
Kapitola 2

Masarykův přínos k tvorbě hodnot 
v národním povědomí

Filozof, sociolog a politik Tomáš Garrigue Masaryk (7.3.1850-14.9.1937) 
patří k ústředním postavám moderních obecných a kulturních dějin národů 
Československa. Jako jejich přímý aktér hrál významnou úlohu v jejich rozho
dujících obdobích v podmínkách rakousko-uherské monarchie, za první světové 
války a v letech první Československé republiky; nepřímo pak svým trvalým 
myšlenkovým vlivem, zvláště za nacistické okupace (1939-1945), v poválečném 
vývoji, v pražském jaru 1968, po listopadové revoluci 1989.

Na čtyřech Masarykových návratech do českého povědomí (1918, 1945, 1968, 
1989) lze ukázat historii jeho díla a sporů o ně, peripetie českých politických 
a kulturních dějin od konce 19. století. Úvahy o těchto návratech však 
nutně kladou též otázku kontinuity a diskontinuity hodnot, problém modernosti 
Masarykova myšlení (nebyl přece jen spíše myslitelem 19. století, bezbranným 
před konflikty 20. století?), problém jeho přínosu k formování hodnot, jež spolu
vytvářely ideu české národní identity a státnosti.

Masarykův dlouhý život, do vysokého věku velmi produktivní (politickou i 
literární činností), překrývá se natolik s událostmi národních a světových dějin, 
do nichž se Masaryk navíc sám osobně angažoval, že na vývoji jeho života a na 
etapách jeho působení, na jeho čtyřech návratech do českého povědomí, je možné 
ukázat peripetie českých politických a kulturních dějin od poslední třetiny 19. 
století i klíčové body obratu dějin evropských a světových.

První Masarykův návrat je vlastně vyvrcholením jeho úsilí o emancipaci 
českého národa v rámci rakousko-uherské monarchie. Po desítkách let snahy 
o rozvoj intenzity a svébytnosti národního života při zachování monarchie 
rozhoduje se Masaryk, profesor české Univerzity Karlovy v Praze a poslanec 
rakousko-uherského parlamentu, na počátku první světové války 1914 pro exil, 
pro boj proti monarchii. Intenzívním úsilím v součinnosti s dalšími spolupra
covníky, především Edvardem Benešem a M. R. Stefánikem, se zahraničními 
legiemi a domácím odbojem, se mu ve složitých jednáních v Rusku, ve Francii
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a zvláště v USA daří dosáhnout v roce 1918 cíle: končí válka a Masaryk se 
vrací do samostatné demokratické Československé republiky. Je to „Masarykův 
triumf“.1 Masaryk se stává prvním prezidentem republiky („prezidentem Osvo
boditelem“; byl pak do této funkce zvolen ještě třikrát), vůdčí duchovní au
toritou meziválečné Československé republiky, země evropského a světového 
demokratického společenství, v níž nemá mít místo „ani fašismus, ani komu
nismus“. Mnichovská dohoda v roce 1938 a nacistická okupace přinášejí pád 
této republiky, v obecném povědomí jakoby předznamenaný Masarykovou smrtí 
v září 1937.

Za okupace a druhé světové války se Masaryk stává symbolem ztracené 
demokratické státnosti, spojujícím všechny různorodé složky protinacistického 
odboje, včetně komunistů (tak, jako společné zájmy toho druhu sjednocovaly i 
Spojence).

S osvobozením v roce 1945 se Masaryk zcela a oficiálně vrací do povědomí 
národa podruhé, a to jako představitel hodnot (i u komunistů), na které 
nová republika chce navazovat, přestože se obecně pociťuje, že prostý návrat 
k předválečné společnosti není možný. Tento pocit (spolu se vzpomínkou 
na hlubokou ekonomickou krizi 30. let i na selhání západních demokratic
kých velmocí v Mnichově), zesílený obecnou levicovou, radikální vlnou v celé 
Evropě, vytváří příznivé podmínky nejdříve pro šíření socialistických idejí a 
pak i pro postupnou stalinizaci Československa jako země východní Evropy 
(„sovětské sféry“), pro vznik rozděleného světa a s ním i pro studenou válku. 
Součástí tohoto procesu stalinizace v Československu je i robustní kampaň proti 
Masarykovi, který je tentokrát líčen jako představitel „protinárodní a protili- 
dové“ politiky. Masarykův „západní“ demokratismus a humanismus se nedá 
sloučit se stalinismem.

Několik destalinizačních vln, postupně sílících pod tlakem krutých zkušeností 
z procesů padesátých let, pod dojmem analýz podaných na XX. sjezdu KSSS a 
zkušeností z Jugoslávie, NDR, Maďarska a Polska, vyvolává pokusy o demokra
tizaci a humanizaci společenského systému a spolu s tím o věcnější přístupy 
k Masarykovi, které pak stále hlouběji odhalují význam a hodnotu Masarykova 
odkazu. Tyto pokusy vrcholí úsilím o „socialismus s lidskou tváří“, o prolomení 
rigidního neostalinského systému v roce 1968. To je třetí Masarykův návrat, 
avšak zase příliš krátký a příliš málo jdoucí do hloubky společenského vědomí.

