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Hanuš Nykl si pro svoji disertační práci zvolil náročné, doposud nepříliš zmapované téma 

slavjanofilského paradigmatu a jeho vlivu na vybrané osobnosti ruské kultury 19. století. 

Práci pojal jako příspěvek k charakteristice typologie novověké ruské filozofie. Sestavil ji ze 

dvou vzájemně souvisejících částí. V první se soustředil na identifikaci paradigmatu 

vytvořeného dvěma hlavními představiteli tzv. klasického či-li raného slavjanofilství a ve 

druhé na přejímání a rozvíjení slavjanofilského paradigmatu v myšlení několika předních 

ruských filozofů druhé poloviny 19. století. Po obvyklém zhodnocení dosavadních názorů na 

vytčené téma se autor zaměřil na klasifikaci názorů osobností, které podle jeho mínění 

představují stěžejní osobností klasických ruských slavjanofilů. Vyšel z teze, že je nutné 

důsledně oddělit skupinu klasických slavjanofilů od osobností, které se skutečných 

slavjanofilských filozofických koncepcí pouze zčásti dotkly či z nich jen zčásti čerpaly. Např. 

od slavjanofilství distancoval osobnosti typu M. P. Pogodina a S. P. Ševyreva. Pro jejich 

odlišení od slavjanofilství jim dokonce přiřadil striktní klasifikaci- označil je za "teoretiky 

oficiální národnosti". V návaznosti na tezi o striktním oddělení klasického slavjanofilství od 

následných nepřesných či dílčích recepcí zdůraznil nutnost přesného chronologického rámce. 

Za konec klasického slavjanofilství určil rok 1861 a zdůraznil, že překročení této hranice vede 

k posunu slavjanofilství z roviny teoreticko-filozofické do roviny dobově politické, tedy 

k deformaci, díky níž je fenomén slavjanofilství dodnes chápán neadekvátně. Ačkoli náměty 

k diskusi a jisté výhrady zmíním níže, v této souvislosti se nemohu vyhnout otázce, proč by 

spojení slavjanofilství s dobově politickou rovinou mělo být dezinterpretující. Nedomnívám 

se, že by slavjanofilské paradigma tak, jak je Nykl představuje, bylo zcela abstrahovatelné od 

politické roviny. Vždyt' autor na s. 25 konstatuje (i když poněkud nadneseně s přílišnou 

snahou modernizovat pojmy), že slavjanofilové byli disidenty mikulášovského režimu. 

Východiskem pro studium slavjanofilského paradigmatu se Nyklovi stala analýza děl 

dvou nejvýznamnějších teoretiků klasického slavjanofilství- A. S. Chomjakova a I. V. 

Kirejevského. U Chomjakova se soustředil na rovinu sociální filozofie, filozofie dějin a 

teologie, kdežto v Kirejevského díle, které má mnohem sevřenější strukturu než 

Chomjakovovo, se zaměřil na historiosofii. Zdánlivě odlišná témata spolu velmi úzce 

souvisejí a považuji proto za zcela oprávněné, žeH. Nykl takovýto výběr provedl. Díky tomu 



mohl akcentovat vnitřní logiku slavjanofilského paradigmatu představovaného těmito 

osobnostmi a zřetelně objasnit přístup slavjanofilů vůbec k filozofické (i šíře myšlenkové) 

problematice. 

Ve druhé části práce H. Nykl nejprve upozornil na výrazné proměny ruského 

myšlenkového klimatu, které nastaly od počátku 60. let 19. století. Následné zdánlivě 

slavjanofilské myšlení osobností typuJ. F. Samarina a I. S. Aksakova klasifikuje jako 

filozofické myšlení, které se stává typem politického myšlení a tudíž pro výklad striktně 

filozofického myšlení nezajímavým. Nykl se proto tomuto typu myšlení nevěnuje, a naopak 

se soustředí na osobnosti, u nichž slavjanofilství, resp. slavjanofilské paradigma získalo 

novou, systematizovanou a rozšířenou formulaci naplňovanou však pod jiným označením. 

Jedná se o především o A. A. Grigorjeva, N. N. Strachova, N. J. Danilevského, K. N. 

Leonťjeva a V. S. Solovjova, se zřetelným důrazem na názory Danilevského a Leonťjeva. 

Rovněž interpretaci jejich slavjanofilského paradigmatu staví na rozboru stěžejních původních 

prací. 

