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Dílo Nikolaje Berďajeva je v naší zemi známé, o čemž svědčí množství překladů do 
češtiny i domácí sekundární literatura zahrnující statě i monografie. Neméně oblíbené je mezi 
studenty FF UK, o což dokládají dvě diplomové práce s tématem N. Berďajeva obhájené na 
této fakultě. Berďajevovo dílo je sugestivní a tato vlastnost vede většinu studentů 
k nekritickému přejímání myslitelových stanovisek a ke stírání rozdílu mezi vlastním textem a 
autorovými myšlenkami. Více než u jiných myslitelů je nutné přistupovat k Berďajevovým 
textům kriticky a s odstupem. 

Bakalářská práce Jakuba Múčky je zaměřena na rané myslitelovo dílo a pokouší se 
rekonstruovat jeho názorový posun „od marxismu k idealismu“ a později ke křesťanství. 
Jedná se učebnicově známou evoluci, jíž začínají všechny výklady Berďajevova myšlení 
v encyklopediích a dějinách ruské filosofie. Jedná se o posun vlastní nikoli pouze 
Berďajevovi, ale celé skupině myslitelů, mezi něž patřil také S. N. Bulgakov, S. L. Frank a 
další a který znakově vrcholil ve sborníku Věchi. Pokud správně rozumím struktuře 
bakalářské práce, autor spatřuje na této cestě fáze „kritického marxismu“, „kantovského 
idealismu v marxismu“, „transcendentálního individualismu“ a „mystického existencialismu“. 
To jsou také názvy čtyř hlavních kapitol práce, která je krom toho vybavena úvodem, 
závěrem a bibliografií. 

Téma je tedy omezeno časově i tematicky: hledá se cesta formování dvou z ústředních 
motivů Berďajevovy filosofie, kterými je svoboda a osobnost. Věcná formulace zadání se 
však v reálném textu práce poněkud rozplývá. Nejsou zde definována kritéria raného, 
„marxistického“ období tvorby. Autor je vymezuje roky 1900 a 1905, velmi vágně však 
definuje kritérium této volby. Scházejí jakékoli doklady biografické; Múčka argumentuje 
výhradně pomocí nejmenovaných Berďajevových zveřejněných textů („první publikace“ a 
prvního, „kdy se explicitně příhlásí k pravoslavnému křesťanství“, s. 6). 

Kritickou část posudku tedy začněme otázkou pramenů a literatury. Které texty tvoří 
„rané“ období Berďajevovy tvorby? Z četby bakalářské práce zpětně vyplývá, že se operuje se 
dvěma knihami, které ono období tvoří: monografií o Michajlovském Субъективизм и 
идеализм в общественной философии (1901) a sborníkem statí z let 1900-1906 Sub specie 
aeternitatis. Pouze tyto dvě knihy by měly být tedy předmětem práce. Ve skutečnosti se však 
teze v první polovině práce bohatě dokládají díly ze všech dalších „stádií“ (s. 29) vývoje 
autora, především z retrospektivního díla Самопознание. Dochází tak k anarchonickému 
efektu: namísto rekonstrukce myšlenek a jejich posunu se rovnou přenášíme k budoucímu cíli 
vývoje. Ideje, které mají podle záměru autora vyplynout z dobových textů, jsou přejímány 
z prací pozdějších. Ve zmíněných dvou pramenech (zvláště v první Berďajevově knize) totiž 
řada otázek a pojmů, které Múčka zmiňuje, vůbec není. Ve srovnání s dalšími problémovými 
momenty práce se však jedná o relativní maličkost.

Závažnější problém skýtá sekundární literatura. Stejně jako u pramenů autor nepodává 
její přehled ani rozbor. Jediným místem, kde se s tímto problémem vyrovnává, je poznámka 
12 „Viz. [sic!] řazení Berďajeva v sekundární literatuře“, kde se odkazuje bez uvedení stran a 
dalšího komentáře pouze na Masarykovu Rusko a Evropu a Smirnovovu monografii От 
марксизма к идеализму. Masaryk ovšem se ve své slavné syntéze zmiňuje o Berďajevovi 
pouze kontextuálně (např. že je autorem sborníku Věchi) a samostatně o něm nikde 



