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Objemná disertační práce Mgr. Tomáše Masaře Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a 

v českých zemích v průběhu 19. století usiluje o syntetický komparační obraz českého a 

finského národního hnutí v rozmezí let 1789 – 1914. Monografie je opřena o velkou a 

cennou heuristickou základnu; označit jako mimořádně přínosné využití v českém prostředí 

prakticky neznámých, protože málokomu jazykově přístupných, finských pramenů a 

literatury, je téměř nadbytečné. Ale i v případě informací z českého prostředí je autor 

heuristicky pečlivý.  Obojí je první kladnou stránkou práce. 

Autor při zpracování práce zvolil chronologický přístup. Česko-finské kontakty sleduje od 

jejich středověkých počátků, jimž ale věnuje pozornost spíše jenom vzhledem k úplnosti 

obrazu česko-finských kontaktů, než že by se jimi zabýval analyticky. Tento přístup naopak 

výrazně uplatňuje v období, jež si stanovil jako vlastní předmětu práce, tedy od konce 18. do 

počátku 20. století. Rozdělil jej do čtyřech etap: První datuje 2. polovinou 18. století, druhou 

1. polovinou 19. století, třetí 50. – 70. let předminulého století a čtvrtou klade na přelom 19. 

a 20. století. Již názvy jednotlivých kapitol usiluje o charakterizaci povahy vzájemných styků – 

pro první období je označuje jako „vzájemné kontakty“, pro druhé jako „interakci“ mezi 

oběma národními hnutími, třetí „vzájemným vnímáním“ a čtvrté „kulturními styky“ a „česko-

finskými reflexemi“.  V každé z nich sleduje základní rysy těchto styků, přičemž tak činí 

prizmatem osobností, jež byly jejich nositeli, a jejich vztahu k českému či finskému prostředí 

či jejich vzájemnými kontakty (Dobrovský – H. G. Pothan, A. Almberg – F. Palacký a zejména 

V. Náprstek, abych uvedl jen ty „nejviditelnější“). V rámci takovýchto osobnostních vazeb ale 

autor sleduje i prohlubující se zájem o toho „druhého“ – jistěže nejvíce v oblasti politické, 

politických snah a možností vzhledem k centrálním petrohradským či vídeňským vládám,  

vzájemným charakteristikám stavu národních hnutí, jejich přednostem a nedostatkům jak se 

jevily finským či českým posuzovatelům , hledícím na druhý národ a jeho činnost zvnějšku, a 

proto z vyostřenějších pozic. Sleduje ale také vývoj kulturních styků, včetně hudebních. 

Zvláštní pozornost věnuje zrodu, kulturní recepci Kalevaly jakožto finského národního eposu 
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a jeho přijetí v českém prostředí.  Vhodně  do této souvislosti řadí i finské přijímání českých 

Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Obojím odkazuje k úloze vzniku národních 

mytologií (připomeňme německou Píseň o Nibelunzích, ruské Slovo o pluku Igorově, 

jihoslovanské písně o kralevici Markovi, Ossianovy skotské zpěvy atp.) a jejich vliv na sociální, 

kulturní ale i politický život jednotlivých národů.  Všiml si i ve 2. polovině 19. století rodící se 

„ženské otázky“. Tím Tomáš Masař dosáhl hlubšího analyticko-syntetizujícího obrazu, 

umožňujícího mu postihnout vnitřní dynamiku vzájemných styků uvnitř vyčleněných  čtyř 

období.   

Snaha o postižení organické dynamiky českého a finského národního hnutí v jejich vzájemné 

komparaci, která nevychází z jenom  formálně stanovených mezníků, je druhou předností 

předložené disertační práce. 