Nyklova analýza, soudy, závěry i argumenty jsou jasné a zřetelné, dostatečně 

podložené původními stanovisky sledovaných osobností. Autor přitom postavil svoje soudy 

na zevrubném rozboru relevantních názorů výše zmíněných osobností. Čerpal, jak již bylo 

uvedeno, z jejich původních děl a svoje soudy konfrontoval se sekundární literaturou. Pro 

jejich podložení využil především ruskou a sovětskou produkci, ostatní sekundární literaturu, 

a to ruskou, západoevropskou a americkou klasifikoval v úvodu práce. Čeští rusisté mohou 

být poněkud překvapeni ponecháním stranou českých prací a jen formalistním, jaksi 

mimochodem připomenutím několika českých autorů. Skutečnost, že jejich práce nikde 

v textu necituje, vyvolává dojem, že je považuje za bezvýznamné a tudíž k problematice 

slavjanofilského paradigmatu žádnou myšlenku nepřinášející. Jisté ospravedlnění, které 

ovšem může být současně i výtkou, je skutečnost, že autor prakticky ponechal stranou 

historický kontext. Za jediný podstatný historický milník ve vývoji ruského myšlení, resp. 

ruské filozofie považuje rok 1861 (v publikaci synonymicky označený za "přelom šedesátých 

let"). Ponechává stranou takové významné mezinárodně politické fenomény jako byla 

krymská válka, resp. ruská porážka v ní, po níž, si dovoluji poznamenat, se nový ruský 

panovník Alexandr II. Evropě (na Pařížském kongresu zúčastněným vítězným mocnostem) 

zavázal reformovat vnitřní Rusko a jít cestou britské liberalizace. A tak Alexandr II. ještě 

v roce 1856 aktivoval již za jeho předchůdce Mikuláše I. zasedající "tajné výbory" diskutující 

o ruských hospodářských a vojenských reformách. K aktivním činitelům těchto "tajných 

výborů" patřili i někteří účastníci slavjanofilských diskusí. 
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Vrátím-li se ještě jednou k autorově téměř absenci zhodnocení české tvorby o ruském 

slavjanofilství, je třeba vyzdvihnout, že v úvodu autor oprávněně upozornil na skutečnost, že 

česká literatura vždy byla k tématu slavjanofilství skoupá. O to více je však zarážející, že 

např. v souvislosti s N. J. Danilevským a jeho prací Rusko a Evropa odkazuje čtenáře na ruské 

a americké práce z padesátých a šedesátých let 20. století a ani náhodou nenaznačí, že v české 

produkci byla této osobnosti a zejména zmíněné práci věnována zevrubná pozornost 

v souvislosti s ruským panslavismem, a to na počátku 21. století. Možná lze Nyklův přístup 

vysvětlit tím, ale to může být ospravedlnění stejně jako výtkou, že fenomén panslavismu 

nenáleží mezi jevy, jež by H. Nykl ve své práci považoval za potřebný rozboru. 

Nyklův přístup k vysvětlení slavjanofilského paradigmatu a jeho recepce je 

z filozofického a šíře kulturo logického pohledu (odhlédněme od již zmíněného diskutabilního 

historického pohledu) přínosně polemický. Autor si často klade otázky, na něž odpovídá buď 

sám využitím jasných a logických tezí nebo prostřednictvím dříve publikovaných názorů 

jiných autorů. Porovnáním citací ruských a západoevropských autorů se může zdát, že 

nadržuje ruským (sovětským) na úkor západoevropských či amerických. Lze však souhlasit 

s názorem, že pro tzv. západní literaturu (není zcela jasné, proč autor pojmově diferencuje 

mezi evropskou rusistikou a americkou sovětologií) toto téma již není tolik atraktivní, aby se 

mu v současné době, rozdíl od ruských autor, zevrubně věnovala. 

Slavjanofilské myšlení je mnohavrstevné a jako takové na něj lze nahlížet z různých 

úhlů pohledu. To vyžaduje interdisciplinární přístup, který se neobejde bez filozofických, 

sociologických, historických a často ani bez psychologických metod. To vše zasazeno do 

širších dobových souvislostí vyjmenovaných oborů a k tomu souvislostí politického, 

hospodářského, sociálního a myšlenkového světa Ruska 19. století. Zjednodušeně 

konstatováno: bezbřehé téma, výklad o němž nutně vyžaduje selekci a zúžení. U vědomí toho 

je třeba mít na zřeteli, že autorovým hlavním cílem se stalo vymezení slavjanofilského 

paradigmatu a určení vztahu vybraných myslitelů k němu. Nejen v této souvislosti je na 

Nyklově práci pozitivní zasazení rozboru i komparativního výkladu do kontextu evropského 

myšlení (v souvislosti s Kirejevským by možná nebylo od věci dokonce zasazení ještě širší, 

vždyť Kirejevskij věnoval pozornost i minulosti a současnosti USA). Snad jen by stálo za 

úvahu, zda by nebylo účelné rovněž zasazení slavjanofilského paradigmatu do 

celoevropského procesu hledání národní identity. Domnívám se totiž, že ruské prostředí i přes 

svoje specifické znaky procházelo obdobným procesem formování moderního národního 

uvědomování jako ostatní evropské země. Slavjanofilové, poněkud přehnaně konstatováno, 

byli ruskými nacionalisty a jejich paradigma tomu nesporně podléhalo. 
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Autor přesvědčivě prokazuje, že slavjanofilové rozhodně nebyli odpůrci všeho 

západního a na příkladu I. V. Kirejevského ukazuje, že jejich specifikem bylo to, že rozhodně 

nesouhlasili s evropeizací Ruska. (Podotýkám, že mnozí tzv. zapadnici, a to je signifikantní i 

pro dnešní dobu, na tom byli obdobně- hledali sice vzory, podněty a impulzy 

v západoevropském vývoji, ale zdůrazňovali ruské zvláštnosti a odmítali evropeizaci jako 

celek.) 

