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    Autor si vybral téma v české odborné literatuře v této podobě a časovém rozvrhu dosud 

nejen nezpracované, ale také nedefinované. Jestliže před r. 1989 bylo jeho zpracování 

naprosto nepředstavitelné, může překvapit, že k pokusu o jeho uchopení došlo až téměř o 

dvacet let později – to však není samozřejmě vinou autora.  Vzhledem k tomu se pozitiva i 

případné rezervy této práce stanou nezbytnou inspirací pro kohokoli, kdo bude chtít postoupit 

do větší šíře nebo hloubky.   

    Už proto byl velmi důležitý způsob vymezení tématu. Vnímám s naprostým pochopením   

základní složitost doprovázející stanovení autorova pracovního postupu, metody i 

nejzákladnějších mantinelů práce. Nebylo téměř o co se opřít, a to i v případě srovnávání 

s jinými než ukrajinistickými tématy, tedy při zkoumání způsobů a změn vnímání jiných 

slovanských i neslovanských národů českým prostředím.  

    Odhlédneme-li od problémů časového i věcného vymezení tématu, snadné nebylo 

nepochybně anii limitování hranic  prostoru, ve kterým by byla kompletním způsobem nebo 

pomocí sond provedena pramenná heuristika.    Nepřekvapuje mne, že autor postavil svou 

práci především na tištěných pramenech, zejména na průzkumu určitého počtu titulů 

periodického tisku. Tento postup byl  zřejmě nejschůdnější a časově lépe zvládnutelný. 

V případě rozsáhlejších archivních sond by asi činilo problém stanovení toho, o jakých 

stránkách obrazu Ukrajiny a Ukrajinců nám dochované prameny dokážou poskytnout 

informaci a které další  by oproti tomu zejména v úřední dokumentaci nebyly dostatečně 

zachyceny. 

    Mám-li se vyjádřit k autorovu výběru periodik, nemohu se zbavit dojmu, že byl podceněn 

sociálně-demokratický tisk. Českoslovanská sociální demokracie už s ohledem na svou 

složitou pozici v rámci celorakouského sociálně demokratického hnutí jevila o ukrajinskou 

problematiku nevšední zájem, který se projevoval nejen v centrálním deníku, ale také v řadě 

jiných stranických časopisů na celonárodní i regionální úrovni. Míra zájem sociálně 

demokratického okruhu o ukrajinskou tématiku si nezadá s rozsahem zájmů realistických 

politiků a novinářů a tímto způsobem byl pravděpodobně oslovován o mnoho širší okruh 

laických zájemců.  Po r. 1918 sice původní rozsah tohoto zájmu postupně upadal, přesto však 

sondy sociálně demokratického tisku do ukrajinské tématiky neztratily samostatný význam.  



    Zvolené časové rozpětí resp. jeho odůvodnění se jeví jako racionální. Přesto je patrné, že  

období let 1918-1938 si uchovalo v rámci práce hlavní místo. Je však důležité, že v porovnání 

s dosavadními nepočetnými přehledy vývoje česko-ukrajinské vztahové problematiky autor 

celkem šťastně překlenul mezeru od 90. let 19. století do vzniku Československa. Svoboda 

v hlavních rysech vykreslil různé postoje části české publicistiky k ukrajinské otázce. 

Detailněji přitom popsal témata  polemik, které byly v souvislosti s růzností či rozpornostmi 

pohledů na základní otázky (tj. zda Ukrajinci jsou či nejsou samostatným, národem) vytrvale 

vedeny mezi příznivci a odpůrci ukrajinské svébytnosti.   

    Za jeden z přínosů práce považuji skutečnost, že autor sleduje nikoli pouze příznivé ohlasy 

ukrajinských snah v českém prostředí, ale také vývoj či setrvačnost argumentace tábora 

protiukrajinského, v němž se nezřídka angažovaly i významné osobnosti tehdejšího 

novinářského a kulturního hlediska (např. Josef Holeček, který dotvářel a zčásti reprezentoval 

odmítavou platformu Národních listů). Samozřejmě je třeba počítat se skutečností, že 

podstatná část české veřejnosti neprojevovala ve sledovaném období právě o ukrajinskou 

otázku enormní zájem a řídila se ve svých názorech, pokud je bylo třeba při nějaké příležitosti 

prezentovat, neúplnými, dílčími a náhodně získanými informacemi   

    Za podstatnou, ale zároveň diskusní  skutečnost považuji, že autor se zajímal téměř výlučně 

o politický rozměr ukrajinství a odhlédl od jeho neméně důležité roviny etnografické a obecně 

kulturní (popř. zejména literární), která budila v českém prostředí ranější a výraznější zájem a 

sympatie – často i u těch činitelů, kteří odmítali politický rozměr ukrajinských snah. Zejména 

literární kontakty zprostředkovaly i vazby na poznání politické problematiky a lepší 

bibliografické podchycení  této složky vztahů by autorovi mohlo leckdy usnadnit práci.  

