčlenění z Ruského impéria, navíc nezmiňuje ani žádnou možnou autonomii pro Malou Rus. 

Pokud se Ukrajinci oddělí od Ruska, Šulgin jim do budoucna prorokuje ekonomické a kulturní 

zaostávání, přelidnění a bídu. Volkonskij nad budoucím uspořádáním vztahů neuvažuje. Dá se 

říci, že pro oba představitele konzervatismu je myšlenka jakéhokoliv vyčlenění Ukrajiny, a to i 

ve formě pouhé autonomie, nepředstavitelná.  

U obou autorů lze nalézt i páté sledované téma, kterým je vzkaz dalším emigrantům. Šulgin se 

zejména obrací na lidi ze stejného regionu jako je on sám, tj. Maloruska, kteří by se měli podle 

jeho názoru sjednotit. Velký důraz dává na mladou generaci, kterou by měli jejich rodiče 

vzdělávat a předávat jim vztah k jednotnému, nedělitelnému Rusku, jinak bude budoucnost této 

generace ztracená. Volkonskij pak apeluje zejména na ruskou emigrantskou akademickou obec, 

aby svou objektivní výzkumnou činností podpořila ruský pohled na ukrajinskou problematiku. 

Emigrantská obec by se také měla sjednotit a přenést se přes své politické neshody. Volkonskij 

chápe, že emigrace má i existenční problémy, ale měla by podle něho bojovat za své myšlenky.  

Předposledním sledovaným tématem je, zda je či není zmíněna Podkarpatská Rus. Šulgin jí 

věnuje poslední řádky svého textu, ve kterých komentuje její těžký osud. Považuje jí za ruskou 

a v rámci svého vzkazu emigrantům jí předem omlouvá, pokud by tato ruskost pod tlakem 

jiných národů zmizela. Co se týče Volkonského, jeho články byly vydány na Podkarpatské 

Rusi, a tak byly určeny i pro místní publikum. Volkonskij národ, který nazývá Karpatorusy, 

dává za příklad malého národa, který vždy bránil svou ruskost proti větším národům a který je 

v současnosti, tj. na přelomu dvacátých a třicátých let pod velkým tlakem Ukrajinců.  
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4. Liberálové 
 

4.1.  Pavel Nikolajevič Miljukov 

Jedním z hlavních představitelů ruského liberalismu byl Pavel Nikolajevič Miljukov. Narodil 

se v roce 1859 v Moskvě do rodiny architekta Nikolaje Miljukova. Studoval historii na 

Moskevské univerzitě, během studií byl krátkodobě vyloučen pro účast na demonstracích. Po 

studiích přednášel na univerzitě, pro svou činnost byl však nucen odejít přednášet do Bulharska. 

Ačkoliv mu bylo nakonec dovoleno vrátit se do Ruska, pro svou protistátní činnost byl 

odsouzen a musel opět tak odejít, tentokrát do Spojených států. Během revoluce v roce 1905 

spoluzaložil Konstitučně-demokratickou stranu, avšak nemohl za ní kandidovat do Státní 

dumy, jelikož byl v minulosti trestaný, poslancem se stal až v roce 1907. V témže roce se stal 

také předsedou strany. V parlamentu často zastával pozice proti nacionalistům, často 

poukazoval na fakt, že vypjatý nacionalismus a rusifikace Ruskému impériu uškodí a povede 

k jeho rozpadu, často se zastával také ukrajinského národa. Během první světové války se 

Miljukov posunul politicky doprava, začal prosazovat více nacionalistické myšlenky, například 

se snažil získat příslib zisku Konstantinopole po vítězství ve válce. V roce 1915 byl zvolen do 

čela Progresivního bloku, který držel většinu křesel v dumě. Po únorové revoluci se stal 

ministrem zahraničí Prozatímní vlády. Po svém projevu o nutnosti pokračování války až do 

vítězného konce byl donucen ze své pozice odstoupit. Po bolševické revoluci odešel za bílými 

na jih Ruska. Po neúspěšném pokusu vyjednávat s německou armádou v Kyjevě o 

protibolševickém boji odstoupil z funkce předsedy strany. Poté odešel přes Turecko do 

Spojeného království, kde se snažil získat podporu pro bělogvardějce, v roce 1920 nakonec 

odešel do Francie, kde vydával ruské tiskoviny a kde v roce 1943 zemřel.77  

 

4.1.1. Národnostní otázka (Nacionalnyj vopros) 

Ukrajinská problematika provázela Pavla Miljukova celou jeho politickou kariéru. Ačkoliv 

v předrevolučním období věnoval této otázce velký prostor a napsal přímo o ní několik článků 

a polemik se svými ideovými protivníky, v období emigrace tak činný nebyl. Ukrajinskému 

problému se Miljukov ve svých knihách věnoval pouze ve smyslu popisu událostí na jednání 

s ukrajinskými představiteli v období mezi únorovou a říjnovou revolucí. V roce 1925 vydal 

Miljukov knihu, která se zaobírala národnostní otázkou v Rusku. Kniha nicméně měla za cíl 

řešit otázku národnostních menšin v celku, a nikoliv pouze otázku Ukrajinců. Z důvodu absence 

                                                           
77 Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja, 427-432. 
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jediného materiálu, ve kterém by se v meziválečném období Miljukov vypořádával 

s ukrajinskou otázkou, analyzuji alespoň části této knihy, které se věnují Ukrajincům.  

Kniha Národnostní otázka je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se Miljukov 

teoreticky věnuje pojmu „národnost“, jak se utváří vnímání národnosti a jak se vnímání 

příslušnosti k národu vyvíjelo v různých regionech Evropy. Druhá polovina knihy se věnuje 

tomu samému, avšak v prostředí Ruska. Miljukov tvrdí, že v období mezi do pádu Kyjevské 

Rusi ve 13. století nelze mluvit o žádném rozdělení vnímání národnosti na ukrajinskou, 

velkoruskou nebo jinou. Tehdejší obyvatelstvo se vnímalo jako všeruské, tvrdit cokoliv jiného 

by znamenalo aplikovat současné vnímání na historii.  Stejně tak nelze ani tehdejší literární 

jazyk rozdělovat na ukrajinský či velkoruský, protože to byl společný staroruský jazyk. 

Miljukov tvrdí, že na rozdíl od okolních národů, tj. kočovníků, bylo ruské národnostní 

sebeurčení již dokončeno v době Kyjevské Rusi. Z toho důvodu v dalších stoletích neměla 

ruská inteligence potřebu jakkoliv se jinak vymezovat, proto ani nevzniklo specificky 

velkoruské sebeurčení. Kvůli asimilačním tlakům ze strany Polska však vznikla potřeba 

ukrajinského a běloruského sebeurčení. To samozřejmě vyvolalo spory mezi Ukrajinci a 

Bělorusy na jedné straně a Velkorusy na straně druhé, protože Velkorusové byli považováni ty, 

kteří se chovají nadřazeně, jelikož si nárokují celé historické dědictví.78  

V následujících dvou kapitolách se Miljukov věnuje pouze vývoji sebeurčení v moskevském 

státu a také potýkání se Moskvy se zahraničními vlivy od nástupu Romanovců na carský trůn, 

zejména pak v období od Petra Velikého. V těchto kapitolách není žádná zmínka o dění 

v regionech, které jsou tehdy pod litevským a polským vlivem. Ty jsou zmíněny spolu s dalšími 

v kapitole „Národní hnutí na území bývalého Ruského impéria“. Miljukov tvrdí, že se nelze 

stavět k těmto hnutím negativně, jelikož jejich vznik a vývoj jsou přirozené, je však nutné se 

k něm stavět objektivně. Podle Miljukova je vznik národního sebeuvědomění někdy spojen i 

s negativy. Tím je například proměna dříve utlačovaného národa v národ, který ostatní 

utlačuje.79 

 Miljukov zastává názor, že národní sebeurčení národů impéria velmi ovlivňovala politika 

carské vlády. Ta často podporovala slabší hnutí na úkor silnějších, jejichž síly se obávala. To 

se však změnilo po polském povstání v roce 1863, kdy se politika vlády stále více agresivní a 

nacionalistickou, po nástupu Alexandra III. na carský trůn se postoj vlády ještě více 

                                                           
78 Pavel Miljukov, Nacionalnyj vopros:proischožděnije nacionalnostěj i nacionalnogo voprosa v Rossii (Praha: 

Svobodnaja Rossija, 1925), 115-117. 
79 Miljukov, Nacionalnyj vopros, 150-155. 
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zradikalizoval. V této době se také mění postoj Ukrajinců k Rusku. Miljukov uvádí, že 

ukrajinské hnutí se dříve snažilo o spolupráci s ruskou inteligencí, avšak po tvrdém zásahu 

carských úřadů proti Ukrajinců svůj přístup změnilo. Argumentuje změnou postoje Mychajla 

Drahomanova, který nejprve pohlížel na spojení s Ruskem pozitivně, protože Rusko pomohlo 

porazit Krymské Tatary a osvobodilo tak Ukrajince. Po zákroku carských úřadů však odešla 

ukrajinská inteligence z charkovské a kyjevské univerzity do Rakouska-Uherska, kde se stalo 

nepřátelským vůči čemukoliv ruskému. V rakouském prostředí se ukrajinská inteligence rychle 

dostala na vysokou kulturní a vědeckou úroveň a navíc zde vytvořila nový spisovný jazyk, který 

byl odlišný od jazyka používaného v ruské části Ukrajiny. Carská vláda tak z původně pozitivně 

naladěných počátků národnostního sebepoznání svou činností vyrobila nepřátelsky naladěné 

hnutí.80  

V následující kapitole Miljukov shrnuje národnostní dění okolo ruské revoluce roku 1905. 

Rekapituluje požadavky prvních ukrajinských politických stran, které ačkoliv nejprve chtěly 

jednotnou, nedělitelnou, samostatnou Ukrajinu, nakonec přeformulovaly své požadavky 

v jistou formu samosprávy v podobně oficiálního ukrajinského jazyka a vzniku ukrajinského 

sněmu se sídlem v Kyjevě. Pokud by se podařilo revoluci v roce 1905 a nebyla by zadušena 

samoděržavím, vznikly by nejspíše teritoriální autonomie pro národy říše a jejich požadavky 

by tak byly plně uspokojeny. Nakonec však tato hnutí ruskou vládu ještě více radikalizovala, 

což o několik let přineslo neblahé důsledky.81 Ukrajinské hnutí bylo po krátkém uvolnění opět 

ze strany vlády perzekuováno, Ukrajincům nebylo dovoleno ani oslavit výročí narození Tarase 

Ševčenka. Kvůli útlaku začala v rétorice národnostních menšin dominovat separatistická 

propaganda, které byla cílena i směrem k zahraniční pomoci. Na straně zahraničních nepřátel 

Ruska, tj. Německa a Rakouska, se objevil plán na využití nespokojenosti těchto národů 

v budoucí válce. 82 

 

4.2.  Nikolaj Onufrijevič Losskij 

Nikolaj Onufrijevič Losskij se narodil v roce 1870 v Kraslavce ve Vitebské gubernii na území 

dnešního Lotyšska. Pocházel z národnostně smíšeného prostředí, jeho otec měl běloruské 

kořeny, kdežto jeho matka byla katolická Polka. Kvůli propagaci ateismu byl vyloučen 

z gymnázia, poté odešel do Švýcarska a Německa. V roce 1889 se vrátil do Ruska a o rok 
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později dokončil gymnázium. Poté studoval fyziku a matematiku na petrohradské univerzitě, 

po úspěšných studiích vystudoval na stejné univerzitě filosofii, následně na univerzitě 

přednášel. V roce 1905 vstoupil do Konstituční demokratické strany. Po únorové revoluci byl 

činný v kadetských organizacích, po bolševické revoluci byl vyhozen z univerzity. V roce 1922 

byl donucen úřady odplout z Ruska na tzv. parnících filosofů. Byl pozván Masarykem do 

