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KRIZE, KRITIKY A SMYSLU

LUBOMÍR NOVÝ

Působení osobnosti a díla T. G. Masaryka na celou českou společnost a kul
turu od počátku poslední třetiny 19. století bylo natolik silné, že Masarykovo 
jméno nemůže chybět ani v úvahách o tradicích české moderní kritiky. Dovolte, 
abych se omezil na výklad některých ryze filosofických aspektů Masa
rykova díla. Vychází při tom z přesvědčení, že filosofie patří k důležitým slož
kám vědomí a kultury určité epochy a že historicko-filosofický zřetel tvoří ne
rozlučnou součást kulturně historických interpretací.

Za výchozí body, které by nám mohly přiblížit „stanoviště“, ze kterého Masaryk 
svět filosoficky vnímá, považoval bych pojmy krize, kritiky a smyslu. 
Pojem krize zahrnuje určitý způsob vidění situace, reflexi o povaze doby, 
v pojmu kritiky jsou vyjádřeny analytické prostředky k rozrušení starého 
řádu společenského a kulturního, v pojmu smyslu — prostředky syntetizu
jící, jimiž se usiluje o konstrukci řádu nového, o hodnoty, o uplatnění hledisek 
transcendence. Jde tedy o pojmy, které u Masaryka spolu vnitřně a úzce souvisejí. 
Pomocí parafráze Masarykova výroku o moderním člověku a náboženství by 
se o nich dalo říci, že ze slov krize-kritika-smysl šklebí se na nás trojjediná sfinx.

Masaryk byl filosofem krize, explicitním filosofem krize v tom smyslu, že 
z hlediska krize filosofuje a jedná od počátku do konce života. Chápe ji jako 
krizi totální. „Je třeba pochopit,“ říká na počátku století, „že se láme starý svět 
vůbec, že se láme hospodářsky, sociálně, politicky, že se láme stará kultura 
vůbec...“1 Jakmile se objeví jen náznaky nějakého krizového stavu, Masaryk 
je hned u toho. Nebudeme vypočítávat tyto události, protože nám jde především 
o filosofickou stránku problému krize. K ní odkazuje podnětný článek Jana Pa
točky, nazvaný „Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lid
stva“.2 Patočka nachází možnou základnu pro konfrontaci těchto jinak rozdíl
ných filosofů v jejich společném přesvědčení, že krize evropského lidstva je du
ševní povahy a že k jejím příznakům patří (1) objektivistický racionalismus, 
pozitivistické hypostazování přírodovědeckého metodismu, a (2) moderní bez- 
náboženskost, sahající svými kořeny k době, kdy se novověká filosofie obrátila

1 Naše doba 12, únor 1905. Viz V boji o náboženství, Praha 1947, str. 68.
2 Kvart 3, 1937, str. 91-102.
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k subjektivismu (u Huma a zejména u Descarta). Zde se cesty obou filosofů roz
cházejí nejen v pojetí náboženství, nýbrž zejména tím, že Husserl snaží se pře
konat zdroje krize radikálním domyšlením filosofie subjektivismu, zatímco Masa
ryk podle Patočky tomuto problému uhýbá a snaží se Subjektivismus pouze 
korigovat tradicionálním objektivistickým pojetím boha.

Již tato konfrontace klade v pochybnost značně rozšířený názor, že Masary
kova kritika vychází filosoficky z pozitivismu (a že pozitivistický charakter má 
tedy i jeho kritika marxismu a ruské filosofie, jeho pojetí sociologie i estetiky,* 
demokracie i společenské úlohy vědy). Pravda, Comte sám byl též explicitním 
filosofem krize, Masaryk vycházel z nejednoho jeho způsobu kladení otázek 
(filosofický význam klasifikace věd a metodičnosti vědeckého poznání, idea boje 
vědy s mýtem aj.), přijímal zásady Míliova empirismu, jeho opravy Comtovy 
klasifikace věd i jeho pojetí zákona, a vůbec vytěžil z pozitivistického nástupu 
vše pozitivní, co podporovalo rozvoj vědy a vědeckého způsobu myšlení. I Ma
sarykova kritika mýtů, teokracie a teokratického způsobu myšlení prozrazuje 
některé aspirace raného pozitivismu. Pro Masaryka je však charakteristické, že 
spolu se značným podílem na propagaci pozitivismu u nás stal se zároveň 
prvním jeho významným kritikem, a to v době, kdy se český pozitivismus jako 
vyhraněný a vlivný myšlenkový směr vlastně ještě nekonstituoval.3