Po vojenské intervenci v srpnu 1968 a obnovení totalitního režimu je Masaryk 
pro oficiální ideologii opět persona non grata. Svobodné bádání o něm se 
přesunuje především do exilové a samizdatové literatury, ideologičtí vládci doma 
se již ani příliš neobtěžují polemikou: o Masarykovi se oficiálně mlčí. O to 
více se o něm mluví v řadách opozice, chartistů, členů ilegální Masarykovy 
společnosti, intelektuálů v exilu. V druhé polovině 80. let se jeho jméno stále 
častěji objevuje při demonstracích k Masarykovým výročím, jakož i k výročí

1 Tak nazval svůj spis o Masarykovi J. Kovtun (Masarykův triumf. Příběh konce velké 
války, Toronto 1987).
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založení samostatného státu (28. říjen), intervence (21. srpen), úmrtí Jana 
Palacha (19. leden). Tento proces vrcholí 17.listopadu 1989. S tímto přelomem 
se Masaryk vrací počtvrté do širokého národního povědomí, tentokrát již jako 
součást rozhodného hnutí nikoli za reformní socialismus, nýbrž za plnohod
notnou politickou a hospodářskou demokracii, za totální rozchod s totalitní 
společností.

Tento krajně stručný přehled o čtyřech Masarykových návratech jsme po
dali nejen proto, abychom zahraničnímu čtenáři zopakovali některá obecně 
známá historická fakta o naší zemi ve středu střední Evropy, ale též jako úvod 
k položení otázek, které budou předmětem naší další úvahy: Nevedou tyto his
torické paradoxy k nepřirozené situaci, kdy Masarykovo dílo, tak často zaka
zované, odmítané, nemělo čas projít u mladších generací klidným organickým 
vstřebáním, kritickým překonáním, takže je možné, že se stává spíše mýtem, že 
se uměle re-aktualizuje, že takto symbolizováno a glorifikováno stává se spíše 
zátěží, zastírá pohled na moderní problémy, je příliš retrográdní? Anebo se 
z křečí historického času vynořují kontury jeho pravých a trvalých hodnot? A 
jakých? S plným vědomím kontinuity i diskontinuity pokusíme se na tyto otázky 
odpovědět, anebo alespoň odpovědi na ně naznačit.

Pluralita kulturní orientace. - T. G. Masaryk přirozeně navazuje na 
středoevropské myšlenkové tradice v Německu a Rakousku (Kant, Herder, 
Brentano, filosofie a teologie v Lipsku). Spolu s tím však přispívá k jistému 
přesunu české kulturní orientace od jednostranné závislosti na německé filo
zofii k orientaci francouzsko-anglické (Hume, Pascal, Comte, Milí) a současně 
podněcuje zájem o kritické ocenění duchovních hodnot ruské kultury (Dosto- 
jevskij, Tolstoj) a „fenoménu Ruska“ vůbec (ve vztahu k „Evropě“).

Pluralita kulturní orientace byla pochopitelně vložena do základů kultury 
českých zemí dávno před Masarykem, vyplynula již z jejich postavení v Evropě, 
ze specifických historických osudů národa rozvíjejícího se na západní hranici 
Slovanů, na pomezí západního a východního křesťanství, v konfliktu němectví a 
slovanství, české reformace a (německé) protireformace, na křižovatce kulturních 
stylů, při střídání epoch, kdy naše země byly středem států evropského významu 
(Velkomoravská říše, vláda Karla IV., Jiříka z Poděbrad), anebo naopak jen 
podřízenou složkou habsburské říše.