Ta metodologicky navazuje na koncept národních hnutí M. Hrocha, který konkretizuje na 

české a finské národní hnutí, která se odvíjela, jak autor píše,  „v analogické situaci v rámci 

své národní emancipace“ (s. 4). Aplikuje v ní Hrochovo třífázové schéma evropských 

národních hnutí a jak je zřejmé z v tomto posudku výše uvedených důvodů jde o aplikaci 

funkční a přinášející řadu detailních faktů, jež přispívají k hlubšímu poznání česko-finských 

vztahů, do mozaiky vývoje národních hnutí nejen zapadajících, ale tento složitý obraz 

vzájemných sympatií, antipatií, střetů, a jejich vzájemných proměn i obohacujících  a 

nabízejících se k dalšímu badatelskému využití (dovolím si upozornit, že na Ústavu českých 

dějin FF UK byla letos obhájena rozsáhlá diplomová práce o vývoji česko-lužickosrbských 

vztahů především v  první polovině 20. století, která si všímá i některých obdobných 

problémů jako tato Masařova disertace; Ladislav Futtera, Lužičtí Srbové a společnost Pojizeří 

a středního Polabí v době první ČSR). 

Snaha o vyčerpávající syntetizující pohled vede T. Masaře i k zařazení poměrně obsáhlých a 

svou povahou především popisných kapitol o vývoji českých a finských dějin ve sledovaném 

období.  Je to snaha pochopitelná, autor chce aby čtenář měl celkovou informaci, aby 

uváděná dějinná konkréta z obou národních hnutí byla ve čtenářově vědomí ihned vřazována 

do celku obojích národních dějin. Jistě je to přínosnější pro finské dějiny, pro české dějiny 

však působí tyto kapitoly poněkud nadbytečně. Problém se dal obejít  integrováním obojích 

dějin do skutečně komparativních úvodních kapitol k jednotlivým vývojovým etapám, či 

dokonce takové kapitoly v úvodu celé práce. 

Komplexnost disertace také doslova provokuje (a to v nejlepším slova smyslu) k položení si 

otázek či k zamyšlení se nad skutečnostmi, kterých se práce dotýká, ale blíže se jimi přece 

jenom nezabývá. Jako podnět k diskusím při obhajobě lze předložit tyto tři otázky: 

1) Především jde o otázku státnosti: české národní hnutí mělo od své učenecké fáze až 

po fázi C v ruce jeden „trumf“, jehož si nejsme zdá se mi plně vědomi, totiž existenci 

vlastního státu. Jeho funkce sice byly od r. 1749 postupně „suspendovány“ (termín O. 

Urbana), či „oslabeny“ (termín M. Hrocha), ale nikoli likvidovány. Odtud státoprávní 
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snahy české politické reprezentace (od 70. let 19. stol. kromě sociální demokracie) o 

korunovaci panovníka českým králem, tedy o uznání historických práv českého státu. 

František Josef se k tomuto kroku neodhodlal a Karel na něj už ani neměl čas. A snaha 

o vybudování skutečně jednotné monarchie (státu, Rakouska (?) ) byla po r. 1867 už 

jenom iluzí; ostatně František Josef se za celou šedesátiosmiletou vládu neodhodlal 

ani ke korunovaci rakouským císařem.  Situace Finů byla ale jiná, a o poznání horší. 

 

2) V národních hnutích hrál velkou úlohu  jazyk a jeho kultivace. Autor práce si toho 

samozřejmě všímá, zejména na finském příkladu (neboť: finština, švédština, ruština). 

Všímá si toho i v komparaci se situací českou – a zde píše i následném příklonu 

finských intelektuálů k maďarštině a Maďarům, což je vzhledem k příbuznosti jazyků 

nejen pochopitelné, ale i „přirozené“. Měl tento příklon vedle svých teoretických a 

filologických východisek k nějaké ryze pragmaticko-politické konsekvence? 

 
 

3) Autor píše celou jednu kapitolu o významu východní hranice pro utváření finské 

národní identity. „Karelská otázka“ pak má pro finské dějiny zásadní význam. Jak je 

v dnešním Finsku a finském národním a historickém vědomí problém Karélie vnímán 

dnes? Má své živé politické konsekvence? Je to finské Kosovo pole? 

 

Disertační práci Mgr. Tomáše Masaře Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a 

v Českých zemích v průběhu 19. století považuji za badatelsky cenný příspěvek k poznání 

historických česko-finských vztahů i ke komparativnímu  poznávání evropských národních 

hnutí 19. století. Práce splňuji nároky kladené na Univerzitě Karlově na disertační práce, 

doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

 

 

 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

 

Praha 27. května 2016 