Výrazně protipozitivistickou povahu má Masarykova kritika fenome- 
n al ismu (věci, nikoli jevy), spojená s obnovou práva na metafyziku, kterou 
Masaryk považuje za jádro filosofie. Svým způsobem požaduje tedy Masaryk 
návrat k „věcem samým“ a překonání koncepce, která omezuje poznání na svět 
jevů. Obnova metafyziky není v zájmu pouze filosofie, nýbrž i samotného 
vědeckého poznání: např. psychologie se podle Masaryka neobejde jako 
empirická věda bez řešení metafyzické otázky po podstatě duše a ducha (tedy: 
metafyzika ve vědě). Nejnaléhavěji pak je metafyzika potřebná právě v zájmu 
překonání krize člověka a jeho světového názoru, která byla způso
bena subjektivismem v podobě fenomenalismu.

Zde nutno upozornit na nebezpečí, že snadno zaměníme významy Masaryko
vých termínů „Subjektivismus“ a „Objektivismus“. Masaryk dělí vědy a způsoby 
poznání na abstraktní (tj. poznání zákonů, prvků věcí), konkrétní (tj. poznání 
jednotlivých věcí) a praktické (tj. poznání účelů). Za hlavní cíl vědy považuje 
Masaryk poznání jednotlivých věcí, poznání konkrétní, které všák je vždy jen 
nedokonalou skladbou prvků získaných vědami abstraktními, tj. podle Masaryka 
vědami v pravém a nejvlastnějším slova smyslu: v nich „generalizujeme, zákony 
nalézáme, zákony (induktivnými) svět vykládáme atd., tedy ne o věcech samých 
je poznání naše.. .“4 V zásadě se zde tedy uplatňuje metodický atomismus a em
pirismus: z množství empirických faktů, jevů, získáváme indukcí obecné zákony

3 Viz o tom Ceti, J. : Poziti vismus jako tradice českého myšlení. = In : Filosofický ča
sopis, 1965, č. 4; Vývoj českého pozitivismu. = In: Sborník prací filosofické fakulty brněn
ské university, B 13, Brno 1966.

4 0 studiu dél básnických, Praha 1926, str. 10.
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a explikace jednotlivin děje se jejich podřazením pod tyto zákony. Takto chá
pané abstraktní vědecké poznání spojuje Masaryk právě s pojmem subjekt i- 
V i s m u : „S lidsky subjektivního hlediska tíhneme k abstraktním vědám, s mi- 
molidského objektivního hlediska usilujeme o poznání věcí.“5 — „V abstraktních 
vědách přichází k uplatnění naše omezené lidské hledisko, v konkrétních se po
koušíme vyjít ze sebe a postihnout věci samy. Jsou však jen věcmi pro nás, 
nejsou to naše věci, a proto budeme mít jen abstraktně konkrétní poznatky.“6 
Tento Subjektivismus vědy, počínající již u Huma, nic nevypovídá 
o „věcech samých“, vede ke skepsi, k relativismu, ke ztrátě jistot, hodnot, 
smyslu — tedy právě k jevům krizovým.

