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Vytváření mýtů a představ 

(oponentský posudek doktorské disertace) 

Mgr. Jan Záhořík předkládá velmi pečlivě vypracovanou disertaci, která nepochybně 

obohacuje naše poznání závažného úseku moderních dějin, v tomto případě mezinárodního 

politického a ideologického kontextu připravované italské agrese proti Etiopii, realizované v 

roce 1935. Autor do svého výzkumu zahrnul prakticky všechny anglicky a italsky psané práce 

a navíc také texty z českého tisku dané doby. Disertace je dobře, přehledně uspořádaná. Po 

přehledu posavadního výzkumu a krátkém představení etiopských dějin a poměrů na počátku 

období Haile Selassieho se plně soustřed'uje na téma, které tvoří těžiště práce, tj. na barvité 

spektrum mýtů a představo říši "černých křesťanů" a "barbarů", které v účelové imaginaci 

imperiální éry sloužily ke zdůvodnění vojenského zásahu potřebou zavést koloniální pořádek 

a vyšší civilizaci. Studium politického kontextu probírá postupně názory a postoje, jaké se k 

těmto otázkám vyskytovaly v oné době v Evropě, USA, muslimských zemích a zčásti také v 

některých oblastech Afriky a Asie. 

Erudovaně a výstižně jsou vylíčeny početné stránky ideologických formulí i politické praxe, 

u Italů úsilí odčinit porážku u Aduwy, ve Francii a Británii snahy o appeasement v obavě před 

sblížením Mussoliniho Itálie s hitlerovským Německem, atd. Práce ukazuje také na slabost 

tehdejší Společnosti národů, v případě Etiopie podtrženou skutečností, že šlo o jediný africký 
v-

stát, který byl tehdy v Zenevě zastoupen. Tato skutečnost přispívala kjejí marginalizaci. 

Disertace je psána anglicky, a to velmi dobrým, čtivým jazykem. Některé výrazy by nicméně 

bylo patrně vhodnější upravit (např. na s. 34 bych pokládal za lepší hovořit o Cushitic peoples 

a také black peoples, tj. využít plurálu, který tu angličtina může nabídnout; na s. 37 by v 

nadpise bylo přesnější psát bridge-head namísto background; na s. 70 jsou zahraniční 
v-

periodika dodávaná do CSR zřejmě omylem uváděna jako published in Prague; na s. 134 

nelze souhlasit s tvrzením, že Sultan Ali Dinar v Darfuru revolted until 1916, vládl tam totiž 

od porážky mahdistů zcela legitimně jako potomek někdejší dynastie; trochu matoucí jsou 

věty o Hitlerově moci v Německu od dubna 1933 - s. 116 a o tuniském prezidentu 

Peyroutonovi - s. 142). 



K hodnotě práce nepochybně přispívá značná pozornost věnovaná československým 

přístupům. V tomto kontextu upozorňuji jen na několik skutečností. Názory Aloise Musila (s. 

72) odrážejí jeho protibritskou orientaci, kterou prokazoval i v jiných kontextech. Pozornost si 

zaslouží také Musilova monografie Lev ze kmene Judova. Nová Habeš z roku 1934. Lze také 

připomenout, že český podnikatel Krob (zmíněný na s. 95) obchodoval se zbraněmi i s 

protietiopskou stranou. Citovaná práce J. Chmiela ukázala na základě archivních pramenů, že 

československé zbrojní dodávky Etiopii byly menší, než se běžně soudí. Jako téma k diskusi 

předkládám autorovu tezi, že československé dějin byly podobné etiopským v tom, jak 

podstatně byly utvářeny evropskými velmocemi. 

Upozorňuji ještě na některé další otázky, o nichž by bylo možné diskutovat. Hamitskou 

hypotézu, o níž se Mgr. Záhořík zmiňuje, vyvrátil již před uváděnými autory petrohradský 

afrikanista D. Olderogge. Postavu somálskéhé Mad Mully v roce 1993 monograficky 

zpracoval Abdi Sheik-Abdi. Proosmanské tendence politiky Ledže Ijásu se odrazily i v 

jednáních s Rakousko-Uherskem; o etiopské oficiální delegaci se zachovaly listiny v archivu 

tehdejšího ministra zahraničí RU Leopolda Berchtolda na Moravě; zpracovával je Mgr. P. 

Onderka. 

Uváděné drobné připomínky a náměty nijak nesnižují hodnotu posuzované disertace. Jde o 

práci velmi hodnotnou, která si rozhodně zaslouží být přijata jako podklad pro udělení 

vědecké hodnosti Ph.D. Zaslouží si také publikaci, nejspíše v poněkud zkrácené podobě. 

V Praze 15. února 2008 

Prof. phDr. Luboš Kropáček, CSc. 
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