Masaryk zmíněnou pluralitu nekonstituuje, dává jí však nové impulsy 
a podněcuje přesuny kulturní orientace. Do svého příchodu do Prahy, na 
místo profesora nově zřízené české univerzity (1882), vyrůstá v prostředí 
středoevropské, německo-rakouské myšlenkové kultury; studuje na německém 
gymnáziu v Brně, potom na vídeňské a lipské univerzitě. Z těchto vlivů nutno 
zaznamenat především působení Herderovy filozofie na posílení jeho českého 
(a slovanského) uvědomění a na formulaci humanitních ideálů (v tom měl 
ovšem u nás předchůdce už např. v radikálně demokratickém hegelovci Au
gustinu Smetanovi). Druhou významnou osobností tohoto typu byl ve Vídni 
Masarykův dlouholetý učitel Franz Brentano, který jej podpořil v kritickém 
vztahu ke katolickému církevnímu náboženství, byl mu příkladem etické osob-
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nosti, podporovatelem zájmu o psychologii „na empirickém základě“, o filozofii 
A. Comta a jeho předchůdce D. Huma. (Později Masaryk navázal na přímé 
podněty Brentanovy ve své studii Počet pravděpodobnosti a Humova skepse.) 
Paradoxně tak - uvnitř „rakouské“ filozofie - dostávalo se Masarykovi podnětů 
pro rostoucí zájem o francouzsko-anglickou filozofickou orientaci. Povzbuzením 
tu byl navíc Masarykův pobyt v Lipsku (1876-1877), scientistní filozofie na 
tamější univerzitě, studium protestantské teologie a v neposlední řadě práce na 
spise o sebevraždě, který je do značné míry koncipován v duchu comtovském. 
V Lipsku se Masaryk také spřátelil s E. Husserlem, u něhož podnítil zájem 
o filozofii Brentanovu, Husserl naopak zasvětil Masaryka do tajů matematiky 
(což Masaryk pak využil ve spisu o Humově skepsi). Odmítnutí německé filo
zofie se týká zejména klasické německé filozofie, i když později Masaryk dospěl 
k pozitivnímu ocenění Kantovy filozofie, zvláště jeho noetického kriticismu.

Novým prvkem v posílení „západní“ kulturní orientace je Masarykův vz
tah k Severní Americe. Mocný počáteční impuls k němu plyne ovšem již z jeho 
sňatku s Američankou Charlottou Garrigueovou (vnějším způsobem vyjádřený i 
přijetím jména Garrigue), která jej jako unitářka (a tedy vyznavačka náboženské 
víry se silným etickým nábojem a volnějšími vztahy k dogmatům a k církevní 
organizaci) podpořila v jeho sympatiích pro osobní, necírkevní náboženství typu 
spíše protestantského. Masarykovy vztahy k americké kultuře se dále rozvíjely. 
Stačí vzpomenout na jeho americké přednášky o Rusku a slovanské otázce na 
počátku století v rámci Carneigovy nadace nebo na jeho intenzívní diplomatic
kou aktivitu během první světové války (podporovanou americkými krajany i 
politickými kruhy), vrcholící jeho (až symbolickou) cestou v roce 1918 z Ruska, 
rozbouřeného revolucí 1917, přes Vladivostok do Washingtonu k jednání s prezi
dentem Wilsonem. Můžeme připomenout též jeho věcné a obsáhlé informace o 
situaci v Rusku a ovšem jednání o poválečném uspořádání Evropy, korunované 
prohlášením československé nezávislosti ve Washingtonu.2

Tyto vnější politicko-diplomatické vazby na USA mají u Masaryka své hlubší 
filozofické pozadí. Spojené státy mu reprezentovaly jednu z významných kompo
nent světové demokracie a opěrný bod jeho filozofie demokracie (filozofie dějin) 
a v mnoha ohledech sloužily i jako příklad politického uspořádání v nové repub
lice (nemluvě o Masarykových sympatiích k americké věcnosti, praktičnosti, 
pracovitosti, aktivismu, individualismu).

Druhou protiváhou „pangermanismu“ bylo v českých zemích tradičně 
„slovanství“, někdy přecházející v nekritické rusofilství vkládající naději do 
„velkého Ruska“. Masaryk pokračoval v tradici kritiky carismu (v pracích 
vynikajícího českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského), 
současně však povzbuzoval zájem o věcné zhodnocení významu ruské kultury 
a ruského myšlení. Rusku věnoval rostoucí pozornost, protože právě ono se 
ukázalo jako důležitý alergický bod evropské a světové politiky. Masaryk byl

2 Srov. např. J. B. Kozák: T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, 
Praha 1968.
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na to připraven svým dlouholetým studiem Ruska a jeho duchovních tradic 
(Kirejevskij, Dostojevskij, ruská literární kritika; tři návštěvy u Tolstého, kon
takty s Gorkým, studium ruské náboženské filozofie). Jeho výsledky uložil ve 
spisech Rusko a Evropa a Nová Evropa; ve Světové revoluci pak bilancoval 
průběh a důsledky první světové války a ruské revoluce. Z tohoto hlediska lze 
Masaryka považovat za jednoho z průkopníků komplexního a systematického 
bádání o východní Evropě a o Rusku (Slavonie and East European Studies, 
„Ostforschung“, „sovětologie“ aj.).

Česká otázka jako otázka světová. - Masarykova účast na budování 
národní identity spojením filozofie moderní demokracie a ideálů humanitních 
s demokratickými a humanistickými tradicemi domácími (sahajícími svými 
kořeny k české reformaci v 15. století a ke Komenskému) vrcholí v založení 
samostatné československé demokratické republiky jako součásti demokratické 
Evropy a světového demokratického společenství vůbec.