nepojednává!  Jedná se tedy o neplatný odkaz. Zbývá tak jen jedna, a to poněkud zastaralá 
položka literatury. V celém zbytku práce nalezneme ještě tři (sic!) další odkazy na sekundární 
literaturu, z nichž Berďajeva se týká pouze jedna monografie (zato však nejlepší česká práce o 
Berďajevovi z pera Martina Jabůrka). Autor tedy vlastně sekundární literaturu v textu vůbec 
neužívá, přestože k jeho tématu existuje a je dosti rozsáhlá. Avšak v bibliografii některé 
položky má, ačkoli je necituje. Otazníky vyvolávají v tomto ohledu zvlástě strany 31–52 
(téměr polovina práce), kde se hovoří o souvislostech Berďajevovy filosofie s Kantem, 
Dostojevským, Šestovem, Sartrem. Tytéž otázky zpracovává podrobně ve své monografii 
Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva zmiňovaný Martin Jabůrek. Z toho plyne, 
že autor bakalářské práce tuto monografii buďto nečetl, ačkoli ji cituje, nebo ji necituje, ačkoli 
ji četl… Ve srovnání s tímto zjištěním je skutečnost, že autor nezná další současnou literaturu, 
ruskojazyčnou, anglojazyčnou, českou apod. vlastně jen drobnost. 

Přejděme k dalšímu problémovému uzlu práce, jímž jsou dějiny ruského myšlení a 
historický kontext vůbec. Nesnadné je pochopit sám příchod marxismu do Ruska. 
„Marxismus byl v této době v Rusku novým rodícím se fenoménem“, tvrdí autor buď o roce 
1894, nebo o 20. letech 20. století (to z textu není zřejmé). O dvě věty dále se naopak 
dozvídáme, že „Marxismus byl v 90. letech v Rusku široce rozšířeným proudem…“ (vše s. 6). 
Hovoří-li se v poslední citované větě o 90. letech 19. století, pak nevíme, jestli se ruský
marxismus v této době teprve rodil, nebo již byl rozšířeným. Chronologie pokulhává i 
v jiných pasážích, na s. 8 se např. tvrdí, že „Od 80. let 19. století se v carském Rusku začal 
divoce rozvíjet také kapitalismus“ (jako by tam předtím nebyl). Nerozhodnuta zůstává také 
otázka, co bylo dříve: marxismus nebo narodnictví? Na s. 10 se dozvídáme: „Od 80. let 
[patrně 19. století – pozn. HN] odumírající narodnictví (narodnický socialismus) nahrazuje 
marxistický socialismus jako poslední fáze ruského socialismu.“ Narodnictví je tedy podle 
autora poslední „fází ruského socialismu“, po níž nic dalšího nepřišlo. Tuto myšlenku opakuje 
na s. 12, kde je narodnictví opět „posledním stádiem ruského socialismu“. Tato představa 
pochopitelně odporuje základní chronologii skutečných událostí. Problémy se sociálními 
teoriemi se objevují i v dalších částech práce. Na s. 11 je „zvláštní ruský socialismus“ pro
změnu „povětšinou anarchistický“. Tak socialismus, nebo anarchismus? Nerozumím také větě 
na s. 11: „Socialismem chtěli téměř existencialisticky osvobodit konkrétního člověka…“. Jak 
ho chtěli osvobodit existencialisticky, když existencialismus ještě neexistoval? 

Jakub Múčka hovoří o událostech dobře známých z dějin ruského myšlení a kultury. 
Posun skupiny intelektuálů od marxismu k idealismu, povaha legálního marxismu, 
nábožensko-filosofický diskurs, vznik ruského novokantovství (Ano, takto se to česky nazývá, 
nikoli „neokantiánství“, jak uvádí autor práce!), polemiky mezi jednotlivými skupinami jsou 
vyučovány dokonce i na našem ústavu. Bohužel autor události vykládá, jako by tento kontext 
neexistoval a vše vlastně bylo záležitostí týkající se pouze Berďajeva. Mám-li shrnout tuto 
část posudku, konstatuji, že autor práce projevuje zásadní neznalosti kontextu ruského 
myšlení a historicko-kulturního kontextu vůbec, což je u práce věnující se dějinám myšlení 
závažný problém. 