Masaryk se proto snaží tyto negativní účinky omezit objektivismem, 
což je termín, jímž Masaryk označuje všechny pokusy člověka „vyjít ven ze 
sebe“ a nalézá tři takové cesty: praxe (ve smyslu „prožívání“, práce a čin
nosti), dále akt víry (zejména náboženské, přesněji řečeno: každý akt víry 
považuje Masaryk již za projev náboženskosti; v tomto smyslu též nazývá Do- 
stojevského realistou, tj. tím, kdo „tvrdě věří v Boha a nesmrtelnost..., kdo 
lásku k vlasti zakládá na víře v budoucí život...“7); nakonec pak — umění, 
které podle Masaryka vyniká právě opačnými vlastnostmi než věda: postihuje 
svět bezprostředně a věci celistvě, v živé konkrétnosti, týká se věcí samých 
a podstaty věcí, je to poznání nejexaktnější, dokonce polobožské: „Bůh věcí 
abstraktně nepoznává..., člověku jen uměleckým postřehováním věcí slabý 
úděl poskytnut onoho pravého, bezprostředního poznání věcí a bytostí sa
mých.“8

Masarykova filosofická kritika pozitivistického fenomenalismu ústí tak 
v uznání filosofické, noetické, antropologické a etické hodnoty umění, kladeného 
tím často výše než věda, protože umění postihuje právě ty oblasti, v nichž ab
straktní věda selhává: plnost života člověka, jeho duchovního světa a „hádanku 
světovou“ vůbec.

Druhým nejdůležitějším tématem Masarykovy kritiky pozitivismu je známá 
věta „věci, ne vývoj“, kritika historicismu: chceme-li sledovat vývoj 
věci, musíme nejprve zkoumat to, co se vyvíjí. Odtud Masarykův důraz na 
statiku, na poznání statického momentu jako momentu nejdůležitějšího. V Ruko
věti sociologie (1901) je snad nejpregnantněji vyjádřena vnitřní logika Masary
kova myšlení: od empirického atomismu, od pojetí vědeckého výkladu jako po
stupu, který uskutečňujeme pomocí hierarchie zákonů, až k opětnému důrazu 
na metafyziku ve vědě. Tentokrát je tu pojem smyslu kladen výslovně jako 
explikativní koncept v sociologii. V zájmu překonání nejistoty člověka o běhu 
dějinném (a ta nejistota objevuje se právě tehdy, vykládáme-li dějiny z pozic 
empiristických) klade se do popředí konstruktivní činnost rozumu, který teprve

5 Versuch einer concreten Logik, Wien 1887, str. 269.
6 Tamtéž, str. 230.
7 Studie o F. M. Dostojevském, Praha 1932, str. 16.
8 Základové konkrétné logiky, Praha 1885, str. 125; též v německém vydání, str. 219.
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pomocí kategorie smyslu může ve společenských vědách podat výklad empi
rických faktů: proto považuje Masaryk filosofii dějin za přímou součást teore
tické sociologie. „Otázku po teleologii a smyslu vývoje někteří sociologové od
kazují do metafyziky..., o všech těchto otázkách jednat má sociologie a žádná 
nadvědní filosofie“ nebo ,metafyzika“ dějin.“9

Masarykovo pojetí statiky a dynamiky uvádí se do souvislosti s prehistorií 
českého strukturalismu (např. Roman Jakobson v článku „0 předpokladech 
pražské lingvistické školy“).10 Vzhledem k jazykovědě se to zatím neodvažuji 
posoudit (Jakobson se totiž odvolává na pasáž o jazykovědě v Konkrétní logice). 
V každém případě však všude tam, kde Masaryk mluví o statice nebo kde re
produkuje Comtovy názory na tuto otázku (Rukověť sociologie),11 vystupuje 
v Masarykových úvahách do popředí idea řádu celku, organizace, společenského 
konsensu, tedy nikoli již pojetí společnosti jako prostého souhrnu individuí. Tato 
okolnost — ve spojení s Masarykovým důrazem na teleologický výklad — pře
svědčivě vybízí k tomu, aby se Jakobsonovým námětům věnovala pozornost.