    Stačí uvážit, do jaké míry byly rozšířeny i v regionálním tisku různých politických stran či 

směrů zmínky o Ševčenkově jubileu na počátku jara r. 1914. Tyto materiály samozřejmě 

nejednou přesahují od roviny literárně-historické do rozměru politického. Připojíme-li ohlasy 

ukrajinské parlamentní obstrukce v říšské radě a ozvěny marmarošského a lvovského procesu, 

vidíme, že  právě k první polovině r. 1914, tedy dobu těsně před počátkem první světové 

války,  se dá vytvořit poměrně úspěšný souhrn o stavu zájmu české společnosti o ukrajinskou 

otázku i o míře politizace tohoto zájmu. Nepochybuji o tom, že autor si byl vzájemného 

doplňování a souběžně existujícího vnitřního napětí mezi uvedenými rovinami vědom, na tuto 

skutečnost však mohlo být výrazněji upozorněno.       

    Domnívám se, že pokud se chceme pokusit o maximálně široké postižení české reflexe 

ukrajinství, nezbude než  zkoumat v budoucnu také rozsah a podobu informačních zdrojů 



jiného než politického rázu včetně zastoupení ukrajinistických hesel v encyklopediích (v práci 

kolegy Svobody je k tomuto tématu částečně přihlédnuto), ale např. i zmínky v učebnicích 

dějepisu a zeměpisu. Pomohla by též znalost počtu a rozsahu informačního (slovního i 

obrazového)  materiálu v ilustrovaných časopisech, ale i  úvaha, zda zprostředkující roli  mohl 

hrát tehdy - stejně jako dnes -  nepříliš rozvinutý turistický ruch mezi oběma teritorii.  

     Užitečná by byla také znalost toho, do jaké míry byly jako spolutvůrci reflexe ukrajinství 

v širším slova smyslu vnímány ukrajinská věda a kultura, ale v meziválečném období už i 

sport.  Jakou roli sehráli Češi usazení ve velkých ukrajinských městech a zároveň ve vesnické 

komunitě na Volyni ?  Nepochybně nebyla její role srovnatelná s rozsahem vlivů, které měly 

pro osud reflexe ukrajinství jeho osudy v meziválečné Podkarpatské Rusi. Zde je třeba ocenit 

autorovu snahu o  integrování velmi složitého podkarpatského momentu do celkového 

výkladu – vyhnout se této tématice by znamenalo ohrožení struktury celé práce.  

     Okruh témat, která by mohla být při dalším zkoumání zajímavá, by bylo možno dále 

rozšiřovat. Taková snaha může působit maximalisticky, ale snažím se prostě naznačit, kam by 

bylo možno autorem zkoumané „teritorium“ rozšířit. Končím však tuto hrst úvah vyvolaných 

čtením Svobodovy práce. To, že v textu najdeme místy  drobné interpretační nepřesnosti, se 

mi jeví jako méně podstatné, protože u práce takovéhoto rozsahu se jim zřejmě ani vyhnout 

nelze. V této chvíli považuji za nejpodstatnější a svrchovaně pozitivní tu skutečnost, že se 

autorovi podařilo definovat základní linii české reflexe ukrajinství v jeho politické podobě 

zacílené především na snahu Ukrajinců o získání vlastní státnosti. Práce může být 

východiskem dalších detailněji zacílených studií, jejichž užitečnost se zdá být nepochybná 

vzhledem k aktuálním skutečnostem, které autor  zdůraznil v úvodu. V tomto směru autorovu 

práci vítám a mohu ji s potěšením doporučit k obhajobě jako podklad umožňující udělení 

doktorského titulu. 

 

   V Praze 14. června 2007 

 

      

                                                                                                            dr. Bohdan Zilynskyj 

                                                                                                      fakulta sociálních věd UK 
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