Československa, kde vyučoval na Ruské univerzitě. V roce 1942 odešel do Bratislavy, v roce 

1945 do Paříže a následně v roce 1947 do USA. V roce 1961 se vrátil do Paříže, kde v roce 

1965 zemřel.83  

 

4.2.1. Ukrajinský a běloruský separatismus (Ukrainskij i bělorusskij 

separatizm) 

Tento článek byl publikován v roce 1958 na stránkách emigrantského periodika Grani, 

založeného v roce 1946 ve Frankfurtu nad Mohanem ruským emigrantem druhé vlny 

Jevgenijem Romanovem.84  

Losskij se ve svém textu zamýšlí na tím, jak se v tehdejší Evropě objevují skupiny lidí, kteří 

upřednostňují hodnoty své provincie nad hodnotami velkého národa, jehož jsou součástí a 

v jehož hodnotách hledají nedostatky. Tito lidé jsou zaslepení, nevidí nic mimo svou skupinu a 

velký národ, z něhož se chtějí oddělit, nenávidí. Rádi by svou provincii povýšili na úroveň 

národa, schopného vytvořit samostatný stát. Losskij tvrdí, že toto není nacionalismus, nýbrž 

pouhý provincialismus. Losskij se specificky zaměřuje na ukrajinskou emigraci, mezi kterými 

se silně rozvinul ukrajinský nacionalismus protkaný nenávistí k Rusku. Hlavním protivníkem 

těchto emigrantů nejsou bolševici, nýbrž Rusko. Ačkoliv nikdo dříve nerozlišoval rozdíl mezi 

Velkorusem a Malorusem a maloruské obyvatelstvo se považovalo vždy za Rusy, Ukrajinci teď 

plánují, že po pádu sovětské diktatury oddělí Ukrajinu od Ruska. Tito separatisté nenávidí 

označení „Malorus“, podle Losského je to však čestné označení původem v Byzanci. Slovem 

„malá“ se označovalo to původní, například „Malá Ellada“ znamenala Řecko a „Velká Ellada“ 

pouze řecké kolonie v Itálii. Malá Rus je tedy ta hlavní, původní Rus.85 

Losskij dále odkazuje na knihu „Ukrainskoje dviženije“ dalšího bílého emigranta Andreje 

Storoženka86 a zejména na předmluvu knihy, kterou napsal již zmíněný kníže Volkonskij. Ten 
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dává čtyři hlavní argumenty o ukrajinských lžích – etnografické, filologické, chronologické a 

geografické. Etnografická lež vychází z toho, že od počátku existoval samostatný ukrajinský 

národ. Filologická lež vychází z toho, že maloruský nebo ukrajinský jazyk je sice slovanský, 

ale nepochází z ruského jazyka. Zde Volkonskij argumentuje podobou spisů z Novgorodu, 

Haliče a Kyjeva s dodatkem, že lingvista by našel rozdíly, ty však vznikly až rozdělení Rusi. 

Chronologická lež vychází z toho, že označují svatého Vladimíra za Ukrajince. Geografická lež 

spočívá v tom, že Ukrajina nikdy nebyla tak veliká, nezasahovala k Černému moři, 

černomořské pobřeží se od dob Kateřiny Veliké nazýval Novoruskem a v době Kyjeva toto 

stepní území obývali pouze kočovné národy.87 

Losskij také polemizuje s ukrajinským historikem Dmytrem Dorošenkem88, který sice uznává 

dřívější společný systém vládnutí, avšak odděluje Ukrajinu a Rusko už v Kyjevské Rusi. 

Losskij naopak tvrdí, že to nejde, jelikož panovníci často střídali trůny, například Jaroslav 

Moudrý panoval nejprve v Novgorodu a poté v Kyjevě. Vladimir Monomach byl také pozván 

do Kyjeva z Rostova a Suzdalu. Stejně tak byli spojeni duchovenstvem, největším nositelem 

kultury té doby. Vytvoření tří větví ruského národa a rozdělení Rusi na jihozápadní a 

severovýchodní větev začalo podle Losského až po připojení Haliče, Volyně a Kyjeva k Litvě 

a později k Polsku. I poté ale Bělorusové a Malorusové sami sebe nazývali Rusy a bojovali 

proti polonizaci a pokatoličtění. Dokonce i v revolučním roce 1848 Haličané nazvali své 

politické uskupení Holovna ruska rada. Stejně tak po připojení Podkarpatské Rusi 

k Československu zde bylo uspořádáno referendum o vyučovacím jazyce, ve kterém se 82 % 

obyvatel vyslovilo pro ruský a pouze 18 % pro ukrajinský. Po připojení Maloruska k Rusku se 

jazyky tak prolnuly, že kromě příjmení a místa původu nešlo odlišit, kdo je Velkorus, Malorus 

nebo Bělorus.89  

Podle Losského všechny tři větve ruského národa v 19. a na začátku 20. století společnými 

silami vytvořily kulturu, která byla na úrovni té západoevropské, stačí si prý vzpomenout na 

maloruskou inteligenci, která tomu přispěla. Losskij mimo jiné uvádí Gogola, Vernadského 

nebo Skovorodu.90 Větší pozornost je dána Gogolovi, na kterého by si Ukrajinci měli 

vzpomenout, protože ačkoliv velmi miloval svou maloruskou zem, miloval i vše ruské a jeho 

                                                           
87 Losskij, „Ukrainskij i bělorusskij separatizm“ 190-191. 
88 Dmytro Ivanovyč Dorošenko (1882-1951), ukrajinský historik a politik, v roce 1918 ukrajinský ministr 

zahraničí, emigrant 
89 Losskij, „Ukrainskij i bělorusskij separatizm“ 191-192. 
90 Vladimir Ivanovič Vernadskij (1863-1945), rusko-ukrajinský mineralog, předseda ukrajinské Akademie věd, 

otec emigranta Georgije Vernadského, 

    Hryhorij Savyč Skovoroda (1722-1794), ukrajinsko-ruský filozof a osvícenec 
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národnostní přesvědčení bylo velmocensky ruské. Losskij také tvrdí, že je nutné podtrhnout 

velké historické události. Skvělá kyjevská éra se stala kořenem, ze kterého na západě a jihu 

vyrostla ukrajinská kultura a na severu a východě velkoruská větev ruského národa. Když byli 

Ukrajinci odděleni, hrdinně bojovali za uchování své ruskosti a pravoslaví zakládáním 

bratrstev, tiskáren a škol. Po vzniku Ruského impéria spojením Maloruska a Moskevského 

knížectví spolu bojovali proti Turkům a krymským Tatarům. Vztah Malorusů k Velkorusům 

lze podle Losského ilustrovat na tom, že se za Ivana Mazepu postavilo méně než pět tisíc kozáků 

a zbytek zůstal věrný Rusku a bránil Poltavu.91  

Pokud by se podařilo Ukrajincům-separatistům oddělit Ukrajinu od Ruska, ukrajinská kultura 

by byla podle Losského poškozena. Poté, co by se šovinisti-Ukrajinci zřekli velkého dědictví 

minulosti, vytvořené společnou činností tří větví ruského národa, povedlo by se jim jen urychlit 

provincializaci ukrajinské kultury. Losskij jim tedy nabízí federalizaci Ukrajiny s Ruskem, aby 

byla udržena jednota ruské kultury.92 Běloruskému separatismu je věnován pouze poslední 

krátký odstavec oproti patnácti věnovaným Ukrajincům. Je tedy patrný rozdíl v důležitosti 

přikládaný ukrajinskému a běloruskému separatismu v očích ruského emigranta.93  

 

4.3.  Shrnutí 
 

Nyní na základě mnou vybraných témat analyzuji, jakým způsobem se zástupci liberálního 

proudu emigrace Pavel Miljukov a Nikolaj Losskij vyrovnávali s ukrajinskou problematikou.  

Prvním sledovaným tématem je používané označení národností. Pavel Miljukov vždy používá 

výhradě pojem „Ukrajinec“, jiný termín jako např. „Malorus“ není v textu použit. Miljukov 

uvádí, že pokud se bavíme o době Kyjevské Rusi, nelze používat termíny „ukrajinský“ nebo 

„velkoruský“, lze využít pouze „všeruský“ a pro označení státního útvaru pojem „Rus“. 

Důvodem je fakt, že rozdělení na Ukrajince a Velkorusy došlo až po konci tohoto období. 

Miljukov termín „velkoruský“ příliš nepoužívá, protože se velkoruské národní vědomí nikdy 

nevytvořilo, a tak pro označení dnešních Rusů používá termín „ruský“. Nikolaj Losskij ve svém 

textu používá jak termínu „Ukrajinec“, tak i termínu „Malorus“, ačkoliv si myslí, že by se 

správně mělo používat spíše „Malorus“, protože toto označení je původem čestné byzantské 

označení pro tento region. Argumentuje také existencí kořene „rus“ v tomto pojmenování. 

                                                           
91 Losskij, „Ukrainskij i bělorusskij separatizm“ 192-196. 
92 Losskij, „Ukrainskij i bělorusskij separatizm“ 196. 
93 Losskij, „Ukrainskij i bělorusskij separatizm“ 197. 
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Losskij často také ve spojitosti se jménem Ukrajinců používá negativní spojení, například 

Ukrajinci-šovinisté nebo Ukrajinci-separatisté. Dává tedy na vědomí, že toto označení považuje 

za negativní symbol.  

Druhým sledovaným tématem je využití historických událostí a postav. Miljukov příliš 

historické argumenty nevyužívá, spíše rekapituluje historické dění. Ve vztahu k Ukrajincům je 

jen letmo zmíněna Kyjevská Rus a poté až vznik univerzit na ukrajinské území na počátku 19. 

století. Historické postavy Miljukov vůbec nepoužívá, jedinou zmínkou je zákaz slavení výročí 

narození Tarase Ševčenka ze strany carských úřadů, kterého Miljukov označuje za 

nejvýznamnějšího ukrajinského básníka. Losskij naopak historii využívá více, argumentuje 

spolčeným úsilím obou národů v době Kyjevské Rusi a zejména pak v boji proti polonizaci a 

společným úsilím na budování impéria na přelomu 19. a 20. století. Historických postav je 

zmíněna celá řada, nejvíce pak panovníci Kyjevského Rusi Jaroslav Moudrý a Vladimir 

Monomach, kterými Losskij dokazuje styky jižní a severní částí Rusi. Dále jsou zmíněny 

zejména osoby, které Losskij považuje za společné pro obě kultury. Těmi jsou geolog Vladimir 

Vernadskij, myslitel Hryhorij Skovoroda a literát Nikolaj Gogol. 

Třetím tématem je uznání útlaku ze strany carské vlády. U Pavla Miljukova je tomuto tématu 

věnována značná pozornost. Přisuzuje mu kardinální roli v postupně se vytvářejícím 

negativním pohledu Ukrajinců na Rusko. Stále větší radikalismus a ruský nacionalismus 

carských úřadů spolu s drastickými opatřeními proti ukrajinskému jazyku na konci 19. století a 

po neúspěšné revoluci v roce 1905 radikalizoval Ukrajince natolik, že začali reálně usilovat o 

nezávislost a nikoliv jen o autonomii jako dříve. Ve článku Nikolaje Losského jakékoliv zmínka 

o útlaku ze strany úřadů chybí. Motiv zahraničního spiknutí v obou pracích chybí. Miljukov 

považuje národní hnutí v Ruském impériu za přirozená, a tak jakékoliv spiknutí je zbytečné. 

Chápe však, že Němci a Rakušané nespokojenosti místních národů plánovali využít. Ačkoliv 

ani u Losského není žádná zmínka o spiknutí, dá se předpokládat, že o něm Losskij přemýšlí 

stejně jako jím citovaný Volkonskij. 

Dalším sledovaným tématem je plán na budoucí uspořádání vztahů mezi Rusy a Ukrajinci. 