Letmé pročtení Nyklovy práce může vyvolat domněnku nahodilého výběru 

sledovaných osobností ruské filozofie druhé poloviny 19. století. Zevrubnější prostudování 

textu ovšem ukazuje hluboce promyšlený a zacílený výběr, jak autor uvádí "stěžejních 

osobností". Díky kombinaci zevrubné analýzy s komparací dospív autor právě u nich ke 

zřetelným a přesvědčivým, v mnohém směru objevných závěrům, týkajícím se jejich využití 

(či modifikaci) slavjanofilského paradigmatu. 

Přes nesporně pozitivní hodnocení práce H. Nykla se nelze ubránit některým otázkám 

a upozorněním na neadekvátní či nepřesné formulace. Např. v souvislosti se zevrubným 

rozborem obsahu a metodologie tvorby N. J. Danilevského se vynořuje otázka, kterou si autor 

nepoložil, zda Danilevského neovlivnil západoevropský pozitivismus, především jeho využití 

metod přírodních věd pro společenskovědní poznání, a Rickertova teorie kulturně 

historických typů. H. Nykl se sice o úvaze o spojení Rickertovy teorie kulturně historických 

typů s Danilevského zmínil na s. 183, ale to jen v souvislosti s MacMasterovou reflexí 

Danilevského kulturně historických typů. Sám se k této otázce nevyjadřuje. 

V některých pasážích práce není zřejmé, co jsou názory H. Nykla a co názory autorů, 

na které odkazuje. Např. na s. 166 zahajuje pasáž o Danilevského vztahu ke slavjanofilskému 

paradigmatu zmínkami o rysech, které Danilevského od slavjanofilství odlišují a které jej s 

ním spojují, interpretací názorů ruského historika Cimbajevova, rychle pak přechází 

k interpretaci S. N. Puškina a to, co je následná, patrně autorova vlastní, interpretace zaniká 

v citacích s Danilevského a Chomjakova. Obdobně neurčitá je věta na s. 168 týkající se 

rovněž Danilevkého- "Z hlediska svého pojetí dějin bývá řazen po bok Danilevského k teorii 

kulturně-historických typů, v níž se také po panslavistickém mysliteli projevil nejvýrazněji". 

K tomu navíc podotýkám to, co již bylo vyřčeno" že Nykl nikde panslavismus neanalyzuje. 

Vynořuje se tudíž i další otázka, zda je "panslavistickým myslitelem" skutečně míněn 

Danilevskij. V předchozím textu jej autor nikde takto jednoznačně necharakterizuje ani za 

panslavistu neoznačuje. 
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H. Nykl se při psaní práce dopustil rovněž několika drobnějších omylů či nepřesností. Např. 

konstatování, že koncepce "oficiální národnosti" souvisela se státní ideologií nemůže být 

vztažena k době Mikuláše II., jak uvádí autor (s. 25), ale Mikuláše I. Přesné není ani 

konstatování na s. 31, že evropeizace Ruska byla vlastní době od reforem Petra Velikého. 

Jedná se o obvyklé klišé, kterému by se měl právě Nykl, které demytizuje řadu dalších klišé, 

vyvarovat. Evropeizace Ruska postupovala pozvolna, a to od nástupu Romanovců na trůn, 

tedy od počátku 17. století. Vnitřní logika tkvěla ve snaze prvních Romanovců překonat obdoí 

smuty, v němž se zřetelně ukázalo, že předchozí izolacionismus vede Rusko do bezbřehé 

krize. Za přímých Petrových předchůdců např. lze proto. v Rusku vysledovat řadu cizinců, 

kteří pomáhali s "modernizací" Ruska. Za Petra I. se tento trend zintenzívnil. 

Podle mého soudu k formálním nedostatkům Nyklovy práce patří neužívání 

jednotného modelu psaní křestního jména, tzv. otčestva a příjmení, a to ani při první zmínce o 

příslušné osobnosti. Dovětek, že i méně známým osobnostem by slušely základní životopisné 

údaje a alespoň stručná odborná klasifikace, je již jen námětem pro další autorovu práci. 

Jak jsem již výše uvedl, tematika, kterou Hanuš Nykl zvolil, je mnohavrstevná. To 

dává prostor k různým názorům a interpretacím. Zejména o jednotlivinách zmíněným 

v Nyklově textu by tedy bylo možné hojně diskutovat. I to je ovšem pozitivním rysem této 

práce. Nastoluje nové názory, otevírá nové prostory a v lecčems umožňuje obohatit dosavadní 

přístupy. Se vší zodpovědností mohu proto konstatovat, že práce Hanuše Nykla 

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma v ruské filosofii 19. století. Slavophilism and 

Slavophil paradigma in Russian philosophy ofthe 19th century splňuje požadavky kladené na 

disertační práci. 

Doporučuji ji proto k obhajobě v rámci řízení k získání vědecké hodnosti PhD. 

V Brně dne 4. 1. 2009 

Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 
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