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Na začátku práce stála hypotéza, že Nacionalismus Dmytro Dontsova není jen 

politickým pamfletem integrálního ukrajinského nacionalismu, ale že obsahuje originální 

filosofické jádro, jímž Dontsov činí z nacionalismu plnohodnotnou světonázorovou 

alternativu socialistickému a liberálnímu internacionalismu. Tato hypotéza jde proti jednomu 

proudu reflexe nacionalismu, který v něm vidí prostý komplement univerzální formy politické 

organizace moderní doby, jíž je národní stát, v jehož rámci se teprve mají odehrávat 

světonázorové spory. V souladu s tím například Hannah Arendtová odmítá považovat 

nacionalismus za jednu z moderních ideologií a Benedict Anderson konstatuje intelektuální 

chudobu nacionalistického myšlení ve srovnání s myšlením liberálním, konzervativním či 

socialistickým.  

Bez ohledu na to, zda tento předpoklad platí či neplatí obecně, Ivanně Dovhoruk se ho 

podařilo zpochybnit v případě Dontsovova. Doložila, že jeho odkazy k Hegelovi, 

Schopenhauerovi a Nietzschemu nejsou jen rétorickými ozdobami, ale že Dontsov skutečně 

pracuje s klíčovými koncepty těchto myslitelů způsobem, který není libovolný, ale lze ho 

podrobit rigorózní filosofické analýze. Originalita, ale i jeden ze zdrojů možné kritiky 

Dontsova, spočívá v tom, že je-li jedním z klíčových konceptů těchto tří autorů „vůle“, 

definuje ji každý způsobem, jenž je neslučitelný s definicemi ostatních. Dovhoruk ukazuje, že 

Dontsov musel tento a další jejich koncepty nejprve zbavit původního kontextu a modifikovat, 

aby je posléze mohl re-artikulovat jako součást své vlastní koncepce. V procesu tohoto 

transferu přišla Schopenhauerova metafyzika vůle o svůj pesimismus a metodologický 

individualismus, Hegelova koncepce státu dostala etnonacionalistický obsah a Nietzscheho 

vůle k moci se z roviny jednotlivců posunula na rovinu národů. Spolu s adaptací Hegelovy 

teze, že jádrem substantivní svobody subjektu (v protikladu k jeho svobodě negativní) je jeho 

překročení se ke společenství, které se realizuje ve státu, vede právě pojetí národa a jeho státu 

jako místa realizace nietzscheovské vůle k moci k formulaci filosofické a světonázorové  

alternativy socialistického internacionalismu, v jehož rámci operoval hlavní proud 

ukrajinského nacionalismu před 1. světovou válkou. Na tomto internacionalistickém pozadí 

hájili jeho představitelé vizi federalizace romanovského a habsburského impéria, v nichž 

Ukrajinci žili.  

Dontsov nabízí zcela protikladnou koncepci. Idealistický princip přirozeného práva 

národů na sebe-určení (v rámci konfederace) či autonomii (v rámci federace) nahrazuje 



realistickým principem zápasu národů o moc, v němž ovšem nejde o jejich prosté přežití (jako 

u Darwina), nýbrž o realizaci jejich vůle k moci v nietzscheovském smyslu. Proto musí být 

v analogii k odmítnutí obecnosti stáda rovných jednotlivců nietzschovskými aristokraty 

odmítnuto také (kon)federativní stádo rovných národů:  každý národ hodný toho jména má 

realizovat svou jedinečnost a nezávislost (čehož rubem je ovládnutí či zničení národů, které 

v tomto úsilí prohrávají). Tato nietzschovská specifikace národního sebe-určení je zároveň 

specifikací substantivní svobody příslušníků národa, jejichž životy se pozvedávají nad úroveň 

živočišného bytí právě v participaci na jedinečné národní vůli.   

Dovhoruk přesvědčivě rekonstruuje Dontsovovu pozici.  Má jediná kritická poznámka 

se týká prezentace Hegelova pojetí mezinárodního systému, která vychází z Vincentovy 

interpretace, jež marginalizuje roli války a podtrhává roli rovnosti států. Hegelova filosofie 

práva se, jak známo, mimo jiné i v důsledku jeho rozostřené terminologie, poddává 

nejrůznějším interpretacím. V té, která v protikladu k Vincentovi zdůrazňuje Hegelovo 

podtržení důležitosti války, by byl Hegel blíže Dontsovovi, než jak tvrdí autorka, byť by 

propast mezi nimi stále zůstávala nepřekročitelná v té míře, v jaké je terminus ad quem u 

Hegela rovné uznání států, zatímco u Dontsova realizace jedinečné vůle k moci určitého 

národa na úkor poražených.   

Dovhoruk se podařilo důkladnou analýzou Dontsovova Nacionalismu a relevantních 

textů Hegela, Schopenhauera a Nietzscheho doložit výchozí hypotézu. Její práce je 

originálním příspěvkem nejen na poli politické filosofie, ale také v rámci studií nacionalismu 

(nationalism studies). Navrhuji ji proto hodnotit jako výbornou. 
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