Miljukov již před válkou navrhoval kulturní autonomie pro národy impéria. To je ve souladu 

s jeho liberálním myšlením, že každý člověk má právo na komunikaci a výuku ve svém rodném 

jazyce, protože jen tímto způsobem vzniknou vzdělaní občané, kteří jsou nutní pro 

demokratický stát. Losskij o budoucnosti příliš nehovoří a ačkoliv Ukrajincům přiznává jistou 

odlišnost, stále je považuje za pouhou větev trojjediného ruského národa. Pokud se oddělí od 

Ruska, prorokuje jim Losskij pád do provinciality a bezvýznamnosti.  
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Co se týče vzkazů dalším emigrantům, ten neobsahuje ani jeden text. Motiv Podkarpatské Rusi 

je zmíněn pouze Losským, který odkazuje na údajné referendum uspořádané po připojení 

regionu k Československu. V něm se měli místní drtivě rozhodnout pro výuku ruského jazyka 

a nikoliv ukrajinského. 
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5. Levice 
 

5.1.  Dmitrij Michajlovič Odiněc 

Jedním z představitelů levicového proudu ruské emigrace byl Dmitrij Michajlovič Odiněc. Ten 

se narodil v roce 1883 v Petrohradě v rodině vojenského lékaře. Vystudoval historii na 

univerzitě v Petrohradě, část studií absolvoval v Berlíně. Dále přednášel historii na několika 

ruských gymnáziích. Před revolucí byl také členem ústředního výboru umírněně levicové strany 

trudoviků. Po únorové revoluci byl vyslán Prozatímní vládou do Kyjeva, aby zde bránil Rusy 

před možnými projevy ukrajinského nacionalismu. Po vyhlášení ukrajinské nezávislosti se stal 

ministrem pro velkoruské záležitosti, v souvislosti s nástupem Pavla Skoropadského k moci 

podal demisi. V roce 1919 odešel z Kyjeva do Oděsy a poté do Rumunska a Království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců. Krátkou dobu žil ve Varšavě, odkud odešel v roce 1921 do Paříže. Zde 

více než dvacet let přednášel ruskou historii na Sorbonně. V roce 1941 podal žádost o vrácení 

se do Sovětského svazu, sovětské občanství získal v roce 1946, v roce 1948 se přestěhoval do 

sovětské Kazaně, kde až do své smrti v roce 1950 přednášel na univerzitě.94 

 

5.1.1. Z historie ukrajinského separatismu (Iz istorii ukrainskogo separatizma) 

Jedná se o článek publikovaný v březnu roku 1939 na stránkách časopisu „Sovremennyje 

zapiski“. Odiněc v nich popisuje chronologii vývoje ukrajinského hnutí od 20. let 19. století. 

Počátky ukrajinského hnutí lze najít na vysokých školách v Charkově a Kyjevě, kde se objevily 

první ukrajinofilské kroužky. Tyto kroužky byly spíše regionálně zabarvené, se zájmem o 

místní folklor, nářečí a další místní zvyky. Dalším mezníkem bylo vydání Ševčenkova Kobzara 

v roce 1840, který dokázal, že je možné v místním jazyce napsat literaturu na vysoké kulturní 

úrovni. Následně v roce 1846 vzniklo Cyrilometodějské bratrstvo, které je obecně považováno 

za první politický projev Ukrajinců. Cílem bratrstva bylo vytvoření federace slovanských 

národů, ve které by byly všechny národy rovny. Po zásahu carských úřadů a rozehnání bratrstva 

byl přerušen emancipační proces Ukrajinců. Ačkoliv došlo v 60. letech opět k obnovení tohoto 

procesu, za krátkou dobu bylo opět utlumeno kvůli činnosti ministra vnitra Pjotra Valujeva,95 

podle něhož nikdy žádný maloruský jazyk a národ neexistoval, neexistuje a existovat nebude. 

Novým impulsem bylo vytvoření jihozápadního oddělení Ruské geografické společnosti se 

sídlem v Kyjevě v roce 1872, okolo něhož se vytvořila skupina vědců věnujících se etnografii, 

                                                           
94 Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja 
95 Pjotr Alexandrovič Valujev (1815-1890), ruský státník, ministr vnitra a předseda rady ministrů, autor tzv. 

Valujevského oběžníku. 
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lingvistice, historii a archeologii. Ti publikovali velké množství materiálů týkajících se místních 

dějin. Kvůli podezření z polského spiknutí bylo v roce 1876 oddělení donuceno ukončit svou 

činnost. Takzvaným emžským dekretem byl také zakázán tisk materiálů v maloruském nářečí 

a jejich dovoz do Ruského impéria. Následkem tohoto opatření se jádro ukrajinského 

emancipačního procesu přesunulo z Ruska do liberálnějšího Rakouska. Podle Odince se tak 

Rusko svými neuváženými tvrdými kroky připravilo o kontrolu nad ukrajinským hnutím. 

V Rakousku se ukrajinské hnutí se více politizovalo a získalo protiruský nádech. Odiněc také 

tvrdí, že ruské označení ukrajinského hnutí za polské spiknutí je chybné. Jelikož polské ambice 

na obnovení Polska v jeho historických hranicích zahrnovaly i území Ukrajiny, museli se Poláci 

obávat i ukrajinských požadavků. Odkazuje také na polského spisovatele Władysława 

Mickiewicze,96 který v roce 1863 označil Ukrajince za větší hrozbu pro Poláky než pro Rusy. 

Autor článku také uvádí, že v 70. letech 19. století neměl nikdo z vedoucích představitelů 

ukrajinského hnutí zájem na samostatnosti, jelikož to z jejich pohledu nejen bylo nemožné, ale 

i nežádoucí. Rakouská Halič se tak stala hnízdem mazepinců.97 Ačkoliv byli Ukrajinci v Haliči 

tradičně naladěni rusofilsky a velká část inteligence se nesnažila o jakoukoliv nezávislost, 

postupně pod vlivem Poláků a Rakušanů se začali Ukrajinci stávat více protiruskými. Po ruské 

revoluci v roce 1905 a národnostním uvolnění v Ruském impériu se část ukrajinské inteligence 

do Ruska vrátila. Ačkoliv stále své oficiální požadavky omezovali na autonomii nebo ti smělejší 

na federalizaci, v praxi čekali na příhodné podmínky pro vyhlášení nezávislosti na Rusku.98  

Podle Odince by nemělo smysl se věnovat využití ukrajinského hnutí na rozbití Ruska ze strany 

zahraničních mocností (zejména Německa), kdyby se tak už nestalo v roce 1918 a kdyby to 

nehrozilo opět v roce 1939. Uvádí, že mocnosti nemají a priori zájem o Ukrajince a další 

národy, nebo o dělení Ruska, jejich postoj se však mění v období války jakožto jedna 

z válečných zbraní. Německým cílem není rozdrobit Rusko na menší a slabší státy, nýbrž tento 

východní region ekonomicky využít a kolonizovat Němci. Podpora ukrajinského hnutí jakožto 

zbraně v budoucí válce byla zahájena již před vypuknutím války. V té době také byly Leninovi 

dány ze strany Rakouska finance a bolševický program byl obohacen o přiznání práva národů 

na sebeurčení až do úplné nezávislosti. Největší pozornost byla soustředěna na Halič. Místní 

Ukrajinci vytvořili Hlavní ukrajinskou radu, která agitovala za boj Ukrajinců na straně 

Centrálních mocností. Po násilné rusifikaci, která započala při ruské okupaci Haliče, se postoj 

                                                           
96 Władysław Mickiewicz (1838-1926), polský spisovatel žijící v emigraci, syn spisovatele Adama Mickiewicze 
97 Hanlivé ruské označení pro Ukrajince, inspirované přeběhnutím hetmana Ivana Mazepy na protiruskou stranu 

během severní války v roce 1708. 
98 Dmitrij Odiněc, „Iz istorii ukrainskogo separatizma,“ Sovremennyje zapiski 68, (březen 1939): 369-375. 
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Ukrajinců ještě více přiklonil na stranu Centrálních mocností. V průběhu války se také pod vliv 

Ukrajinců začala dostávat Karpatská Rus. Ačkoliv se místní obyvatelstvo označovalo za Rusy, 

začala zde ukrajinská agitace.99 

I když by se mohlo zdát, že Centrální mocnosti podporovaly ukrajinskou snahu o nezávislost, 

veškerá pomoc Ukrajincům byla motivována pouze válečnými cíli a jakékoliv pokusy o 

nezávislé ukrajinské jednání byly ze strany Německa a Rakouska-Uherska potlačovány. Odiněc 

s odkazem na dokumenty Centrálních mocností uvádí, že se v případě Ukrajiny nedá v roce 

1918 mluvit o faktické nezávislosti. Zdání nezávislosti však nakonec přesvědčilo i tu část 

populace, která byla nepřátelská oddělení od Ruského impéria k tomu, aby uznala samostatnou 

Ukrajinu za smysluplnou. Problémem však byl příliv Ukrajinců z Haliče, kteří utíkali před 

polskými vojsky. Ti doufali, že v boji proti Polákům bude Ukrajina spolupracovat 

s nebolševickými ruskými vojsky, a tak byli ochotní přistoupit na federaci s Ruskem. Odiněc 

poukazuje na to, že haličští uprchlíci označovali Perejaslavskou radu z roku 1654 za výhodnou 

zejména pro Ukrajinu, protože následně Ukrajina získala nová teritoria, která naopak kvůli 

Polákům ztrácela. Tento obrat Haličanů si Odiněc vysvětluje nejen jejich špatnou situací a 

porážkou ze strany Polska, ale i konečným uvědoměním si duchovní blízkosti Ukrajinců a 

Velkorusů. Podle jeho tvrzení si Ukrajinci uvědomili, že na možný tlak ze strany Velkorusů 

nelze odpovědět snahou o vydělení se z ruské kultury, nýbrž snahou o konkurenci v rámci této 

širší ruské kultury. Odiněc tak navrhuje jakousi novou Perejaslavskou smlouvu, která by nebyla 

tak nespravedlivá k Ukrajincům jako ta z roku 1654.100 

Odiněc nakonec shrnuje projevy ukrajinského separatismu v minulosti, avšak upozorňuje, že se 

v současnosti, tj. v roce 1938, opět s německou podporou opět chystá násilné oddělení Ukrajiny 

od Ruska. Tito separatisté by si podle něj měli uvědomit, jak se již v roce 1918 bránil ukrajinský 

lid německé a rakouské okupaci. Budoucí neúspěch také ilustruje úryvkem z básně Tarase 

Ševčenka, ve které varuje před německou zkázou. Odiněc uznává, že všichni separatisté nejsou 

proněmečtí a že ukrajinská emigrace je vnitřně nad touto otázkou rozpolcená. Samotní ruští 

Ukrajinci, tj. žijící v SSSR, zatím mlčí, avšak až bude potřeba bojovat proti cizímu nepříteli, 

povstanou proti němu jako vždy. Podle Odince ukrajinský lid vždy byl nakloněn Rusku, i když 

všichni hetmani, od Chmelnického až ke Skoropadskému Rusko zradili. Separatisté tak 

nezrazují pouze Rusko, ale i ukrajinský lid.101  

                                                           
99 Odiněc, „Iz Istorii ukrainskogo separatizma,“ 375-382. 
100 Odiněc, „Iz Istorii ukrainskogo separatizma,“ 382-384. 
101 Odiněc, „Iz Istorii ukrainskogo separatizma,“ 384-387. 
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Pro Odince nemá ukrajinský separatismus historického ospravedlnění, navíc na něm jsou patrné 

stopy nepřátel Ruska. Rozdílné zájmy Ukrajiny a Ruska podle autora článku už dávno splynuly 

v jeden. Odiněc chápe, že zárodky tohoto separatismu má na svědomí politika ruské vlády, 

nelze podle něj stále lpět na minulých chybách, když je potřeba tvořit budoucnost. Samotné 

ukrajinské národní hnutí je však nejen ospravedlnitelné, ale dokonce hodnotné pro budoucí 

vývoj Ruska. Odiněc vidí budoucnost Ruska ve federaci svobodných a rovných národů, ve které 

by měli Ukrajinci své místo. Těm by se tak otevřel prostor pro svobodný rozvoj. Odiněc tvrdí, 