Nutno ovšem dodat, že Masarykovo zdůraznění statiky, vyzvednutí trvalého 
uprostřed proměnlivého, má několik různých významů: (1) Naznačen je tu proti 
historizujícímu empirismu problém struktury věcí, a kategorie smyslu týká se 
v tom případě výkladu jednotlivin z jejich vřazení do chodu celku (a je zají
mavé, že Masaryk tu nepřehlédl význam příkladu biologie). (2) Masaryk má 
dále na mysli neměnné hodnoty uprostřed dění — kategorie smyslu týká se 
potom vztahování světa a člověka k jejich transcendentním cílům, jak již po
znamenal Salda v roce 1910: „Předmětem zájmu jsou mu... ne jen proměnlivé 
jevy neustále se vyvíjející, nýbrž i hodnoty neměnné, položené za nimi nebo 
nad nimi. Masaryk užívá označení realismu právě v tom smyslu ne právě ob
vyklém a zavinil tím sám alespoň poněkud, že nebylo mu vždycky dobře ro
zuměno.“12 (3) Statickým momentem v pojetí společnosti a dějin je pro Masa
ryka — člověk, kategorie smyslu by se potom týkala vztahování společnosti 
a jejího vývoje k člověku jako antropologické konstantě dějin.

V pojetí statiky nacházíme tak všechny základní roviny Masarykova myšlení: 
metodologickou, metafyzickou, antropologickou.

Masarykova kritika historicismu jako empirismu, který se omezuje na sukcesi 
jevů a nepostihuje proměny věcí a smysl dějů, je bezprostředním filoso
fickým základem jeho filosofie dějin. Kdybychom Masarykovi položili 
jeho vlastní otázku — „co se vyvíjí“ — obdrželi bychom asi dvojí odpověď: 
1. Vyvíjí se určitá struktura, která činí ze společenských vztahů vztahy sui ge
neris (potud vystupuje Masaryk proti redukcionismu, zejména biologickému 
a ekonomickému); 2. jelikož však tyto vztahy jsou vždy zároveň vztahy psy
chickými (společnost je dokonce pro Masaryka abstraktum a jednotlivec — kon

9 Rukověť sociologie, Naše doba 8, 1901, str. 824—825.
10 Index 6, str. 6—8.
11 Rukověť sociologie, str. 103.
12 Masaryk v moderní kultuře české, 1910; přetištěno in: Naše doba 43, 1936.
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krétum), poslední hybné síly sociální jsou síly psychické — rozum, cit, vůle —, 
z nichž „veškerá rozmanitost a plnost života sociálního“13 dá se vyvodit. Jak 
potom z neměnnosti člověka (a při mezích kauzálního výkladu psychologického) 
vyvodit historické změny? Opět se tu objevuje nesnáz problému „Subjektivismus 
versus Objektivismus“ a Masaryk, který neustále hlásá prioritu statiky, pěstuje 
de facto v prvé řadě dynamiku, filosofii dějin. Snad právě touto cestou přiblížil 
se v knize Rusko a Evropa k myšlence sebeutváření člověka v dějinách: „Tvůr
cem všeho společenského života není bůh, nýbrž člověk!“14 — „Člověk ... vytváří 
se sám v daných poměrech přírodních a společenských; věřím tedy s Bělinským 
ve svobodu člověka v jeho dějinném vývoji; člověk, nikoli chronologie, nikoli 
prostranství a čas tvoří podstatu člověka. Vždy znovu docházíme k otázce: sub- 
jektivism versus objektivism, a já se rozhoduji pro mírný subjektivism.“15