Masarykův výrok, že „česká otázka je otázkou světovou“, ani celá jeho fi
lozofie českých dějin či filozofie „malého národa“, vyjádřená v knihách Česká 
otázka (1895), Karel Havlíček (1896), Jan Hus, naše obrození a naše reformace 
(1896), Palackého idea národa českého (1898), Problém malého národa (1905) 
atd., vůbec neznamená, jak by se na první pohled mohlo zdát, že by snad 
Masaryk chtěl učinit z českého národa střed světa a z jeho problémů ústřední 
téma světové politiky, natož přikládat mu zvláštní poslání ve světě. Smysl jeho 
usilování lépe charakterizují jiné jeho formulace, např. „vyslovit myšlenku lid
ství česky“, „česká otázka je otázkou náboženskou“ aj.

Tyto nepříliš konkrétní formulace jsou postaveny na několika základních 
sémantických opozicích: nahoře - dole (vyšší - nižší), uvnitř - navenek (vnitřní - 
vnější), malý - velký, my - oni. Masarykovo vidění problému by se dalo shrnout 
takto: Malý národ („my“) nemůže ve srovnání s národy velkými („oni“) opírat 
svou existenci, identitu a váhu o extenzívní ukazatele, o vnější sílu (ekonomický 
potenciál, početní či vojenskou převahu). Zbývá mu váha vnitřní, intenzita 
výkonu, drobná práce, vědecká a kulturní tvorba, mravní síla a opravdovost. 
Nestačí velká minulost, nepřípustné jsou nacionální mýty, vlastenčení, vnitřní 
malost, chytračení, záliba v mučednictví a současně očekávání spásy zvenčí od 
mocného spasitele. Národní identitu nelze budovat na vnějším ozvláštnění nebo 
dokonce na nenávisti k jiným národům. Mravní síla národa (i jednotlivce) 
spočívá ve vědomí podřízenosti národního vyššímu humanitnímu principu, který 
je oporou demokratického názoru na svět. Tak jako úcta člověka k člověku je 
možná jen při respektu podřízenosti každého z nich principu humanitnímu (a 
ten se opírá o hledisko věčnosti, o rovnost nesuverénních lidí před suverenitou 
boží), tak i rovnoprávné soužití národů vyžaduje podřízenost vyššímu principu a 
z tohoto hlediska je „demokracie životem sub specie aeternitatis“ a česká otázka 
otázkou náboženskou. V té věci můžeme navazovat na demokratický a human
istický odkaz české reformace (Jan Hus, Jan Amos Komenský), jímž jsme se 
zařadili do celkového světového vývoje k demokratickému a humanistickému 
uspořádání světa.
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Světovou je tedy pro Masaryka česká otázka právě ve smyslu prolomení 
bariér malosti, úzce patriotického přístupu. (Nelze proto zcela souhlasit s ji
nak hezkým termínem Romana Szporluka, který Masarykovu koncepci nazývá 
„nacionalismem s lidskou tváří“.)3 U Masaryka je národní vždy podřízeno 
obecně humanitnímu, a identita a práva národa jsou podřízeny lidským a 
občanským právům člověka.

Je ovšem pravda, že Masaryk vykazuje určité charismatické osobnostní rysy 
a že jeho filozofie českých dějin byla určitou programovou koncepcí, podřízenou 
politickým cílům, a že vyvolávala mezi historiky a filozofy četné spory o její 
přílišnou selektivnost (jednostranné vyzdvižení reformace, a to ještě jedné její 
části - českobratrství - v neprospěch husitského radikalismu, odmítnutí epochy 
„protireformace“ jako doby „temna“, stylizace národního obrození atd.).

Neméně sporů (ve 30. letech a dnes znova) vyvolala myšlenka 
čechoslovakismu, tj. v meziválečném období vládnoucí koncepce, že slovenský 
národ je větev jednotného československého národa. Tato koncepce měla po
dle našeho názoru svůj pragmatickopolitický význam: vytvořit v nové repub
lice většinový československý národ (ve vztahu k silné minoritě německé a 
maďarské), současně však v sobě skrývala nebezpečí budoucích národnostních 
konfliktů, které pak skutečně nastaly a přispěly k rozbití republiky v roce 1938. 
Tato vnitřní rozpornost je ovšem skryta již ve filozoficko-právním pozadí, tj. 
v Masarykově představě, že státnost se má budovat na principu národnostním 
(což se v našich podmínkách nedalo dodržet) a že národ - vlastně velké indi
viduum - tím získává demokratická občanská práva.