že pouze odložením starých křivd lze ke zdárnému vyřešení rusko-ukrajinského problému.102 

 

5.2.  Vasilij Vasiljevič Suchomlin 

 

Jeden z předních představitelů Strany socialistů-revolucionářů se narodil v zabajkalské Čitě 

v roce 1885 do rodiny revolucionáře Vasilije Suchomlina, který byl nucen odejít do vyhnanství 

do asijské části Ruska. V roce 1903 se spolu s rodiči vrátil do evropské části země, Ve stejném 

roce započal svá studia na petrohradské univerzitě, avšak brzy byl pro svou politickou činnost 

vyloučen a byl donucen odstěhovat se z Petrohradu. Aktivně se účastnil ruské revoluce v roce 

1905, po jejím potlačení odešel z Ruska do Německa, kde začal studoval filosofii na univerzitě 

v Heidelbergu. Svá studia dokončil na univerzitě ve francouzském Montpellier, Po únorové 

revoluci v roce 1917 se Suchomlin vrátil do Ruska, v roce 1918 byl zvolen za esery do 

Ústavodárného shromáždění. Po jeho rozehnání bolševiky Suchomlin odjel do Londýna, poté 

cestoval mezi Paříží, Římem a Prahou. Byl součástí nejužšího vedení strany, vedl také několik 

stranických periodik, překládal také ruské knihy do francouzštiny. Po okupaci Francie 

nacistickým Německem se přestěhoval do New Yorku. Po druhé světové válce se vrátil do 

Francie, roku 1947 získal sovětské občanství. Roku 1954 se vrátil do Sovětského svazu, kde 

v Moskvě roku 1963.103 

5.2.1. Ukrajinští separatisté (Ukrainskije separatisty) 

Tento článek byl vydán v říjnu roku 1927 na stránkách eserských novin Socialist-revoljucioněr 

vydávaných v Paříži. Suchomlin v něm reaguje na přerušení diplomatických vztahů mezi 

Spojeným královstvím a Sovětským svazem. To prý vyvolalo silnou reakci nejen v řadách ruské 

pravice, ale i mezi ukrajinskými separatisty v emigraci. Suchomlin reaguje na časté články 

                                                           
102 Odiněc, „Iz Istorii ukrainskogo separatizma,“ 387. 
103 Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja, 102-107. 
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v pařížských novinách Le Matin, ve kterých již v předchozím roce, tj. v roce 1926, ukrajinský 

politik Alexandr Šulgin informoval o oddělení Ukrajiny od SSSR. Toto periodikum je podle 

Suchomlina známé svou ukrajinskou propagandou. Podobná ukrajinská agitace prý není 

výjimkou a dokládají to zprávy i z jiných zemí. Suchomlin říká, že on, ani celá eserská strana 

netuší, odkud se tyto zprávy, například o spojeneckých jednáních mezi Ukrajinou a Spojeným 

královstvím berou. Tuší však, že za nimi stojí ukrajinští separatisté, kteří se snaží rozdělit 

mnohonárodnostní Rusko, které je v současnosti, tj. v roce 1928, spojené v Sovětský svaz. Tito 

separatisté doufají, že k tomu dojde v blížícím se vojenském střetu mezi SSSR a Spojeným 

královstvím, který bude mít za následek vytvoření samostatné Ukrajiny. Podle Suchomlina 

tento stát však bude sloužit pouze zájmům britské, italské, německé a vlastně celé 

západoevropské politiky namířené vůči Rusku. Ty se snaží podporou Ukrajinců zabránit Rusku 

v dosažení Středozemního moře, Balkánu a Egypta. Suchomlin tvrdí, že za touto domnělou 

snahou o ukrajinskou snahou o nezávislost ve skutečnosti stojí nenávist ukrajinského národa 

vůči ruskému a snaha o využití Ukrajiny jakožto protiruské zbraně evropských mocností, které 

se snaží rozbít rusko-ukrajinské spojenectví.104  

Suchomlin věří, že tato politika je cizí ukrajinským lidovým masám. Tvrdí, že část ukrajinských 

socialistů se snaží přesvědčit Evropu, že bolševismus je čistě velkoruský jev, který nemá žádné 

kořeny na Ukrajině. Podle nich je bolševický režim na Ukrajině projevem okupace a 

koloniálního režimu. Podle Suchomlina však musí být všem lidem seznámeným s posledním 

deseti lety dění na Ukrajině jasně, že tato teorie je uměle vytvořená, protože dněprovská 

Ukrajina, tj. dříve pod správou Ruska, se minimálně odlišuje od Velkoruska. Vojensko-

proletářský bolševismus je stejně tak ukrajinský, jako je velkoruský, což Suchomlin dokládá 

převážně ukrajinským původem námořníků Baltské flotily. Podle Suchomlina je jasná, že snaha 

separatistů může být úspěšná pouze v rámci úspěšného vojenského konfliktu evropské koalice 

proti Rusku. Suchomlin dodává, že Ruskem je myšlen jakýsi celek spojený společnou historií, 

revolucí, ekonomickými a politickými zájmy bez ohledu na státní zřízení nebo název. Tento 

celek pak musí být rozbit, aby bylo vytvořen protiruský ukrajinský stát. I tento stát by však 

separatistům nestačil, ti se podle Suchomlina snaží o úplné oddělení ukrajinského národa od 

Ruska a jeho přiblížení na orbit Západní Evropy. Musí tak být zničena jakákoliv možnost 

federace, která by dokázala zabezpečit obrození ukrajinské kultury.105  

                                                           
104 Vasilij Suchomlin, „Ukrainskije separatisty,“ Socialist-revoljucioněr 1, (říjen 1927): 3-4. 
105 Suchomlin, „Ukrainskije separatisty,“ 4-5. 
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Suchomlin se za eserskou stranu myslí, že vzájemné pouto ukrajinského a ruského národa je 

silnější a přirozenější než snahy nacionalistů, že toto pouto je vnitřní, příbuzenské a natolik 

silné, že i po potenciálním rozčlenění Sovětského svazu by vydrželo. Suchomlin dodává, že 

strana eserů vždy soucítila s utlačovanými národy carského Ruska. Eserský program jim 

přiznává plné právo na sebeurčení, avšak to neznamená, že budou souhlasit s jakýmkoliv 

zneužíváním tohoto práva nacionalisty. Strana eserů si vyhrazuje plné právo na ovlivňování 

lidu pro účelnější řešení, kterým je podle federace spolu s širokou místní samosprávou a 

kulturní autonomií. Podle Suchomlina se eseři svou propagandou obrací stejně k Ukrajincům, 

tak i k Velkorusům a jejich cílem je mírové soužití, boj proti separatistům a nacionalistům a 

také boj proti zahraničním agentům.106 

 

5.3.  Shrnutí 

 

Nyní na základě mnou vybraných témat analyzuji, jakým způsobem se zástupci levicového 

proudu emigrace Dmitrij Odiněc a Vasilij Suchomlin vyrovnávali s ukrajinskou otázkou.  

Prvním sledovaným tématem je používané označení pro národnosti. Odiněc ve svém textu 

používá pouze termín „Ukrajinci“, pouze v jednom případě část ukrajinských radikálů označuje 

za „mazepince“. Termín „Malá Rus“ či „Malorusové“ se v textu nikde neobjevuje. Jelikož 

Odiněc nikde nejmenuje obyvatelstvo Ruska, není jasné jakým termínem je označuje. Jako 

protiváhu Ukrajině však uvádí Rusko. Suchomlin taktéž používá pouze termín „Ukrajinci“. 

Nepříliš jasně se však staví k Rusům, které v některých případech označuje za „Velkorusy“, 

někdy za „Rusy“. Většinou je však používán jako protiváha k pojmu „Ukrajina“ pojem 

„Rusko“. 

Druhým sledovaným tématem je využití historických událostí a postav. Odiněc nevyužívá 

historické momenty jako takové, pouze ve svém článku chronologicky shrnuje vývoj 

ukrajinského hnutí od 20. let 19. století. Uvádí tedy první ukrajinofilské kroužky na 

univerzitách v Charkově a Kyjevě, Cyrilometodějské bratrstvo, valujevský oběžník, oddělení 

Ruské geografické společnosti v Kyjevě, emžský ukaz, první světovou válku a následnou 

německo-rakouskou okupace. Je také zmíněna Perejaslavská rada z roku 1654 v souvislosti 

s její budoucí revizí, která by spravedlivěji nastavila ukrajinsko-ruské vztahy. Z historických 

postav je zmíněn Taras Ševčenko, jehož vydání Kobzara jako Odincem považováno za mezník 

                                                           
106 Suchomlin, „Ukrainskije separatisty,“ 5-6. 



46 

 

ukrajinské literatury. Ševčenko navíc vydal verše, které varují před spolupráci s Němci, čímž 

Odiněc odrazuje Ukrajince od spolupráce s nimi. Dále je zmíněn ruský ministr vnitra Pjotr 

Valujev, jakožto utlačovatel Ukrajinců, Lenin jakožto osoba, jejíž nový národnostní program 

byl finančně podpořen Němci. Jsou zmíněni také ukrajinští hetmani od Bohdana Chmelnického 

až do Pavla Skoropadského, kteří měli, na rozdíl od ukrajinského lidu, vždy zrazovat ruské 

zájmy. Vasilij Suchomlin historické argumenty ve svém článku příliš nepoužívá, jedinou 

výjimkou je poukazování na ukrajinskou aktivitu během bolševické revoluce. Odkaz na 

historické postavy se v textu nenachází. 

Dalším sledovaným tématem je uznání útlaku ze strany carské vlády. Odiněc útlak ze strany 

úřadů uznává, je to pro něj hlavním důvodem přesunu ukrajinského hnutí do Rakouska. Rusko 

tak zbytečně ztratilo kontrolu nad rodícím se ukrajinským hnutím. Odiněc tvrdí, že do budoucna 

by se však měly všechny křivdy mezi Ukrajinci a Rusy odložit, aby nebránilo zbytečně 

zabráněno spolupráci. Suchomlin taktéž přiznává carský útlak ukrajinského hnutí, avšak 

neomezuje ho pouze na Ukrajince, ale na všechny utlačované národy bývalého impéria. 

Motiv polského spiknutí Odiněc popírá, cituje syna Adama Mickiewicze, podle kterého by se 

Polsko mělo bát ukrajinského hnutí o mnoho více než Rusko, jelikož by Ukrajinci měli své 

požadavky hlavně na polská území. I pod polským vlivem se nicméně stali Ukrajinci více 

protiruskými. Co se týče německého spiknutí, podle Odince by Němci nikdy v době míru 

nevyužili Ukrajince k rozbití Ruska. Němcům totiž nejde o blaho Ukrajinců, ani o rozbití 

Ruska. Ukrajince podporují pouze v době války, protože to slouží válečným zájmům. 

Ukrajinský separatismus nemá podle Odince historické ospravedlnění a jsou na něm znát stopy 

ruských nepřátel. Odiněc nicméně uznává, že ukrajinské hnutí nakonec může přinést něco 

pozitivního pro budoucí rozvoj Ruska. Motiv zahraničního spiknutí je u Suchomlina výrazný. 

Tento motiv nepoužívá ani tak v případě vytvoření ukrajinského hnutí, jako spíše v současném 

použití ukrajinských separatistů jako zbraně pro rozklížení Ruska. O to jde hlavně 

západoevropským zemím, Suchomlin uvádí hlavně Spojené království, dále pak Itálii a 

Německo. Tato západní snaha je motivována zabráněním přístupu Ruska ke Středozemnímu 

moři.  

V rámci budoucího uspořádání ukrajinsko-ruských vztahů je podle Odince potřeba cosi jako 

nová Perejaslavská smlouva, která by nově vymezila tento vztah a vyřešila by vzájemné spory. 