Masaryk se tím nezříká ideje transcendence, hlediska věčnosti, přesvědčení, 
že dění má též smysl ležící mimo námi poznanou historii a mimo námi kon
struovaný smysl dějin. Odtud také idea poslání národa, plánu Prozřetelnosti 
(objevující se v České otázce i ve Světové revoluci). Přesto však pozorujeme 
jistý posun Masarykova myšlení. Na rozdíl od původní kritiky „bohorovného 
člověka“, „člověka samozákonodárce“ (např. ve studii o Dostojevském),16 posi
luje se v Masarykově myšlení racionalistický a antropocentrický tón, většího 
ocenění dostává se Kantovi a Kantově kriticismu, Masaryk se kritičtěji vyslo
vuje o Dostojevském apod. „Hledisko věčnosti“ je spíše regulativní ideou, pra
cující s povědomím, že dějinný proces je více než to, co o něm víme a co v něm 
můžeme. Jde o pojetí, ze kterého lze dojít jak k vysloveně nábožensko-filoso- 
fické verzi Teilharda de Chardin, tak i k nenábožensky chápané ideji otevřenosti 
dějin. (Problém náboženství u Masaryka ostatně vyžaduje novou a věcnou ana
lýzu otázek obsažených v náboženských filosofiích, zejména dnes, kdy se v jis
tém smyslu teologie imanentizuje.)

Ve smyslu této činnosti s přesahem chápe Masaryk politiku jako 
„nepolitickou politiku“: nečekat na to, co se stane, budoucnost nevytvoříme 
prostou extrapolací minulosti, historie se neděje jako prostý kauzální řetěz udá
lostí, nýbrž z hlediska přítomnosti a budoucnosti osvětlujeme si racionálně smysl 
minulosti a tvůrčí prací v tomto procesu pokračujeme. Na základě vědeckého 
poznání, na základě konstrukce smyslu i na základě vlastní volby nestává se po
tom politik ani prorokem, ani technikem moci, nýbrž politika je vědou i umě
ním, politik — podobně jako básník — je videc a tvůrce, politika je specifická 
sféra lidské tvorby.17

Kritika historicismu jako tradicionalismu stala se základem Masarykovy kon
krétní filosofie českých (a světových) dějin. Zde se nejvýrazněji spojují pojmy 
krize, kritiky a smyslu, a zde působilo Masarykovo myšlení na českou společ

13 Otázka sociální I, Praha 1948, sir. 206.
14 Rusko a Evropa II, Praha 1933, str. 687.
15 Tamtéž, str. 689.
16 Studie o F. M. Dostojevském, str. 16.
17 Neues Wiener Tagblatt, č. 354, 1907; česky Masarykův sborník II, 1926—1927.
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nost a kulturu snad nejsilněji. Musím se omezit na výčet několika stránek tohoto 
programu: 1. Pozornosti zaslouží „česká otázka“, sama idea filosofie českých 
dějin (nekladená nikdy bez vztahu k dějinám světovým). Považujeme tuto ideu 
za zcela legitimní: v národním a státním společenství, které prochází určitými 
významnými dějinnými zvraty nebo fázemi krize nebo přezkoumává programy 
a metody, se tato otázka zcela nutně vynoří a musí být řešena (bez nároku na 
matematickou jistotu) společným úsilím vědy a kultury, duchovní mobilizací 
nejlepších hlav společenství. 2. Idea humanitního smyslu našich dějin, bez iluzí, 
že právě my jsme národem vyvoleným, nýbrž naopak vřazená do problematiky 
celkové humanizace lidstva. 3. Úloha kultury v Masarykově filosofii dějin, kul
tury jako práce, tvorby, kritiky, idea, postavená proti mesiášství a mučednictví 
i proti přeměně historického dění v bezperspektivní kutění. 4. Kritika teokracie, 
absolutistického způsobu myšlení a vládnutí, pokus o formulaci statutu demo
kratického občanství v protikladu k monarchii.

Masarykova kritika i jeho program měl velký dosah pro utváření české kul
tury i pro hledání nových východisek. Masarykovo myšlení zasáhlo i do výstav
by teoretických základů věd o kultuře a naopak v opozici k jeho způsobu myš
lení formovaly se kritické ideje, pro něž bylo Masarykovo pojetí příliš 
jednostranné nebo překonané. Pokusil bych se nyní naznačit některé směry M a- 
sarykova vlivu na vývoj filosofie a oborů blízkých filosofii.

