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Lukáš Senft: Exodus: zakládající zkušenost židovského univerzalismu. Reflexe judaismu, 

paměti a identity ve filosofii Achada ha-Ama 

Bakalářská práce 

Posudek vedoucího práce 

 

Autor se ve své práci zaměřil na reflexi ruského židovského myslitele Ašera Ginsberga (1856-

1927), který se v židovské literární tradici zabydlel pod pseudonymem Achad ha-Am. Na 

rozdíl od většiny kritiků a badatelů, kteří se zabývali ha-Amovým dílem a působením zejména 

v perspektivě politické filosofie, jež se formovala pod vlivem sionistického hnutí, Lukáš Senft 

se zaměřil na ha-Amovu reflexi judaismu jakožto národní kulturní formy (čemuž odpovídá i 

ha-Amovo specifické pojetí sionismu – sionismu kulturního). Jako výchozí text mu (kromě 

jiných) slouží ha-Amův „midrašický“ esej Mojžíš, metodicky se autor opírá o teorii kulturní 

paměti Jana Assmanna. 

 Pro ha-Amovo pojetí kulturních dějin židovského národa je klíčová postava proroka, 

jehož kvintesencí je biblický Mojžíš. Autor proto věnuje první část své práce (po úvodu) 

prorocké typologii, kterou vytváří především na základě některých Mojžíšových vystoupení, 

jak je zachycuje Bible – ukazuje Mojžíše jako liminální postavu mezi Bohem a člověkem, 

ideálem a skutečností; oproti jinému významnému typu židovské náboženské zkušenosti – 

knězi, je prorok postavou radikální, až extremistickou, která ukazuje cestu; tuto vizi však 

nelze bezezbytku uskutečnit, realizace je vždy rozmělněním a kompromisem. Hodnota této 

vize se však tím neumenšuje, naopak, její radikalita je zárukou porozumění skutečnosti a 

možnosti její obnovy. To autor vztahuje zejména na prorocké chápání spravedlnosti, jak mu 

rozumí ha-Am: relativizace spravedlnosti soucitem může vést až k „nefunkční etice“ (24). 

Univerzální povaha spravedlnosti se může prosazovat jen rozvíjením partikulární (národní) 

kultury, která její maximy dokáže převádět do „praxe“. 

 V následujících částech práce se autor zaměřuje na postavu Mojžíše z hlediska jeho 

(ne)historicity, na jeho roli v „zakládajících událostech“ židovských dějin (exodus) a působení 

v budoucnostních vizích židovského lidu. S uplatněním figur Assmannovy teorie kulturní 

paměti pak ukazuje ha-Amovo pojetí judaismu jako „sekulárně-národnostního systému 

významů“; ha-Am tedy pokládal židovské náboženství za podstatnou ingredienci toho, co 

nazývá „národním duchem“. V tomto kontextu hraje Mojžíš klíčovou roli v uchovávání 

historicko-mytické paměti, která je fundamentem židovské identity a prostředkem 

uskutečňování univerzálních lidských hodnot, obsažených v učení judaismu. 
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1. Struktura argumentace 

 

Základní idea práce je velmi jasně identifikovatelná, a to na základě výběru tématu a metody. 

Výklad je konzistentní a velmi přesvědčivý, práce je velmi dobrou expozicí názorů 

významného myslitele se záměrem předložit vlastní koncepci. Použité argumenty zcela 

odpovídají celkovému vyznění práce 

 

8 bodů 

 

2. Formální úroveň 

 

Technicky, typograficky, jazykově i stylisticky je práce zvládnuta velmi dobře, našel jsem jen 

drobné nedostatky: 

- na s. 10 nějak nesedí řazení poznámek pod čarou: pozn. 9 neodpovídá textu, následně 

není jisté, kde se poznámky sladí s textem, což čtenáře znejisťuje; 

- většina přepisů z hebrejštiny je v pořádku, přesto se objevují anglické či angličtinou 

ovlivněné, jako „Lo Zeh ha-Derek“ (Lo ze ha-derech), nebo chybné Kohen we-navij´ 

(kohen we-navi´); 

- hrubka na s. 44: „interpretaci Mojžíšovi biografie“. 

7 bodů 

 

3. Práce s prameny 

 

Rozsah primární i sekundární literatury je pro dané téma dostatečný, autor však bohužel 

pracuje jen s anglickými překlady ha-Amových hebrejských textů. 

 

7 bodů 

 

4. Vlastní přínos 

 

Myslím, že autorovi se podařilo úspěšně vyjádřit vlastní názor na pojetí židovských dějin a 

židovské identity prostřednictvím filosofie judaismu Achada ha-Ama, interpretované ve světle 

teorie kulturní paměti Jana Assmanna. 

 



3 

 

8 bodů 

 

5. Obecný přesah práce 

 

I pro nezasvěceného čtenáře může být četba této práce velmi inspirativní; autor se 

s přehledem pohybuje na pomezí filosofie, biblické kritiky, kulturní teorie a religionistiky a 

nabízí přitažlivou syntézu těchto přístupů 

 

8 bodů 

 

Celkem: 38 bodů 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 11.6.2018 

 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

Ústav filosofie a religionistiky 