Je také nutné odložit všechny křivdy, které se v minulosti staly. Podle Odince si tuto skutečnost 

již část Ukrajinců uvědomila a snaží se o návrat zpět do Ruska. Odiněc vidí budoucnost Ruska 

ve federaci svobodných a rovnoprávných národů, kde by Ukrajinci měli svou teritoriální 
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jednotku, což by zaručilo budoucí rozvoj celé země. Ačkoliv Suchomlin a eseři nevylučují 

možnost národního sebeurčení až do vyhlášení nezávislosti, sami navrhují vytvoření 

mnohonárodnostní federace spolu s širokou místní samosprávou a kulturní autonomií, která by 

vyřešila nejen rusko-ukrajinské vztahy, ale i další národnostní problémy v bývalém Ruském 

impériu.  

Dalším sledovaným tématem je vzkaz dalším emigrantům. Žádný apel na emigranty obsažen 

v textu není, Odiněc pouze apeluje na Ukrajince. Tvrdí, že ve spolupráci s Němci budoucnost 

není, protože Němci jen využijí Ukrajince pro své válečné plány. Také apeluje na Ukrajince, 

aby odložili staré křivdy spojené s útiskem ze strany carských úřadů a zapojili se do budování 

lepších vztahů s Ruskem. Co se týče vzkazu emigrantům, ten Suchomlinův článek přímo 

neobsahuje, avšak je zde zmínka o eserské propagandě mírového soužití vůči Ukrajincům i 

Velkorusům 

Předposledním sledovaným tématem je Podkarpatská Rus. Tu Odiněc označuje za Karpatskou 

Rus, je to v jeho vnímání území, o které se Ukrajinci začali snažit během první světové války. 

Místní obyvatelé se však podle Odince považují za Rusy. V případě Suchomlina není 

Podkarpatská Rus vůbec zmíněna. Posledním tématem je styl, jakým je práce psána.  
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6. Eurasijci 
 

6.1.  Georgij Vladimirovič Vernadskij 

Jedním z hlavních ideologů eurasijského hnutí byl Georgij Vladimirovič Vernadskij. Narodil 

se v roce 1887 v Petrohradě v rodině slavného geologa Vladimira Vernadského, jehož předci 

z obou stran pocházeli z rodů záporožských kozáků. Vladimir Vernadskij se také v roce 1918 

stal prvním předsedou Národní ukrajinské akademie věd. Grigorij začal studovat historii na 

Moskevské univerzitě, kvůli ruské revoluci roku 1905 odešel studovat do Německa na 

univerzity ve Freiburgu a Berlíně, svá studia však dokončil opět v Moskvě. Po svých studiích 

přednášel historii nejprve na univerzitě v Petrohradu, v roce 1917 odešel do Permu, kde 

spoluzakládal místní univerzitu. Před bolševiky odešel na bílými ovládaný Krym, kde pracoval 

v institucích civilní správy Krymu. V roce 1920 se spolu s bílými vojsky evakuoval do 

Istanbulu, odkud později odešel do Atén a Prahy. V této době spolu s Trubeckým a Savickým 

formuloval myšlenky eurasijského hnutí. V roce 1927 se na pozvání Yaleské univerzity 

přestěhoval do USA, kde přednášel ruskou historii. Zde se také často zaobíral ukrajinskou 

historií. Sám sebe označoval za Ukrajince i Rusa zároveň. Zemřel ve Spojených státech v roce 

1973.107  

 

6.1.1. Kníže Trubeckoj a ukrajinská otázka (Kňaz Trubeckoj i ukrainskij 

vopros) 

Jedná se o v tisku nepublikovanou přednášku Vernadského na téma vztahu jeho ideologického 

kolegy k ukrajinské problematice. Byla přednesena na Yaleské univerzitě v USA v roce 1938. 

Ačkoliv shrnuje myšlenky Trubeckého, vlastně se přiznává, že jsou to i jeho myšlenky a více 

než polovinu přednášky tak spíše tvoří myšlenky Vernadského. Reflektuje také poslední dění 

dané doby jako je Mnichovská dohoda a první vídeňská arbitráž a s ní spojená okupace jihu 

Podkarpatské Rusi maďarskou armádou. Přednáška byla rozdělena do čtyř částí.108  

Podle Vernadského je ukrajinská otázka jednou z nejtěžších a nejsložitějších v historii ruského 

sebepoznání. Také je to jedna z nejzákladnějších otázek pro rozvoj ruského národa, osud 

ruského a ukrajinského národa na jejím řešení zcela závisí. Jakýkoliv pokus o čistě mechanické 

řešení, a to buď úplné podřízení Ukrajinců ruskému modelu jako tomu bylo v carské době, nebo 

naopak oddělení Ukrajiny od Ruska, jak chtějí nejextrémnější iredentisté, poškodí a již 

                                                           
107 Žuravljov a kol., Obščestvennaja mysl russkogo zaruběžja, 238-341. 
108 „Georgij Vernadskij – Kňaz Trubeckoj i ukrajinskij vopros,“ Evrazijskije issledovanija, navštíveno 17. 

prosince 2018, http://eurasian-studies.org/archives/8997. 
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poškozuje jak ukrajinskou, tak i všeruskou ideu. Ani nucená jednota, ani úplné rozdělení nic 

nevyřeší. Vernadskij tvrdí, že problém je nutné řešit pouze na základě dobrovolné a jednohlasné 

jednoty. Je tak potřeba uznávat nejen své hodnoty a svobodu, ale i hodnoty a svobodu druhého 

národa. Vernadskij přirovnává vzájemný vztah obou národu ke stromu se společným kořenem. 

Stromy, které rostou ze stejného kořene, jsou náročné na údržbu, a když useknete jeden, ten 

druhý zemře. Všeruská kultura by tak byla neúplná bez ukrajinské, jelikož byla vytvořena s 

velkým přispěním té ukrajinské. Pokud se ukrajinská oddělí, sama se zničí nebo se stane pouze 

přívažkem jedné z mnoha západních kultur. Podle Vernadského není pouze důležité, že pochází 

z jednoho kořene, pro něj je to hlavně dlouhá společná cesta historií a společné úspěchy 

všeruské kultury. Ukrajina by klidně mohla být mechanicky vyříznuta, avšak ochudila by se o 

přístup k zdrojům celé Eurasie, ke které má doposud přístup.109 

Ve druhé části přednášky se Vernadskij věnuje myšlenkám knížete Trubeckého, o které by se 

měli všichni zájemci o ukrajinskou otázku zajímat. Podle Vernadského Trubeckoj zakládá své 

myšlenky na lingvistickém a kulturně—historickém přístupu. Jelikož je Trubeckoj ze starého 

šlechtického rodu ze západní Rusi, který se poté přesunul do Moskvy, netrpí provincialismem, 

ale naopak myslí všerusky. Trubeckoj se nejprve zaměřuje na lingvistický pohled, je podle něj 

nutné nejprve odlišit literární a lidový jazyk. Je známo, že není žádné ostré hranice mezi 

běloruskými, maloruskými a velkoruskými dialekty. Na druhé straně je zde podle Trubeckého 

jasná hranice mezi moderními literárními jazyky – ruštinou a ukrajinštinou. Trubeckoj tvrdí, že 

neexistuje žádná silná kontinuita mezi starým a moderním ukrajinským spisovným jazykem. 

Podle něj existují tři literární jazyky, které si nejsou přímo příbuzné.110 

Tím prvním je kyjevská verze církevní slovanštiny. Ta se vyvinula ze staroruské verze po 

mongolských nájezdech a rozdělení Rusi na jih a sever. Na západní Ukrajině se postupně 

výslovnost ovlivnila místními nářečími. Tím druhým je západoruský literární jazyk. Ten se 

vytvořil z místních dialektů a sloužil ve světské sféře. S postupem času byl stále více 

ovlivňován polským vlivem, a to zejména po vytvoření Lublinské unie v roce 1569. Na konci 

17. století pak tento jazyk zmizel, západní části Ukrajiny byli polonizovány, kdežto na východě 

se jazyk spojil s východoruským jazykem a vytvořil spisovný ruský jazyk. Tím třetím je 
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současný ukrajinský spisovný jazyk. Tento jazyk vytvořil Ivan Kotljarevskyj111 na základě 

místních dialektů v okolí Poltavy, tento jazyk také používal Taras Ševčenko.112 

Do poslední třetiny 19. století to byl podle Trubeckého pouze jazyk literární fikce, a tak byl 

tehdejší stav ukrajinštiny dostačující. To se změnilo s poptávkou po politické a filosofické 

literatuře, kvůli které bylo nezbytné rozšířit slovní zásobu. Trubeckoj tvrdí, že by bylo přirozené 

obrátit se kvůli těmto pojmům k ruštině, která navíc obsahovala mnoho pojmů ze 

západoruského jazyka, avšak tehdy do vývoje jazyka zasáhla politika. Pod snahou ruské vlády 

o potlačení ukrajinského jazyka bylo ukrajinské hnutí donuceno odejít na západní Ukrajinu, 

pod správu Rakouska. Kvůli tomu se představitelé ukrajinského hnutí nechtěli obrátit na ruskou 

literární tradici a místo toho raději využili polskou, proto je v ukrajinštině takové množství 

polonismů.113  

Dále se Vernadskij věnuje kulturně-historickému přístupu Trubeckého. Do první poloviny 17. 

století se obě kultury vytvářely odlišně, takže propast byla mezi nimi velká. Po roce 1654 se 

politická unie stala i unií kulturní, zatímco tedy Moskva vedla politické věci, co se týče kultury 

měli převahu Ukrajinci. Ukrajinci považovali moskevskou kulturu za nízkou kvůli jejich 

negramotnosti. I přes odpor proti domnělé latinizaci se nakonec ruská společnost, zejména 

církevní, ukrajinizovala, což vedlo k rozkolu uvnitř země. Podle Trubeckého Rusko a jeho 

kultura vděčí Ukrajincům za mnohé. Na druhou stranu ukrajinizace zničila velkoruskou kulturu, 

takže vývoj v Rusku není pokračováním moskevské kultury, nýbrž ukrajinské, kyjevské. 

Současný ruský jazyk tak není pro Ukrajince cizí, stejně jako ruská kultura.114 

Ve třetí části přednášky se opět Vernadskij vrací ke svým vlastním myšlenkám. Podle 

Vernadského nelze spojovat historii s politikou. Ukrajinský jazyk prostě existuje a žádný politik 

s tím nic nemůže udělat, ačkoliv může existovat odlišný pohled na danou věc z ruské či 

ukrajinské strany, ale to je vše. Kvůli současné moderní kultuře nejsou pro mladou generaci 

staré kulturní tradice ničím důležitým, za této situace je tedy složité mluvit o návratu Ukrajinců 

k ruskému jazyku. Nelze také zapomenout na společné ukrajinsko-ruské kulturní základy. 

Nejradikálnější separatisté, kteří odmítají ruský jazyk, popírají podle Vernadského své kulturní 

dědictví. Na druhé straně Rusové, kteří se posmívají Ukrajincům pro jejich jednoduchost a 

obyčejnost, se vlastně smějí sami sobě. Rusové také mohou za své vládní zásahy vůči 
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112 Trubeckoj, „K ukrainskoj problemě,“ 165-184. 
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Ukrajincům, které tak odcizili od Rusů. Vernadskij tvrdí, že je potřeba jednota, aby oba národy 

považovaly problémy toho druhého za své.115 V přednášce je také zmíněna otázka Podkarpatské 

Rusi. Vernadskij zmiňuje, že se Ukrajinci snaží v Podkarpatské Rusi vytvořit svůj malý domov. 

Podle něj by měli Rusové odložit své nesváry s Ukrajinci, které škodí oživení tohoto území. 

