
listy-buřiči, kteří volali po vraždě cara, aristokracie a kapitalistů, - s čímž nesouhla
sili chlopomani, dodržující evolučnost sociálního vývoje v umírněném socialistickém 
duchu. A, samozřejmě, musili po celou dobu zápasiti i s policejním režimem a udáními 
vládního rázu, v nichž posuzováni byli, jako . nebezpečný element. 

Mezi ukrajinskými chlopomany dvou generací - starší i mladší - vidíme celou řadu 
vynikajících jmen z různých odvětví vědy: dějepisec V. Antonovyč, lingvista K. My
chalčuk a Žyteckyj, badatelé sociálně-hospodářských problémů - P. Čubinskyj a T. Ryl
skyj, a pod. V této práci prof. Mycjuka prozkoumán je zvláště sociálně-ekonomický 
obzor V. Antonovyče · (1834-1908), který ještě nikým nebyl podán, a jenž postihuje 
i filosoficko-metodologické názory Antonovyčovy. Positivista, analytik, skeptik a vůbec 
realista v myšlení a tvorbě, Antonovyč mezi jiným nejednou vystupuje proti nacionální 
romantice svých i cizích a potlačuje přibarvený tradicionalismus. Skvělým příkladetn 
v tomto směru byla jeho kritika · díla polského autora Sienkiewicze "Ohněm a mečem" 
(jež je v českém překladě), v němž autór pěstuje nenávist u Poláků a dokonce pře
zírání Ukrajinského národa, odůvodňuje to divošstvím tohoto národa a neschopností 
jeho ke kulturnímu životu, při tom však zamlčuje skutečnou příčinu velikého konfliktu 
mezi ukrajinským a polským národem, konfliktu historického. Antonovyč podrobně pro
brav toto dílo, dochází k závěru, že "Sienkiewicz a jeho stoupenci jsou prozatím na 
tom nízkém stupni vývoje vlasteneckého cítění; na jakém jsou lidé toho mínění, že vše, 
co je jejich vlastní, je vždy nejlepší, jediné proto, že je to jejich vlastní ... " Anto
novyč byl proti tomu, aby podněcována byla nenávist mezi jednotlivými národy. 

Nemáme místa, abychom mohli dále probírati tuto stručnou, ale velmi cennou a 
hluboce promyšlenou práci prof. O. Mycjuka o "Ukrajinských chlopomanech". Takové 
práce měli by pozorně pročísti zvláště Slované, kteří, bohužel, ukrajinský problém méně 
znají, a méně se o něj zajímají, než, řekněme, germánští národové, Němci a Angličané, 
a dnes i románští, zvláště Francouzi. Seznámení se s touto , (a podobnými) prací, jež 
odhaluje jednu ze stránek spontanního obrození Ukrajinského národa, umožní pravdi
vou orientaci v dnešní ukrajinské otázce. Neboť ještě dnes je bohužel slyšeti: od Čecha
že Ukrajince vymyslili Němci, od Srba - Poláci, nebo Němci, od Rusa - že Ukrajince 
vymyslili Češi. . . Dr. E. K. 
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