Někteří autoři dnes pochybují o účelnosti „rozbití“ Rakousko-Uherska. 
Nadále se domníváme, že vznik samostatné československé republiky byl po
zitivním historickým počinem, že navzdory nedořešeným vnitřním konfliktům 
meziválečné republiky Masarykova filozofie českých dějin přispěla k vybu
dování československé demokratické státnosti. Naše republika v tehdejší 
střední a východní Evropě představovala jeden z nejdemokratičnějších států; 
v meziválečném období vybudovala úctyhodnou ekonomiku, vy tvořila velké hod
noty kulturní a úspěšně se pokoušela „vyslovit myšlenku lidství česky“.

Krize moderního člověka a cesty k jejímu překonání. - Masaryk si jako 
ústřední kladl otázku krize moderního člověka, hledal její hlubinné zdroje (roz
pad tradičních hodnot a uceleného světového názoru, „vnějškový člověk“), di
agnostikoval její symptomy (sebevražednost, polovzdělanost, nenáboženskost, 
sociální konflikty, revoluce) a snažil se konstituovat hodnoty, které by vedly 
k překonání krize („niterný člověk“, harmonický světový názor, drobná práce, 
etické, žité náboženství, vzdělání, výchova, vědecký a filozofický antropismus 
uplatňující hledisko věčnosti).

V osmdesátých letech se Masarykovi jako základní spor ve světovém měřítku 
jevil svár protestantismu s katolicismem. „Katolicismus“ mu reprezentoval

3 R. Szporluk: The Political Thought of Thomas G. Masaryk. East European Monographs, 
Boulder, Columbia University Press, New York 1981.
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unifikující, teologický světový názor založený na mýtu, podepírající autorita
tivní stát a nacházející svůj výraz v monopolním postavení církve jako in- 
stitucionalizovaného, politického náboženství, které brzdí rozvoj vědy a filo
zofie, svobodu myšlení, rozvoj osobnosti člověka jako autonomní osobnosti a 
svobodného občana. „Protestantismus“ mu naopak vyhovoval svým indivi
dualismem, důrazem na náboženství necírkevní, žité, na autonomní morálku, 
apelem na pracovitost; protestantismus otevírá podle jeho soudu prostor pro 
rozvoj moderní vědy a filozofie. Katolicismus je aristokratický, protestantismus 
demokratický.

Masaryk však současně cítil, že tento protéstantismem podmíněný dějinný 
přelom, pád hodnot tradiční společnosti, přináší s sebou Subjektivismus, skepsi, 
neucelenost názoru na svět. V tom smyslu se Masarykovi krize člověka neustále 
spojuje s krizí náboženskou: „Moderní - člověk - náboženství - z každého tohoto 
slova šklebí se na mne trojjediná sfinx...“4 „Bůh nebo hřebík“, „náboženství nebo 
nihilism - toť krvavá disjunkce naší doby“.5 Náboženství Masarykovi neustále 
zůstává ústředním nástrojem překonání krize, činitelem, který harmonizuje os
obnost člověka i globální vztahy ve společnosti. Toto poslání však může splnit 
jen náboženství nové, necírkevní, osobní, žité, očištěné od církevního institu- 
cionalismu a respektující váhu moderní vědy a filozofie. Masaryk se opírá o 
víru v osobního boha a nesmrtelnost duše („Neleň, ale nerozčiluj se, neboť jsi 
věčný“), celá jeho „dogmatika“ je obsažena v požadavku účinné lásky k bližnímu 
a v hledisku věčnosti (život sub specie aeternitatis), tj. ve vědomí, že princip 
humanitní, úcta ke druhým i k sobě samému musí vyvěrat z poznání, že jsme 
nesuverénní bytosti podléhající požadavkům vyššího řádu mravního („Člověk 
dokáže být člověku člověkem jen sub specie aeternitatis“).

Protože však krize moderního člověka je totální, mnohostranná, nestačí 
proměna náboženského vidění světa, nutné jsou hluboké reformy sociální, po
litické, ekonomické, kulturní. Masarykův důraz na reformnost a nenásilnost 
inspiruje se tu jak hlediskem eticko-náboženským, tak i přesvědčením (odkazy 
na historické zkušenosti), že pokusy „vnější“, radikálně revoluční, vedou k riziku 
neospravedlnitelných obětí, k uchování starého zla, popřípadě dokonce k restau
raci starých poměrů v podobě ještě horší. Účinnějšími a pozitivnějšími nástroji 
jsou věda, filozofie, hluboké vzdělání, kultura, umění, drobná, intenzívní práce.

Tento Masarykův způsob budování národní identity (i když se tehdy často 
nelíbil radikálnějším politickým skupinám) sehrál v tradici české společnosti 
významnou roli: přispěl k rozkvětu české vědy a kultury před první světovou 
válkou a silně poznamenal české školství; učitelé byli po léta silným a vlivným 
nositelem Masarykových myšlenek.

Výmluvným příkladem Masarykova vlivu na českou vědu je jeho podíl 
na konstituování české sociologie, především spisy Sebevražda(1881), Základy 
konkrétní logiky (1885; s návrhem klasifikace věd) a Rukověť sociologie (1901).