Námitkám, že by to pak bylo ukrajinské území a nikoliv ruské, Vernadskij odpovídá, že pokud 

to bude ukrajinské, tak je to i ruské. Je podle něj nutné spolupracovat, jinak tento horský region 

připadne někomu jinému.116  

V poslední části Vernadskij dodává, že je potřeba ještě zmínit jednu věc, a to velkou 

ukrajinskou aktivitu na mezinárodní scéně. Během první války spolupracovalo s Ústředními 

mocnostmi. Vernadskij tvrdí, že je však nutné říci, že k tomu svým počínáním v okupované 

Haliči přispělo samo Rusko. Také zmiňuje že v současnosti (tj. v roce 1938) se Ukrajinci opět 

snaží hledat pomoc u Německa. Vernadskij si tedy klade otázku, zda lze tedy Ukrajince 

redukovat pouze na německou intriku vůči Rusku? Podle Vernadského tomu tak není. Je také 

nutné zdůraznit tradiční rusko-německé spojenectví, které je, i přes občasné výpadky stálé. 

Ačkoliv se podle autora dá předpokládat, že se objeví občasná odcizení mezi Rusy a Ukrajinci, 

je nutné, aby spolupracovali na tvorbě eurasijského světa.117 

 

6.2.  Nikolaj Trubeckoj 

Dalším z hlavních ideologů eurasijského hnutí byl Nikolaj Sergejevič Trubeckoj. Narodil se 

v roce 1890 v Moskvě ve šlechtické rodině rektora Moskevské univerzity Sergeje Trubeckého. 

Již před svými studii se zajímal o etnologii, v patnácti letech poprvé publikoval vědecký článek. 

Na Moskevské univerzitě studoval nejprve filozofii a srovnávací lingvistiku. Po revoluci v roce 

1917 odešel do bělogvardějci ovládaného Rostova na Donu, kde přednášel na univerzitě. Po 

dobytí Rostova bolševiky odešel v roce 1920 do exilu v Bulharsku, kde spolu s dalšími 

emigranty postupně rozvinul ideologii eurasijského hnutí. V roce 1922 se přesunul do Vídně, 

kde až do své smrti přednášel na univerzitě. V roce 1926 spoluzaložil tzv. Pražský lingvistický 

kroužek. Kvůli rostoucí smířlivosti eurasijského hnutí s bolševismem a komunismem odstoupil 

v roce 1929 z vedoucích pozic eurasijců. Dále také kritizoval rostoucí vliv nacistů. Po anšlusu 

Rakouska v roce 1938 byl zatčen Gestapem a na následky výslechu zemřel.118  
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6.2.1. Odpověď D. I. Dorošenkovi (Otvět D. I. Dorošenko) 

Jedná se odpověď ukrajinskému historikovi Dmytru Dorošenkovi, který reagoval na 

Trubeckého článek „K ukrainskoj problemě“. Tato odpověď byla napsána v roce 1928.  

Trubeckoj tvrdí, že očekával, že jeho předchozí článek vyvolá celou řadu reakcí, hlavně 

v řadách ukrajinské emigrace. Tato polemika byla podle něho nespravedlivá a temperamentní, 

protože jí vedli žurnalisté. Proto si naopak váží umírněné, akademické reakce Dmytra 

Dorošenka, ačkoliv i ta podle něj není prostá nedostatků, které mají všechny ukrajinské reakce 

společné. Prvním nedostatkem je ten, že Dorošenko z Trubeckého článku a z prací dalších 

eurasijců vytrhává pouze útržky. Například tvrdí, že se Trubeckoj snaží vytvořit propast mezi 

ukrajinskou inteligencí a národní masou. Trubeckoj naopak tvrdí, že jednou z hlavních snah 

eurasijského hnutí je inteligenci a národní masu spojovat. Eurasijci se podle Trubeckého 

negativně staví k petrovským reformám a europeizaci ruské inteligence právě proto, že 

vytvořila propast mezi inteligencí a zbytkem ruské populace a zničila kulturní jednotu ruského 

národa.119  

Dorošenko podle Trubeckého ignoruje eurasijský kontext, navíc nahlíží na jeho s předsudky 

západního pohledu. Uvádí, že Dorošenko popisuje Ukrajince jako národ s velkými zásluhami 

pro civilizovaný svět za staletý obranný boj proti asijské stepi. Trubeckoj argumentuje, že 

v tomto západním pojetí je civilizovaným myšlen románsko-germánský svět. Pro eurasijce má 

ukrajinský národ naopak zásluhu pro civilizovaný svět v tom, že zemědělsky ovládl část stepi, 

ačkoliv to není zásluha jen ukrajinského národa, ale celého ruského národa. Zásluhou je také 

podle Trubeckého obrana pravoslaví proti útisku latinského Západu. Pro eurasijce tedy není 

ukrajinský národ cenným pro svou evropskost a zkušenost katolické scholastiky a protestantské 

reformace, nýbrž tím, že i přes tento tlak zůstal pravoslavný. Trubeckoj poté v poznámce 

dodává, že část ukrajinského národa, která konvertovala, tj. řečtí katolíci, považuje za kulturně 

a duchovně zmrzačené. 120  

Podle Trubeckého je v rámci diskuze o ukrajinsko-velkoruských vztazích nutné odložit veškeré 

dosavadní předsudky, a to nejen v diskuzi o současných problémech, ale i o těch historických. 

Ačkoliv Trubeckoj osobně dává přednost moskevské předpetrovské kultuře, je schopen být 

objektivní a ocenit i západoevropskou, což naopak chybí druhé straně. Dorošenko sice jako 

jeden z mála zapadniků vidí určitě úspěchy moskevské kultury, ale tím výčet úspěchu Moskvy 
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pro něj končí. Ve všem ostatním vidí Moskvu jako zemi tyranie, fanatismu a doslovných 

výkladů Bible, kdežto Ukrajina je pro něj zemským rájem, zemí svobody a osvícení. Diskuze 

tak nemůže podle Trubeckého být plodná, když je ze strany Dorošenka vyjádřeno tolik 

předsudků. Nelze popřít, že mezi oběma verzemi ruské kultury existovaly rozdíly, pro 

Ukrajince byla státnost, kterou si spojovali s polským útlakem něco cizího, měli tak sklony 

k jakémusi státnímu minimalismu hraničícímu s anarchií. Naopak Velkorusové byli spojeni 

s budováním velkého silného státu. Toto samozřejmě vyvolávalo velké rozdíly mezi oběma 

ruskými národy. Silný velkoruský etatismus však přitahoval část ukrajinské populace toužící 

budovat společný všeruský stát, kdežto ukrajinská svoboda přitahovala část velkoruské 

populace svou evropskou vzdělaností. I když byly rozdíly mezi oběma ruskými národy velké, 

nakonec byly přemoženy trvajícím sebeuvědoměním si své společné všeruské jednoty. 

Ukrajinci si uvědomili, že bez Moskvy nevytvoří žádnou svou státnost a neudrží své pravoslaví 

a ruskost proti tlaku polonizace, kdežto Moskva si uvědomovala, že nedokáže udržet čistotu 

pravoslaví bez učenosti Ukrajinců. Bylo tedy potřeba, aby obě části ruského národa se o sebe 

mohly opřít a spojit své síly.121  

Toto uvědomění si všeruské jednoty je historický fakt vysoké důležitosti. Stejně tak však 

nepřestalo existovat i uvědomění si odlišností obou částí ruského národa. Dorošenko tvrdí, že 

Trubeckoj nedokáže správně ocenit hloubku propasti mezi Velkorusy a Ukrajinci, tvrdí také, 

že tento rozdíl vznikl už dříve. Trubeckoj nepopírá, že rozdíl existoval už na konci 12. století, 

avšak patrným se stalo až v 15. století se zesílením polského vlivu nad Západní Rusí a 

sjednocením Východní Rusi Moskvou. Dorošenko také nesouhlasí s tvrzením, že na přelomu 

17. a 18. století proběhla ukrajinizace velkoruské kultury, protože nebyl převzat nejen duch 

ukrajinské kultury, ale ani politické zřízení. Trubeckoj reaguje, že pochopitelně nebyl převzat 

ukrajinský duch, protože to tak nikdy není, vždy vzniká duch nový. Stejně tak nemohlo být 

převzato ukrajinské politické zřízení, protože se již Velkorusové zbavili své kultury. To se části 

Ukrajinců nelíbilo, což vyvrcholilo zradou Ivana Mazepy. Větší část to však přijala za své, 

protože chtěla budovat všeruský stát. Ustoupit tedy musely obě strany – Rusové od části své 

kultury a Ukrajinci od své anarchie.122 

Poté se Trubeckoj přesouvá do současnosti. Tvrdí, že Dorošenko opět nepochopil jeho příklad 

rozdělení horních a dolních pater „kulturní budovy“. Toto rozdělení nemá žádnou souvislost 

s jakoukoliv hierarchií, jak si Dorošenko a další Ukrajinci myslí. Stejně tak si nesmí plést a 
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klást rovnítka mezi velkoruskou a všeruskou kulturu. Trubeckoj tvrdí, že cesta ukrajinské 

kultury (a stejně tak velkoruské) vede skrze kulturu všeruskou. Gogol se tak stal evropsky 

známým spisovatelem právě proto, že byl součástí všeruské kultury. Proto Trubeckoj 

doporučuje přechod k všeruskosti těm Ukrajincům, kteří chtějí vyjít ze své provinciálnosti. 

Podle něho strach Ukrajinců vychází hlavně z pojmenování obsahující kořen „rus“, i když se 

stále jedná o společné východoslovanské kořeny. Trubeckoj přiznává, že Dorošenko nevidí 

problém v blízké spolupráci, avšak považuje za ukrajinské pouze ty hodnoty, které byly 

vytvořeny ukrajinskými rodáky. Velkorusové však na toto nikdy nepřistoupí, budou považovat 

za své nejen své rodáky, ale i ty, kteří se narodili na Ukrajině. Ze strany Ukrajinců je to ale 

nesmysl, protože hodnoty vytvářené Velkorusy byly vytvořeny za společné spolupráce 

všeruského národa. Trubeckoj považuje ukrajinské oddělení se od ruské kultury za zbytečné 

ohraničení budoucích možností Ukrajinců.123  

Podle Trubeckého je jedním z hlavních Dorošenkových argumentů, že již nelze vzít nic zpět, 

že již existuje generace ukrajinské inteligence, která o sobě smýšlí pouze v ukrajinském rámci, 

a nikoliv i ve všeruském. Během následující jedné až dvou generací již nebudou existovat žádní 

Ukrajinci, kteří o sobě budou smýšlet ve všeruském smyslu. Trubeckoj mu na to však odpovídá, 

že podobný plán o jedné až dvou generacích měla i ruská vláda, když se snažila v druhé 

polovině 19. století bránit ukrajinskému národnímu hnutí. Tento plán však selhal, protože byl 

nepřirozený, stejně jako ukrajinské plány. Ačkoliv krajní radikálové přesvědčili ukrajinské elity 

o neruskosti, dříve nebo později se opět přirozenost projeví. Podle Trubeckého je nezbytné, aby 

ukrajinské národní sebeuvědomění obsahovalo dvě složky – ukrajinskou a všeruskou, potlačení 

jedné složky by totiž vyústilo zmrzačení tohoto sebeuvědomění.124  

Pro ukrajinské uvědomění si ruské sounáležitosti je podle Trubeckého nejprve nutné odstranit 

všechny překážky, zejména ve „vyšším patře“ kultury. Není sice problém, aby se i toto patro, 

tj. věda, filozofie a vysoká literatura, produkovalo i v ukrajinském jazyce, avšak je vhodnější, 

aby v této sféře byly jazykové rozdíly co nejmenší. Je to dáno tím, že ukrajinský literární jazyk 

byl cíleně vytvořen, aby byl co nejvíce odlišný od ruského. Vědecká terminologie byla účelově 

vymyšlena tak, aby bylo zabráněno vědecké spolupráci Ukrajinců a Velkorusů. Pokud by se 

ukrajinský literární jazyk vytvořil přirozeně a přejal část velkoruské terminologie, k takovým 

nedorozuměním by nedocházelo. Co se týče nižší kultury, jako je například lidová tvorba, zde 

se podle Trubeckého žádný problém nenachází, protože tomuto jazyku Velkorusové přirozeně 
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rozumí. Trubeckoj však doufá, že si ukrajinské elity uvědomí svůj omyl zbytečné provinciální 

tvorby a vydají se na cestu přirozeného vývoje literárního jazyka a vytvoří tak ukrajinskou verzi 

všeruské kultury na úrovni té velkoruské verze.125 

V závěru polemiky se chce Trubeckoj vypořádat se dvěma údajnými nedorozuměními. 