Přejděme k otázce argumentace a logické struktury práce. Z tohoto hlediska se práce 
rozpadá na dvě části, které dělí přibližně strana 31. Výklad do této strany je velice špatně 
vedený a musím konstatovat, že ačkoli problematiku, o níž hovoří autor, dobře znám, 
některým větám, dokonce i celým pasážím nerozumím. Příčiny mohou být i jazykové: text 
doslova hýří špatnými slovními spojeními a vybočeními z větné vazby. Některé z těchto 
pasáží jsem ve svém exempláři práce vyznačil vlnovkou. Některé delší věty se zcela rozpadají 
a nelze rekonstruovat jejich smysl (označoval jsem po stranách či otazníkem). V takové 
situaci je obtížné sledovat myšlenkovou linii autora či s ní dokonce polemizovat. Naopak 
druhá část práce je mnohem srozumitelnější, výklad je jasněji veden, bohužel zde schází, jak 
již bylo uvedeno výše, adekvátní odkazování na literaturu a myšlenkový kontext. 



S předchozím oddílem souvisí také problém jazykové úrovně práce. Ta se, jak již bylo 
řečeno výše, liší v první a druhé části. Častá jsou špatná slovní spojení, nevhodné vazby, 
větná stavba apod. Objevují se hovorové výrazy, nevhodné pro akademickou práci 
(„nabourává“, „vehementně“, „zidealizovaného“, „odpreparování“ apod.). Problémy se 
objevují i při užívání vlastních jmen a od nich odvozených pojmů; nesprávně se uvádí 
„Dostojevský“ místo „Dostojevskij“, „Engelsovské“ a „Kantovského“ místo „engelsovské“ a 
„kantovského“. Revizi vyžadují také citáty, u nichž dochází k posunům oproti originálu 
(příklad na s. 24 je jen ukázkou takového posunu, ne jediným výskytem). Doporučoval bych u 
tohoto typu práce uvádět citáty pod čarou v originále. Z dalších překladatelských problémů 
upozorňuji na slovo „царство“, které se v kontextech citovaných v práci překládá jako „říše“, 
nikoli „království“. 

Tato otázka se již úzce prolíná s technickou úrovní práce. Autor nezvládl transliteraci 
z cyrilice, o čemž svědčí bibliografie i prakticky všechny odkazy na ruskojazyčné prameny. 
Proč nebyla raději použita azbuka? Domnívám se, že chyb by mohlo být o poznání méně. 
Nebyl zvládnut ani sám úzus bibliografie, zvláště u položek s více autory, u odkazování na 
články apod. Opakovaně je špatně citována Berďajevova práce Царство духа и царство 
кесаря, z níž se stalo „Carstvo kesarstvo i carstvo ducha“. Z jednotlivých problémů uveďme, 
že na s. 12 se opakuje dvakrát věta, pojmy a všebecně známé latinské výrazy se nevydělují 
uvozovkami („nihilistů“, s. 11, „contradictio in adjecto“, s. 10), za „viz“ se nepíše tečka apod.
atd.

Posudek bych rád uzavřel některými výhradami k myšlenkovému obsahu práce. Autor 
užívá pojmy a koncepty, které nedefinuje. Jak máme v Berďajevově případě rozumět takovým 
pojmům, jako je idealismus, mystický realismus, personalismus atd.? Tyto pojmy mohou mít 
různou náplň u různých autorů v různých fázích jejich vývoje a je potřeba je definovat a 
odkazovat na literaturu, která takové pojetí potvrzuje. Autor bakalářské práci hojně tvrdí, ale 
málo z jeho tvrzení má oporu v literatuře. Ahistoričnost jeho metody již byla zmína výše. 
Pochybnosti lze vyslovit i o jeho definici pojmu Ungrund (s. 42) či tvrzení, že Berďajev 
koncept boholidství přebírá od Vladimira Solovjova (s. 46). Bohužel snaha o polemiku 
s Múčkovými názory naráží na dva problémy: nesrozumitelnost některých pasáží jeho práce a 
nedokázanost většiny jeho tezí. Domnívám se, že ve stávající podobě není filosofická kritika 
jeho práce možná. 

Při svém hodnocení beru v úvahu skutečnost, že se jedná o bakalářskou, nikoli 
magisterskou práci. Práce Jakuba Múčky splňuje rozsahem požadavky kladené na 
bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

V Litoměřicích 23. ledna 2017 

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 