4 Moderní člověk a náboženství, Praha 1934, s. 4.
5 V boji o náboženství, Praha 1947, s. 42.
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Z jeho následovníků v tomto směru nutno uvést na prvním místě stoupence 
strukturálního funkcionalismu Arnošta Inocence Bláhu, vůdčího představitele 
brněnské sociologické školy (navázal na Durkheimovo pojetí sociologie, korigo
val je však eticko-filozofickými hledisky Masarykovými), a Josefa Krále, poziti
visticky orientovaného představitele pražské sociologické školy. Současně s tím 
přispěl Masaryk i k oživení debat o problematice náboženství, připravil půdu 
pro formování české „teologie krize“ (J. L. Hromádka) i náboženské filozofie 
Emanuela Rádla, jednoho z mála skutečných Masarykových filozofických žáků.

Masarykova filozofie krize se stýká s mnoha myšlenkami evropské 
„lebensfilosofie“: individualismus, autenticita lidské existence, nechuť k velkým 
„spekulativním“ systémům klasické německé filozofie a k „velkým písmenům“ 
vůbec (Dějiny, Stát, Církev, ale též Člověk, Lidstvo). Někteří autoři ho proto 
řadí k předchůdcům existencialismu u nás.6 Masaryk však přece jen chápe dra
matické napětí mezi člověkem a nicotou, odcizeným světem, pouze jako symp
tom krize a hlavní úsilí obrací k nalézání východisek. Je tedy především charis
matickou osobností, mužem řádu, který „nepřišel zákon rušit, ale naplnit“.7 
V obdobném smyslu později srovnává též Václav Černý Masaryka a Saldu jako 
dva „eratické balvany“, dvě vyhraněné osobnosti, které rozdílně přistupovaly 
k náboženství: Salda je podle Černého mystik, muž tvorby s touhou být 
spolutvůrcem božím, Masaryk je teolog, muž řádu, s touhou být především 
služebníkem božím, vykonavatelem uloženého řádu.8

Masaryk je nesporně mužem harmonizace, konsensu, řádu: „Veliký úkol 
přítomné doby je právě v tom, abychom vytvořili náboženství a náboženskou or
ganizaci společnosti, vyhovující kritickému rozumu. Abychom vytvořili: neběží 
o to, smířit vědu s náboženstvím, nýbrž o to, stvořit nový náboženský a duševní 
obsah života.“ 9

Důraz na slova „vytvořit“, „stvořit“ současně naznačuje, že v Masarykovi 
působí i „šaldovské“ rysy: hlásí se k synergismu, k pojetí člověka jako spolupra
covníka, ba „kamaráda“ božího. Podle Masaryka v dějinách nic „se“ nestane, 
ale „já to musím udělat... Já jsem také historie“.10 „Já je odpovědno - to je mod
erní pokrokový individualismus, kdežto starý člověk se zabarikáduje a schová se 
za církev, za stát, za národ, za stranu, za většinu nebo dokonce za lidstvo.“11 
Tvorbou, dokonce s básnictvím srovnatelnou, je i politika: „Jako básník musí 
tvořit i politik, jako básník je politik vates a poietés, videc a tvůrce.“12

Toto vnitřní napětí v Masarykovi směřuje k pokusu o syntézu znamenající: 
cestu ven ze sebe bez ztráty sebe, komplementaritu vědeckého a uměleckého

6 Srov. např. M. Machovec: T. G. Masaryk, Praha 1968.
7 Toto charakterizuje přístup k Masarykovi v práci Z. Nejedlého T. G. Masaryk I-IV.
8 V. černý: F. X. Š. - T. G. M., Host do domu 1967, č. 12, s. 22-23.
9 T. G. Masaryk: Rusko a Evropa II, Praha 1933, s. 691.

10 T. G. Masaryk: Ideály humanitní, Praha 1946, s. 47.
11 T. G. Masaryk: Rusko a Evropa II, s. 667-668. „Starým člověkem“ se tu míní „člověk 

staré doby“.
12 T. G. Masaryk: Politik und Poesie, Neues Wiener Tagblatt, č. 354, 25. 12. 1907. Viz 

rovněž Masarykův sbonúk II, 1926-1927, s. 337-338.
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poznání, žitý náboženský vztah k člověku a světu, odpovědné racionální jednání 
v situaci s pohledem za situaci, drobnou práci sub specie radikální reformy, ex
aktní fantazii, demokratický způsob života sub specie aeternitatis, tvorbu v řádu.

Masaryk je nejen filozof krize, ale také filozof a realizátor smyslu. Analyzuje 
krizi smyslu a hledá smysl krize.

Nepolitická politika. - Tento smysl pro svou dobu nachází Masaryk v zápase 
demokracie (antropokracie) s teokracií.