Dorošenko tvrdí, že podle Trubeckého početnost talentovaných lidí nesouvisí s početností 

národa. Trubeckoj však toto dementuje s tím, že toto nikdy nenapsal a že početnost 

talentovaných lidí je přímo úměrná početnosti národa za odpovídajících podmínek. Dále 

Dorošenko tvrdí, že je těžké pochopit, co vlastně Trubeckoj sebeuvědoměním myslí. Trubeckoj 

mu na to odpovídá, že sebeuvědoměním myslí ukrajinské uvědomění si, že nejsou jen Ukrajinci, 

ale i Rusové a zároveň ruské uvědomění si, že nejsou jen Rusové, ale i Ukrajinci. Také dodává, 

že ruský národ existuje pouze své tři větvě – velkoruskou, ukrajinskou a běloruskou.126 

 

6.3.  Shrnutí 

Nyní na základě mnou vybraných témat analyzuji, jakým způsobem se zástupci eurasijského 

proudu emigrace Georgij Vernadskij a Nikolaj Trubeckoj vyrovnávali s ukrajinskou otázkou.  

Prvním sledovaným tématem je způsob pojmenování Ukrajinců. Vernadskij používá pouze 

termín Ukrajinci, kteří jsou pro něj jednou ze součástí širšího ruského národa, na stejné úrovni 

jako Velkorusové. Vernadskij striktně dodržuje toto pojmenování a odděluje označení pro dílčí 

velkoruský národ a společný ruský národ. Pouze v jenom případě je označen předchůdce 

ukrajinského jazyka jako západoruský. Trubeckoj smýšlí a používá stejné pojmy jako 

Vernadskij, v jeho textu není ani jedna zmínka o Malorusku a Malorusech, místní obyvatelstvo 

je vždy označováno za Ukrajince. Stejně tak rozděluje Rus na západní, tj. pod větším vlivem 

polonizace, a východní, která byla později sjednocena moskevským státem.  

Druhým sledovaným tématem jsou využívané historické události a historické postavy. Georgij 

Vernadskij pouze okrajově zmiňuje rozpad Kyjevské Rusi jakožto události, která rozdělila Rus 

na východní a západní část. Hlavním tématem je historický vývoj utváření spisovného 

ukrajinského jazyka a vzájemné prolínání ukrajinské a velkoruské kultury po roce 1654, tj. 

Perejaslavské radě. Pouze okrajově se věnuje také spolupráci Ukrajinců a Německa za první 

světové války. Z historických postav jmenuje Vernadskij spisovatele a dramatika Ivana 

Kotljarevského, který je považován za autora první moderní ukrajinské literatury. Ten měl 
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podle Vernadského psát v ukrajinském jazyce, který neodpovídal tomu současnému a který byl 

bližší ruštině. To stejné pak tvrdí i o literárních dílech Tarase Ševčenka. Trubeckoj se historii 

také příliš nevěnuje, pouze zmiňuje ukrajinské potýkání se s polským vlivem od rozpadu 

Kyjevské Rusi po rok 1654, zmiňuje také Severní válku a obrat Ivana Mazepy na protiruskou 

stranu, kdy však konstatuje, že se na jeho stranu postavila jen malá část Ukrajinců. Trubeckoj 

ve svém článku zmiňuje postavu Ivana Mazepy, jehož přechod k protiruské koalici během 

Severní války byl způsoben nespokojeností části Ukrajinců se spojením s Velkorusy po roce 

1654. Je zmíněn také spisovatel Nikolaj Gogol, který je Trubeckým považován za příklad 

Ukrajince, který své proslulosti a evropské kulturní úrovně dosáhl díky svému všeruskému 

smýšlení. 

Dalším sledovaným tématem je národnostní útlak ze strany carských úřadů. Vernadskij uvádí, 

že útlak ze strany carské vlády z velké části zapříčinil separatismus Ukrajinců, protože je 

donutil hledat azyl za hranicí v Rakousku. Ukrajinci navíc kvůli odporu ke všemu ruskému 

využili jako zdroj vyšší kultury namísto té ruské kulturu rakouskou a polskou, což se odrazilo 

i v slovní zásobě a konstrukci ukrajinského jazyka. Vernadskij navíc kritizuje tvrdé rusifikační 

počínání ruské armády na dobitých územích v roce 1914, které Ukrajince obrátilo ještě více na 

protiruskou stranu. Trubeckoj také uznává carský útlak, podle něho byl útlak navíc 

nepřirozeným, protože nejde ničit jednu větev ruského národa na úkor té druhé. Je však podle 

Trubeckého nutné odložit veškeré předsudky a minulé křivdy, aby bylo dosaženo smíru uvnitř 

ruského národa. Co se týče motivu polského či německého spiknutí, Georgij Vernadskij 

jakékoliv cizí spiknutí přímo odmítá, ačkoliv uznává, že spolupráce Ukrajinců s Němci 

existovala a i nyní, tj. na konci 30. let, existuje. Tuto spolupráci však zavinilo hlavně tvrdé 

protiukrajinské počínání ruské armády na dobité Haliči během první světové války. Podle 

Vernadského je však pro Němce důležitější tradiční spojenectví s Rusy než jakákoliv 

spolupráce s Ukrajinci. Nikolaj Trubeckoj nic o spiknutí ve svém článku neuvádí, polský a 

německý vliv na Ukrajince v druhé polovině 19. století byl přirozený.  

Pátým tématem je budoucí uspořádání vztahů mezi Rusy a Ukrajinci. Podle Vernadského je 

nejprve nutné oprostit se od obou extrémů – od úplného potlačení Ukrajinců jako chtějí 

Velkorusové, tak i od úplné separace jako chtějí Ukrajinci. Je potřeba navzájem uznávat své 

hodnoty, svobody a odlišnosti, avšak pamatovat i na společný základ. Oba národy musí být 

v tomto svazku rovnocenné. Budoucí státní uspořádání není načrtnuto, avšak nejspíš by to byl 

unitární stát. Spolupráce obou národů je nutná pro budování společného eurasijského světa. 

Trubeckoj budoucnost uspořádání vztahů vidí stejně jako Vernadskij, nejprve je tedy nutné 
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odložit všechny křivdy a předsudky, a poté spolupracovat. Ukrajinský jazyk by se měl očistit, 

zejména ve „vyšší sféře“ od cizích nánosů, aby nebylo uměle bráněno společné kulturní snaze 

celého ruského národa. Hlavní je však spolupráce a ukrajinské uvědomění si, že jsou nejen 

Ukrajinci, ale také Rusové. Budoucí státní uspořádání však stejně jako Vernadskij nenavrhuje.  

Dalším sledovaným tématem je vzkaz dalším emigrantům. Ani jedna práce neobsahuje přímý 

apel na emigranty, spíše cílí na oba celé národy, Ukrajince i Velkorusy, kteří by měli odložit 

negativní zátěž a předsudky z minulosti a spíše by se měli věnovat budováni lepší budoucnosti. 

Také by měli navzájem tolerovat hodnoty a zvyky toho druhého. Předposledním tématem je 

existence či neexistence zmínky o Podkarpatské Rusi. Podle Vernadského je potřeba, i přes 

zjevnou kulturní dominanci Ukrajinců v tomto prostoru, si nedělat naschvály a spolupracovat. 

Vernadskij totiž tvrdí, že co je ukrajinské, to je zároveň i ruské, dominance Ukrajinců tedy 

v ničem nestojí proti zájmům Velkorusů. Nesmí se hlavně dopustit ztráta tohoto prostoru 

Maďarům, což je aktuální, protože v době napsání tohoto článku Maďaři nejprve anektovali jih 

Podkarpatské Rusi a poté vojensky okupují i zbytek regionu. Trubeckoj ve svém textu 

Podkarpatskou Rus vůbec nezmiňuje. Poslední sledovanou kategorií je způsob, jakým jsou 

texty psány. Od obou autorů je text pojímán spíše jako akademický či jako akademická 

polemika. Nesnaží se oponenta osobně napadat, své argumenty podkládají historickými či 

lingvistickými fakty.  
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7. Komparace 

 

V následující kapitole budu mezi sebou komparovat přístupy konzervativního, liberálního, 

levicového a eurasijského myšlenkové proudu k ukrajinské otázce v rámci mnou stanovených 

sledovaných tématech. Prvním stanoveným tématem je způsob, jakým jsou v textech 

pojmenovávány určité národy. Na základě zjištěných informací vyplývá, že mezi jednotlivými 

proudy existují značné rozdíly. Problém s použitím termínu „Ukrajinec“ nemají zástupci 

eurasijců, levice a také Pavel Miljukov jakožto zástupce více levicového křídla liberálů. Tito 

autoři používají pouze tento termín, ačkoliv ho někdy spojí s negativním slovem jako jsou 

například separatisté nebo šovinisté. Pojem „Ukrajinec“ používá také Nikolaj Losskij, který je 

zástupcem spíše pravicového liberalismu, ačkoliv zastává myšlenku, že správně by měl být 

používat termín „Malorus“. Tento pojem pak často také využívá. Negativně se k pojmu 

„Ukrajinec“ staví zástupci konzervatismu. Podle nich je tento výraz symbolem separatismu, 

kdežto výraz „Malorus“ symbolem vzájemné spolupráce uvnitř Ruska. Konzervatisté 

argumentují, že se v historicky obyvatelstvo jižních částí Ruska samo nazývalo Rusy. Také 

tvrdí, že je pojem „Ukrajina“ používán záměrně, aby bylo vyvoláno zdání, že tento region 

nepatří k Rusku. Označení „Velkorus“ pro současný ruský národ je využíváno ve všech pracích 

vyjma liberálů, pro které je protiváhou k Ukrajinci Rus. V případě eurasijců je protiváhou 

k Ukrajinci Velkorus, kdežto termín „ruský národ“ zastřešuje oba dva tyto pojmy, v případě 

konzervatistů je protiváhou Velkorusa Malorus a „ruský národ“ zastřešuje oba pojmy. 

V případě levice je toto rozdělení nevyjasněné, oba zástupci používají termíny „Velkorus“ a 

„Rus“ pro označení současných Rusů zástupně.  

Druhým sledovaným tématem jsou využívané historické události a postavy. V případě levice a 

Miljukova nejsou historické události příliš využíváni, maximálně je chronologicky shrnut vývoj 

ukrajinského národního hnutí a zmíněna spolupráce Ukrajinců s Centrálními mocnosti během 

první světové války. Historické argumenty jsou o trochu více využity eurasijci, kteří zmiňují 

zejména rozdělení jižní a severní části Rusi po mongolských nájezdech, následnou snahu o 

polonizaci jižní části a poté obětovné spojení po roce 1654 po Perejaslavské radě. Nejvíce 

historií argumentuje Nikolaj Losskij a konzervatisté. Ti využívají zejména motivy Kyjevské 

Rusi a hlavně pak Perejaslavskou radu a následnou úspěšnou spolupráci obou národů na 

budování společného impéria. Vasilij Šulgin pak klade velký důraz na období první světové 

války a na údajnou zradu Ukrajinců, zejména pak na perzekuci pravoslavného obyvatelstva 
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rakouskými úřadu na Haliči. Stejně jako v případě historických událostí nejsou ze strany levice 

a Miljukova ani příliš využívány historické postavy, pouze okrajově je zmíněn básník Taras 

Ševčenko. V případě eurasijců je zmíněn opět Ševčenko, dále pak spisovatel Ivan 

Kotljarevskyj, Nikolaj Gogol a Ivan Mazepa. Historické postavy jsou nejvíce využívány opět 

Losským a konzervatisty. Jakožto zástupci maloruského národa, kteří přemýšleli všerusky jsou 

zmíněni Bohdan Chmelnický a Nikolaj Gogol, Losskij navíc argumentuje mnohými dalšími 

příklady postavami jakožto symboly spolupráce v rámci impéria jako jsou Vladimir Vernadskij 

nebo Hryhorij Skovoroda. Je zmíněn také Ivan Mazepa jako symbol ukrajinské zrady Ruska.  

