
     P O S U D E K 

    na disertační práci Davida Svobody: 

   „Boj o cizí duši. Ukrajinství a ukrajinský nacionalismus v české reflexi 1900 – 1938“. 

 

   Problematika ukrajinského sebeurčení jako samostatného národa se v českých podmínkách 

od poloviny 19. století setkávala s nejednoznačnými postoji a rovněž tak i v případě 

pozdějšího úsilí Ukrajinců o vytvoření nezávislého státu. Ukrajinská etnická území v Rusku, 

Rakousku a Uhersku, ruské, polské, německé, maďarské a české vlivy vytvářely specifické a 

komplikované podmínky pro formování a realizaci ukrajinských snah. 

 

   Disertační práce Davida Svobody se zabývá otázkou, jak čeští představitele politického 

života, novináři a učenci vnímali uvedené aktivity Ukrajinců a jaké postoje k nim zaujímali 

v období let 1900 - 1938. K naplnění tohoto tématu D. Svoboda sledoval české noviny a 

časopisy jako Čas, Tribuna, Hlas národa, Národní listy, Národní myšlenka, Lidové noviny, 

Podkarpatská Rus, Slovanský přehled atd., které k této problematice otiskovaly řadu článků 

z pera publicistů, politiků i odborníků – jazykovědců, antropologů, historiků apod. Doplnil je 

také archivními materiály, zejména stenografickými záznamy ze schůzí Národního 

shromáždění republiky Československé, přístupnými na Internetu a částečně materiály 

z fondu policejního prezídia ČSR uloženém v Národním archivu. Na základě dobové i 

nejnovější literatury vytvořil historický rámec událostí, které souvisely s danou problematikou 

a vhodně je zaplnil dosud málo zpracovanými poznatky z uvedených zdrojů. 

   Česká reflexe ukrajinské problematiky je v práci přehledně chronologicky strukturovaná, 

v níž lze dobře sledovat názorový vývoj v závislosti na historickém dění, hlavně v souvislosti 

s první světovou válkou, občanskou válkou v Rusku, vznikem samostatného Československa, 

jehož součástí se stala také Podkarpatská Rus, a ukrajinskými uprchlíky či emigranty a zajatci 

v Čechách a později na československém území. Autor ukázal, jak dřívější více-méně 

teoretizování o ukrajinské otázce bylo v průběhu první světové války vystaveno 

pragmatickým cílům – předně úsilí vytvořit samostatný československý stát a v meziválečném 

období udržet jeho celistvost. Sledováním české reflexe ukrajinské problematiky (které lze 

řadit do dvou základních postojů – rusofilského a ukrajinofilského) autor zároveň vystihl 

limity českého slovanství. 

 

   Rok 1900 autor zvolil jako dolní hranici sledování problematiky a jak sám uvádí, byť se 

nekryje s žádnou přelomovou událostí, pojal ho jako pomyslný středobod období posledních 



desetiletí 19. století a prvních let 20. století. Tím dolním časovým vymezením mohl být i rok 

1891, kdy se uskutečnila Československá Jubilejní výstava v Praze, o níž v práci však zmínka 

není a které se zúčastnili i haličtí a bukovinští Rusíni-Ukrajinci. Bylo to poprvé, kdy se 

v Čechách objevila větší skupina Ukrajinců, která byla nadšeně vítána a její přítomnost 

reflektovala řada českých novin. 

 

   Složitost válečného období a českých stanovisek k ukrajinské nezávislosti, která narážela na 

českou proruskou orientaci, autor výstižně vypracoval na základě především dobové literatury 

a poválečných novinových retrospektivních článků hodnotících válečné události ve vztahu 

k ukrajinské státotvornosti. Šlo například hlavně o stanoviska k Centrální radě ustanovené 

v Kyjevě v březnu 1917 a jejím čtyřem Univerzálům a k uzavření míru s  Ústředními 

mocnostmi, který představitelé Centrální rady podepsali 9. února 1918 pod tlakem nástupu 

bolševiků. Bylo to období, kdy způsoby dosažení cílů - samostatných států - obou národností 

byly ve značném protikladu. 

   Bohatě publicisticky autor dokumentoval období meziválečného Československa, kdy 

rusínská, resp. ukrajinská otázka se stala součástí československé politiky a kde působily 

směry rusínské, ukrajinské i ruské. Bylo to období, kdy ukrajinská orientace, na rozdíl od 

rusínské, na Podkarpatské Rusi začala být z české strany vnímána jako tendence k 

separatismu. 

   Názorové spektrum specifické skupiny českých politiků, učenců a novinářů na ukrajinskou 

problematiku, jak bylo v práci ukázáno, bylo reakcí v podstatě na aktivity a prohlášení určité 

skupiny lidí – hlavně ukrajinských vůdčích osobností, které formovaly charakter ukrajinství a 

ukrajinských politických požadavků a volily určité strategie k dosažení proklamovaných cílů. 

Chování většiny Ukrajinců však ne vždy korespondovalo s politickými aktivitami určité 

skupiny, resp. aktivitami jednotlivců (např. Skoropadského). Většina českých hodnotících 

soudů se vztahovala na Ukrajince globálně, avšak autor dokumentoval také názory, které 

k Ukrajincům přistupovaly diferencovaně. 

 

   K práci bych měla několik připomínek. Je napsána s dobrou znalostí problematiky, ale 

poněkud rušivě na mne působil styl zpracování zejména úvodní části, který by se spíše hodil 

pro publicistiku než pro odborné účely, i když práce s dobovým tiskem jistě k tomu sváděla. 

V této souvislosti poměrně nadsazeně se mi jevil název „Boj o cizí duši“, přičemž šlo pouze o 

názorové rozdíly na ukrajinskou problematiku nebo dokonce o malý zájem o ni. Naopak, 

podtitul je pregnantní a použité termíny autor v textu jasně definuje. 



   V práci se vyskytují některé terminologické nepřesnosti nebo tvrzení, která by v odborném 

textu by měla být doložena. Např. na str. 9 autor „naznačuje“, že ukrajinská otázka „narážela 

u české veřejnosti zpravidla na zamčené dveře...“ a v další větě už je to tvrzení; „zrychlený 

běh času“, přitom se jedná o kumulaci významných událostí v relativně krátkém časovém 

úseku, atd. Některé metafory v odborné práci se mi jevily poněkud nepřiměřené (např. území 

Podkarpatské Rusi chápáno jako „střelnice pro zácvik ideologických zbraní“). 

 

   Byť o ukrajinské problematice – svébytnosti a úsilí o nezávislý stát, existuje bohatá odborná 

literatura, autor zvolil téma, které v českých podmínkách dosud nebylo cíleně zkoumáno. 

Podařilo se mu shromáždit dobový materiál a vyhodnotit ho v kauzálních souvislostech, čímž 

nesporně přispěl k prohloubení poznatků o dané problematice. Prokázal dobrou znalost 

politických a kulturních poměrů sledovaného období, výstižně charakterizoval zaměření 

jednotlivých českých novin a časopisů, které ukrajinskou problematiku reflektovaly. Vystihl 

názorovou rozdílnost českých politických stran, resp. jejich představitelů, učenců a novinářů 

na danou problematiku a její příčiny. 

 

   Práci považuji za kvalitní a přínosnou jak z hlediska historického, tak i z hlediska zkoumání 

mentalit specifické skupiny na vymezený problém. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 11. června 2007 

        PhDr. Naďa Valášková, CSc. 

        Etnologický ústav AV ČR 

        Na Florenci 3 

        110 00 Praha 1 

 