Teokracií nazývá středověký způsob vládnutí a myšlení, totalitní, au
toritářskou státní moc, která se opírá o mýtický (nevědecký) způsob myšlení, 
o státní náboženství (s příslušnou kastou zvěstovatelů zjevené pravdy), o taj
nou diplomacii a byrokracii. Je to společnost aristokratické nepráce a apoli
tických občanů - pouhých objektů moci a příjemců zjevených pravd. Demokra
cie naproti tomu odmítá fetišizaci státu, provádí veřejnou politiku, usiluje o 
participaci občanů na rozhodování a správě, opírá se o vědu a kritické myšlení, 
vychází z ideje humanitní, která kontroluje a omezuje etatistické nároky, odmítá 
rasismus a nacionalismus, zdůvodňuje lidská a občanská práva.

V tomto duchu chápe též smysl zápasu českého národa i smysl událostí první 
světové války (ve spisech Rusko a Evropa, Nová Evropa, Světová revoluce) 
jako boj demokracie proti teokracii a na tomto vidění světa zakládá i svou 
politickou filozofii tvořící se Československé republiky. Pád ruského carismu 
(nejtužší teokracie) a vítězství nad teokratickými centrálními mocnostmi jako 
by Masarykovu filozofii dějin potvrzovalo.

Jestliže v Masarykových třech základních dějinně filozofických tezích, pos
tupně formulovaných jako spor protestantismu s katolicismem, reformace 
s revolucí, demokracie s teokracií, jeví se souvislost mezi protestantismem- 
reformismem-demokracií jako logická, pak méně srozumitelnou je souvztažnost 
mezi katolicismem-revolucionismem-teokracií. Pokusíme se ozřejmit tento 
Masarykův myšlenkový pochod.

Jedním z projevů krize starého světa (teokracie) a průvodním jevem dosud 
nekonstituované demokracie je titanismus, faustovství, vzpoura proti Nejvyšší- 
mu (při níž subjektivisté vraždí sebe, objektivisté ty druhé), násilná revoluce, 
bořivé a jen vnějškové proměny. A právě ty nacházejí největší oporu v zemích 
s nejtužší teokracií. Jsou násilnou vzpourou proti násilí, aristokratickou revoltou 
proti aristokracii, jsou teokracií naruby (naproti tomu v zemích protestantských, 
demokratických, převažují proudy reformního socialismu).

Proto Masaryk vystoupil s kritikou marxismu již v nejcitlivějším bodě jeho 
vývoje, v polovině 90. let (Otázka sociální, 1898), v okamžiku „krize marx
ismu“, tj. v období počínajícího rozkolu (do budoucna velmi důležitého) na 
křídlo reformní (sociální demokracie) a revoluční (vedoucí později k ruské re
voluci 1917 a ke stalinismu). Tím více zesílila jeho kritika pod dojmem ruské 
revoluce v listopadu 1917, kdy podle jeho názoru bolševici „odstranili cara, ale 
ne carismus“.

Domníváme se, že teze o boji demokracie s teokracií obsahuje sporné as
pekty a nepřesnosti: opomíjí fakt integrace katolicismu a demokracie, existenci
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monarchistického zřízení v demokratických společnostech, nemůže plně vyložit 
nové jevy, jakými byl fašismus nebo stalinismus apod. Navzdory tomu však 
měly Masarykovy názory nesporný kladný význam pro posílení demokratické 
tradice u nás, svým způsobem anticipovaly kritiku některých podstatných rysů 
pozdějšího fašismu a stalinismu a dokonce i dalších forem totalitarismu, např. 
kritiku „technologického rozumu“, konzumní společnosti, prostředků hromadné 
manipulace lidmi, představ o technické „udělatelnosti dějin“ atd.

Na těchto představách je pak založena Masarykova idea „nepolitické 
politiky“, která odmítá jak politiku v podobě fundamentalistické realizace 
mýtických pravd, tak také politiku redukovanou na technickou manipulaci 
lidmi. Výzva k „nepolitické politice“ obsahuje požadavek podřizovat i poli
tiku etickým normám, vytvářet vědecké, kulturní a duchovní zázemí politiky, 
soustředit se na tvorbu vnitřních, duchovních hodnot, volit nenásilné cesty, bu
dovat občanský consensus vytvářející příznivé klima pro politickou kulturu a 
občanské soužití, pro vyšší normy, které jsou korekturou úzkých, parciálních 
zájmů „partajnických“.

Je pochopitelné, že tyto zásady sehrály velkou úlohu nejen při výstavbě 
demokratické republiky mezi dvěma válkami, ale též v době opozice proti 
fašismu, proti stalinismu, silně působily ve všech etapách „Masarykových 
návratů“ a zejména pak v posledních desetiletích bojů za lidská práva (Charta 
77 a další neformální organizace), její ohlasy nacházíme u Václava Havla („moc 
bezmocných“) a ovšem i v heslech listopadové revoluce 1989. V tomto duchu se 
také nesl projev Paula Ricoeura „Pocta Janu Patočkovi“, přednesený v Praze 
v září 1990; francouzský filozof v něm vede vývojovou linii v dějinách českého 
myšlení od J. A. Komenského přes T. G. Masaryka k Janu Patočkovi.