Třetím tématem je otázka uznání útlaků Ukrajinců ze strany carské vlády. S výjimkou Nikolaje 

Losského je útlak Ukrajinců zmíněn ve všech pracích, nicméně Šulgin ho považuje za 

oprávněný, protože byl způsoben dřívější ukrajinskou zradou. Pro ostatní emigranty jsou tvrdá 

opatření carské vlády vůči Ukrajincům hlavním důvodem, proč ukrajinské hnutí přesunulo svou 

činnost do Rakouska, kde se pod vlivem Poláků a Němců protirusky radikalizovalo. Velkou 

roli tomu zejména přikládá eurasijci a Miljukov. Podle eurasijců tak kvůli ruskému zásahu byli 

Ukrajinci zbytečně donuceni vytvořit spisovný ukrajinský jazyk nepodobný ruskému. Miljukov 

tvrdí, že neústupnost carské vlády vedla k ukrajinskému stupňování požadavků.  

Čtvrtým sledovaným tématem je motiv polského, německého či jiného spiknutí, kterým mělo 

být ukrajinské hnutí vytvořeno nebo podpořeno. Tento motiv zcela chybí u obou zástupců 

eurasijců, ačkoliv oba přiznávají, že jistý vliv Poláků a Němců na Ukrajince existoval, ten je 

však podle nich přirozený, často navíc způsobení počínáním ruské vlády. Stejně tak tento motiv 

chybí u liberálů, ačkoliv se dá očekávat, že Nikolaj Losskij souhlasí v tomto případě 

s Alexandrem Volkonským, kterého ve své práci cituje. V případě levicového proudu motiv 

spiknutí existuje, nicméně je u obou zástupců trochu odlišný. V případě Odince spiknutí 

existuje, avšak pouze německé, a to jen z důvodu jejich válečných plánů proti Rusku. Polské 

spiknutí je odmítnuto, protože je ukrajinské hnutí vůči Polákům více nebezpečné než vůči 

Rusku. Spiknutí v rámci válečných plánů na rozbití Ruska existují i u esera Suchomlina, ty však 

nejsou pouze německé, nýbrž západoevropské a jsou motivovány zamezením přístupu Ruska 

ke Středozemnímu moři. Motiv plánů německého štábu se objevuje i v případě Alexandra 

Volkonského, nejvíce se však motivu spiknutí věnuje Vasilij Šulgin. Ten tvrdí, že ukrajinské 

hnutí je projektem Poláků jakožto odplata za předchozí dělení Polska. Tento projekt pak 

převzali Němci a následně dovršili vytvořením Ukrajinské SSR bolševici.  

Dalším sledovaným tématem je plán na budoucí uspořádání vztahů mezi Rusy a Ukrajinci. 

Jelikož konzervatisté příliš nepřipouští jakoukoliv větší odlišnost mezi Ukrajinci a Rusy, dá se 
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říci, že pro oba představitele konzervatismu je myšlenka jakéhokoliv vyčlenění Ukrajiny, a to i 

ve formě pouhé autonomie, nepředstavitelná, a to i přes to, že samotný Šulgin pochází z Kyjeva 

a je regionální patriot. Pokud se Ukrajinci oddělí od Ruska, Šulgin jim do budoucna prorokuje 

ekonomické a kulturní zaostávání, přelidnění a bídu, podobně se k tomu staví i Losskij. 

V případě eurasijců není budoucí státní uspořádání načrtnuto. Je potřeba odsunout všechny 

křivdy a navzájem uznávat své hodnoty, svobody a odlišnosti, avšak pamatovat i na společný 

základ. Oba národy musí být v tomto svazku rovnocenné. Více se nad problematikou 

uspořádání vztahů zamýšlí levice a Miljukov. Podle Odince i Suchomlina je nutné vytvořit 

federaci svobodných a rovnoprávných národů, která by vyřešila nejen rusko-ukrajinské vztahy, 

ale i další národnostní problémy v bývalém Ruském impériu. Miljukov federaci odmítá, místo 

ní navrhuje kulturní autonomii, kde by každý občas Ruska měl přístup ke vzdělání ve své rodné 

jazyce a mohl v něm komunikovat i s úřady. 

Pátým sledovaným tématem je existence provolání či vzkazu dalším emigrantům. V případě 

liberálů toto téma obsaženo není. To není obsaženo ani v případě levice, pouze Odiněc apeluje 

na Ukrajince, aby nespolupracovali s Němci, kteří je jen zneužijí pro své účely. Práce eurasijců 

taktéž neobsahují přímý apel na emigranty, spíše cílí na všechny Ukrajince i Velkorusy, kteří 

by měli odložit negativní zátěž a předsudky z minulosti a měli by navzájem tolerovat hodnoty 

a zvyky toho druhého. Apel na emigranty se nachází i u obou příslušníků konzervativního 

proudu. Šulgin se obrací na lidi ze stejného regionu jako je on sám, tj. Maloruska, kteří by se 

měli sjednotit. Velký důraz dává na mladou generaci, kterou by měli rodiče vzdělávat a předávat 

jim vztah k jednotnému, nedělitelnému Rusku, jinak bude budoucnost této generace ztracená. 

Volkonskij pak apeluje zejména na emigrantskou akademickou obec, aby svou objektivní 

výzkumnou činností podpořila ruský zájem.  

Předposledním sledovaným tématem je existence zmínky o Podkarpatské Rusi jakožto regionu, 

který se v meziválečném období snažili kulturně ovlivnit Rusové i Ukrajinci. Tato zmínka se 

vůbec neobjevuje u Miljukova, Trubeckého, Volkonského a Suchomlina. V případě 

Volkonského byly jeho články vydávány právě na Podkarpatské Rusi, proto lze očekávat, že 

byly určeny právě pro místní čtenáře. Pro Odince i Losského je to region, o který se snaží 

Ukrajinci, avšak místní se považují za Rusy. Za ruskou jí považuje také Šulgin, který jí předem 

omlouvá před ostatními Rusy pokud bude v budoucnu odruštěna. Zvláštně se k ní staví 

Vernadský, který zastává názor, že je potřeba, i přes zjevnou kulturní dominanci Ukrajinců 

v tomto prostoru, si nedělat naschvály a spolupracovat. Vernadskij totiž tvrdí, že co je 

ukrajinské, to je zároveň i ruské, dominance Ukrajinců tedy nestojí proti zájmům Velkorusů.  



61 

 

Budu také sledovat, jakým stylem je daný text psán, zda jde spíše o pamflet, polemiku nebo o 

akademický článek, a zda je tedy psán akademicky nebo útočně při využití posměšků nebo 

osobních útoků. 
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Závěr 

Všechny myšlenkové proudy první vlny ruské emigrace vytvořily relativně ucelený 

myšlenkový celek, jakým způsobem by řešily problematiku ukrajinského národního hnutí. Tyto 

myšlenky na budoucí Rusko však kvůli udržení Sovětského svazu až do roku 1991 neměly šanci 

na realizaci.  

Podle způsobu řešení ukrajinské otázky je možné rozdělit ruskou emigraci do tří skupin. 

Nejradikálnějšími protivníky ukrajinského hnutí byli zástupci konzervatistů a také pravicového 

křídla liberálů. Ti dokonce odmítali označovat obyvatelstvo dřívějších jihoruských gubernií za 

Ukrajince, protože v jejich očích byl jejich pravým názvem Malorusové. Za vznikem nebo 

podporou hnutí viděli zahraniční vliv či spiknutí namířené k rozdělení Ruského impéria. Jejich 

argumenty také byly nejvíce založené na společných historických postavách a událostech.  

Druhou skupinou byli eurasijci, kteří plně uznávali odlišnost mezi Ukrajinci a Velkorusy, avšak 

v rámci společného ruského národa. Chybné jednání v minulosti viděli na obou stranách, jak na 

ukrajinské, tak i na straně carské vlády. Ačkoliv navrhovali odložení veškerých sporů a 

vzájemné uznání svých hodnot, prakticky nevytvořili plán na budoucí uspořádání těchto vztahů.  

Nejvíce nakloněnou skupinou k ukrajinským požadavkům byli levicové strany a také levé 

křídlo liberálů. Ti, na rozdíl od ostatních, přesně vyjádřili své myšlenky na předání části 

samosprávy Ukrajincům. V případě levicových stran byla Ukrajincům nabídnuta samostatná 

teritoriální jednotka v rámci federace svobodných a rovnoprávných republik. Toto řešení však 

nebylo vypracováno jen pro Ukrajince, ale i pro ostatní národy bývalého Ruského impéria. 

Jelikož liberálové zastávali názor, že všichni občané, bez ohledu na jejich víru nebo národnost, 

mají stejná práva, nebylo nutné jakoukoliv teritoriální autonomii či nezávislý stát vytvářet. 

Proto byli zastáncem spíše kulturní autonomie.  

Důkladnou analýzou všech zmíněných proudů tedy bylo zjištěno, že s výjimkou 

nejlevicovějšího a relativně marginálního eserského politického proudu nikdo nepočítal s 

plným oddělením Ukrajiny od Ruska. Paradoxně, s přihlédnutím k dnešní situaci a podle mých 

počátečních předpokladů, byli k ukrajinským požadavkům celkem příznivě nakloněni eurasijci, 

teritoriální samosprávu či dokonce federalizaci však Ukrajincům nabídly pouze levicově 

smýšlející emigranti. 
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Summary 

All political streams of the first wave of Russian emigration have created a relatively coherent 

set of ideas on how to solve the problem of the Ukrainian national movement. These ideas of 

future Russia, however, had no chance of realization until 1991 until the Soviet Union 

collapsed. 

According to the method of solving the Ukrainian question, it is possible to divide the Russian 

emigration into three groups. The most radical opponents of the Ukrainian movement were 

representatives of the conservatives and the right wing of the liberals. They even refused to 

label the population of the former South Russian governorates as the Ukrainians, because in 

their eyes their true name was Little Russians. They saw foreign influence or conspiracy aimed 

at dividing the Russian Empire as a cause of the rise of the movement. Their arguments were 

also most based on common historical characters and events. 

The second group was the Eurasians who fully recognized the difference between the 

Ukrainians and the Great Russians, but within the common Russian nation. Mistakes in the past 

have been seen on both sides, both on the Ukrainian side and the Tsarist governments. Although 

they proposed to postpone all disputes and mutual recognition of mutual values, they practically 

did not create a plan for the future arrangement of these relations. 

The most supportive group for the Ukrainian demands were the left-wing parties and also the 

left wing of the liberals. Those, unlike the others, have expressed their thoughts precisely about 

the transfer of part of the self-government to the Ukrainians. In the case of the left-wing parties, 

a separate territorial unit was offered to the Ukrainians within the Federation of Free and Equal 

Republics. This solution, however, was not developed only for the Ukrainians, but also for the 

other nations of the former Russian Empire. Since the liberals were of the opinion that all 

citizens, regardless of their faith or nationality, have the same rights, no territorial autonomy or 

independent state was necessary. That is why they were supporters of cultural autonomy. 

A thorough analysis of all the currents, therefore, revealed that, with the exception of the most 

radical and relatively marginal Socialist-Revolutionary political stream, no one had counted on 

full separation of Ukraine from Russia. Paradoxically, taking into account the current situation 

and according to my initial assumptions, Eurasians were generally favorable to the Ukrainian 

demands, territorial self-government, or even federalization, offered only the left-wing 

emigrants. 
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