V našem výkladu objevovala se nám z různých hledisek táž struktura Masa
rykova myšlení: složka empiricko-metodologická, konstruktivní racionalismus, 
složky teleologické, složky intuitivní, přičemž všechny byly sepnuty primárním 
zřetelem T. G. Masaryka k rozboru a překonání krize desintegrující člověka, 
společnost a její kulturu. V tomto nebývalém úsilí po obsáhnutí a integraci 
tolika složek stal se Masaryk myšlenkovým horizontem českého myšlení a kul
tury své doby, a odtud potom větvily se různé proudy:

Empirická, federativně funkcionalistická sociologie Bláhovy školy a její zře
tele etické; filosofie Josefa Tvrdého, který korigoval hlediska pozitivismu, ze
jména uznáním metafyziky; náboženské motivy jsou předmětem teologického 
myšlení J. L. Hromádky, obrys Masarykovy filosofie projevuje se výrazně 
u E. Rádla (zejména v uplatnění kategorie smyslu a celostního pojetí, s užitím 
teoretické biologie), u obou pak vysloveně masarykovský zájem o filosofii čes
kých dějin; u antipodů Masarykova racionalismu — ve filosofii Hoppeho a Vo- 
rovky — rozvinuty jsou zejména motivy intuitivistické. Nejsou to ovšem prosté 
žákovské vztahy, uvedené směry čerpají z vývoje světového myšlení: Durk
heim, novopozitivismus a neorealismus, dialektická teologie, neovitalismus, Berg
son. Domníváme se však, že Masaryk otevřel cestu k tomu, aby myšlenková 
kultura u nás našla připravenou půdu pro konfrontaci s těmito směry a samo
statně se s nimi vyrovnala.

Hlavní význam Masarykovy filosofie bychom spatřovali v jeho kritice scien- 
tismu a technologického racionalismu, přičemž však v základech jeho velmi 
široké expozice filosofických problémů nacházíme teoretický vnitřní spor. Je
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ukryt za krizovými antinomieini sebevražda-vražda, náboženství nebo nihi- 
lismus, ideje nebo věci, člověk nebo poměry atd. a filosoficky se projevuje 
jako nepřekonaný dualismus hmoty a ducha, subjektu a objektu, empirismu 
a metafyziky, atomizujícího a celostního vidění, „abstraktní kostry světa“ a 
„plnosti života a jednotlivých věcí“. V Čapkových Hovorech s T. G. M. to vy
jadřuje věta (snad autentická) : „Metoda musí být věcná, vědecká, realistická, 
ale celek, cíl, koncepce — to je ta věčná báseň.“ Masaryk se neustále tento spor 
snaží překonat, ponechává však nedotčeny jeho filosofické základy, Masarykův 
problém „vědeckého antropismu“ není filosoficky proveden. Snad právě toto 
vnitřní napětí také podnítilo další vývoj českého myšlení, snahy o vybu
dování jeho teoretičtějších a ucelenějších forem.

Mám na mysli např. filosofický Strukturalismus J. L. Fischera, fenomenologii 
Jana Patočky a marxismus. Fischerova skladebná filosofie snaží se překonat 
empirismus a intuitivismus a na bázi ucelené koncepce skutečnosti a poznání 
konstituovat i celostní teorii společnosti a filosofii dějin, filosofii přítomné doby. 
Fenomenologie navazuje na problém subjektivity, klade si problém „základů 
vědy“, kategorie smyslu stává se jejím ústředním tématem; domyšlením problé
mu subjektivity snaží se překonat filosofický dualismus. Marxismus pak svou dia
lektickou filosofií praxe byl základnou pro nové a účinné řešení.
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