Příloha
Jmenný rejstřík
1. Josef Dobrovský – 1753–1829 – kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky
v českých zemích. Zevrubná mluvnice jazyka českého (1809).
2. Josef Jungmann – 1773–1847 – český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel.
Slovník česko-německý vydáván 1834–1839, pět dílů, přibližně 120 000 hesel.
3. Mychajlo Maksymovyč – 1804–1873 - ruský a ukrajinský vědec, historik, botanik,
filolog, etnograf, první rektor Kyjevské univerzity Svatého Vladimíra.
4. Kníže Cereteli – Nikolaj Certelev – 1790–1869 – etnograf, básník, publicista, jeden
z prvních kdo se zabýval sběrem a publikováním ukrajinského folkloru.
5. Izmail Sreznevskyj – 1812–1880 – ruský filolog-slavista, etnograf, paleograf, akademik
Petrohradské Akademii věd.
6. Vladimír Antonovyč – 1834–1908 – jihoruský historik polského původu (šlechtic),
etnograf, archeolog, jeden ze zakladatelů ukrajinské historiografii, předseda Kyjevské
školy maloruských historiku.
7. Mychajlo Hruševskyj – 1866–1934 – ukrajinský historik, politik a publicista, první
prezident Ukrajinské národní republiky.
8. Ivan Franko – 1856–1916 – významný ukrajinský básník, spisovatel, dramatik, esejista a
literární kritik, organizátor kulturního života, národní buditel, politik, historik, etnograf,
filosof a překladatel.
9. Ivan Krypjakevyč – 1886–1967 – ukrajinský historik, akademik Akademii Věd Ukrajiny,
profesor Lvovské univerzity, ředitel Instituci společenských věd Akademii věd Ukrajiny,
autor velkého počtu díl o ukrajinské kozácké státnosti a o Bohdanu Chmelnickém –
kozáckém hejtmanovi, zakladateli prvního státu kozáků.
10. Albert Einstein – 1879–1955 – teoretický fyzik, filozof věd, vynálezce, vědecký
spisovatel, nositel Nobelové ceny za fyziku.
11. Max Planck – 1858–1947 – německý fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové teorii, nositel
Nobelové ceny za fyziku.
12. André Mazon – 1881–1967 – francouzský slavista, jehož díla jsou o slovanské literatuře:
ruské klasické literatuře, české a ruské filologii a o slovanském folkloru.
13. David Hilbert – 1862–1943 – jeden z nejvýznamnějších matematiků 20. století.
14. Mychajlo Drahomanov – 1841–1895 – ukrajinský vědec a kritik, publicista, historik,
folklorista, veřejný činitel, zakladatel ukrajinského socialismu.

15. Ivan Kotljarevskyj – 1769–1838 – významný ukrajinský spisovatel, básník, překladatel a
dramatik. Jeho epická báseň Aeneida z roku 1978 je parodií na Vergiliův epos Aeneis.
16. Hryhorij Kvitka-Osnovjanenko – 1778–1843 – ukrajinský prozaik, dramatik, novinář,
literární kritik, kulturně-společenský aktivista.
17. Taras Hryhorovyč Ševčenko – 1814–1861 – nejvýznamnější ukrajinský básník a umělec,
vedle Ivana Kotljarevského zakladatel moderní národní literatury, symbol Ukrajiny a
ukrajinské kultury.
18. Markijan Šaškevyč – 1811–1843 – ruský veřejný činitel na Haliči, básník, publicista,
folklorista, kněz.
19. Ivan Vagylevyč – 1811–1866 – jeden z prvních ukrajinských literátorů Západní Ukrajiny,
historik ukrajinské literatury, spisovatel, kněz.
20. Jakov Holovacký – 1814–1888 – haličský básník, spisovatel, vědec, folklorista a etnograf
zabývající se Ukrajinci z Karpat, kněz, profesor a děkan katedry ukrajinského jazyka a
literatury Lvovské univerzity, později její rektor (1863–1864).
21. Pavlo Čubinskyj – 1839–1884 – žurnalista, etnograf, historik, geograf, polární badatel
Ruského Severu.
22. Nikolaj Kostomarov – 1817–1885 – ruský veřejný činitel, historik, publicista a básník,
občanský poradce.
23. Pantelejmon Kuliš – 1819–1897 – jeden z lídrů ukrajinofilů, básník, folklorista, prozaik,
etnograf, překladatel, kritik, historik a vydavatel. Autor tak zvané „chutorské filozofie“.
Autor jedné z prvních verzí ukrajinské abecedy – „kulišovky“; hlavní překladatel Bible
do ukrajinského jazyka.
24. Hrabě Petr Valujev – 1815–1890 – ruský státní úředník, kurljandský gubernátor, ministr
vnitra, předseda komitétu ministrů, zakladatel zemské reformy z roku 1864.
25. Alexander II Nikolajevyč – 1818–1881 – imperátor a samovládce celé Rusi, polský král,
finský velkokníže, z rodu Romanových. Je znám především svým provedením rozsáhlých
reforem.
26. Johann Gottfried von Herder – 1744–1803 – německý spisovatel, filozof, průkopník
preromantické estetiky v Německu a protestantský kazatel. Jeho myšlenky o národech a
národních jazycích měly rozhodující vliv na německé i české národní obrozeni.
27. Mykola Lysenko – 1842–1912 – ukrajinský hudební skladatel, dirigent, pianista, sběratel
písňového folkloru.
28. Marko Vovčok – 1833–1907 – ukrajinská spisovatelka a překladatelka Maria Vilinská.

29. Nikolaj Vasiljevič Gogol – 1809–1852 – ruský prozaik a dramatik ukrajinského původu,
představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu, za jehož
zakladatele je v ruské literatuře považován.
30. Alexander Sergejevič Puškin – 1799–1837 – ruský básník, prozaik a dramatik, který je
považován za zakladatele moderní ruské literatury.