Myšlenka „nepolitické politiky“ uchovává si svou aktuálnost dodnes, i když 
složitost problémů přechodu k nové společnosti (a vstupu do nového světa 
vůbec) klade též otázku mezí tohoto pojetí: vzniká totiž jisté nebezpečí, že 
nebude dostatečně respektován rozdíl mezi specifickými mechanismy reálného 
politického života, tvrdými požadavky ekonomiky a zvláštnostmi sféry občanské 
společnosti.

Mnohostrannost (ba protikladnost) Masarykova vlivu na české myšlení 
(v meziválečném období zejména na rozvoj pozitivismu, strukturalismu i 
náboženské filozofie) vedla k tomu, že téměř každý významnější filozof cítil 
potřebu vyrovnat se s ním a četl jej svýma očima (i jeho odpůrci).13 Tím spíše

13 Na dalších stránkách tohoto našeho přeldedu o české filozofii 20. století často odkazu- 
jeme nejen na Masaryka, ale i na filozofy, kteří na Masaryka v nějakém ohledu navazo
vali, nebo o něm alespoň psali. Bylo by nespravedlivé, kdybychom nezaznamenali, že ke 
studiu a propagaci Masarykova myšlenkového odkazu významně přispěl rovněž Masarykův 
osobní sekretář Vasil Kaprálek Škrach (1891-1943). - Škrach poslouchej filozofii na Karlově 
univerzitě v letech 1910-1914. Masaryk ho upoutal svou „filozofií života“, svým stálým 
zřetelem k sociálním a politickým otázkám doby. Hned v roce 1919 se stal prezidentovým 
sekretářem a zároveň jeho literárním tajemníkem a archivářem. Připravil pak výbory Poli
tické myšlenky (1922), Velcí mužové (1926), řídil vydávám' Masarykových sebraných spisů, 
redigoval Masarykův sborník (Časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, 1924-1931),
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dnes, kdy se Masarykovo dílo konečně dostává do přirozeného a svobodného 
kulturního oběhu (a to v pronikavě nových sociohistorických, politických, kul
turních a duchovních podmínkách), otevírá se skutečný prostor pro nová hod
nocení či přehodnocení Masaryka.

Nutno zaplnit vážné mezery v historickém bádání o naší minulosti a současně 
uvést naši filozofii, vědu a kulturu opět do organického vztahu k novým 
myšlenkovým proudům ve světě. Nepřekvapí proto, že se objevují (zejména 
spolu se zpřístupněním početné exilové a samizdatové literatury o Masarykovi) 
nové pohledy, zejména inspirované katolickou filozofií (K. Mácha, J. Němec), 
soudobým protestantismem (L. Hejdánek, O. A. Funda, J. Simsa), struktura- 
lismem (F. Kautman, K. Chvatík), marxismem (M. Machovec, K. Kosík, R. 
Kalivoda), filozofií existenciální a fenomenologickou (J. Patočka, V. Černý, E. 
Kohák), nemluvě o nových analýzách společenskovědních či historických (J. 
Opat, J. Kovtun) nebo o sporech postmoderny.

Ať tak či onak, naše úvodní úvahy o Masarykových „návratech“ byly míněny 
metaforicky: Masaryk nikdy od nás neodešel.

psal masarykovské studie (např. Masaryk a pozitivismus, Služba 1922) a analýzy (např. 
díla Moderní člověk a náboženství, 1934). Spolupracoval na Masarykově naučném slovníku, 
spoluzakládal Masarykovu sociologickou společnost, působil v Masarykově lidovýchovném 
ústavu, Masarykově akademii práce, Společnosti Dostojevskélio. Byl činný v Jednotě filo
zofické, v redakci české mysli, účastnil se přípravy VIII. světového filozofického kongresu 
(kde podpořil Rádlův program). Patřil rovněž k tzv. pátečníkům, tj. ke kruhu intelektuálů, 
kteří se - někdy i za účasti Masaryka - scházeli v domě bratří čapků.V třicátých letech pod
poroval akce vedoucí k obhajobě demokracie a vyjadřující odpor vůči fašismu. Po březnu 
1939 se zapojil do domácího protifašistického odboje. V roce 1940 byl zatčen gestapem a 
po vězněm na Pankráci, v Terezíně a Mnichově byl 23. května 1943 v Berhně-Ploetzensee 
popraven. (Srov. J. Navrátil: Za V. K. Škrachem, česká mysl 1945, s. 26-30.)
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