
1



Mně učaroval svět: 
svou krásou, svým tajemstvím, svou dravostí k činu...



Lubomír Nový

Fischerův svár s Masarykem

Tato úvaha se neodvažuje činit si nárok na vyčerpávající analýzu Fischerových 
studií o Masarykovi, napsaných v průběhu více než půl století dramatických dě
jin obecných i kulturních. A již v úvodu bych z přehledu Fischerovy bibliografie11 
vyvodil závěr, že jeho speciální úvahy o Masarykovi (vycházející zejména v letech 
1930-1931, 1937-1938,1946-1947 a 1968) jsou spíše studiemi „příležitostnými“ (bez 
jakéhokoli pejorativního náznaku), že Fischer cítí potřebu vyslovovat se o Masary
kovi spíše jako o osobnosti stojící v popředí jisté dějinné situace než jako o filozofovi, 
který je pro formulaci vlastních Fischerových myšlenek nepostradatelný. Fischer se 
ve svém díle po léta soustřeďuje především na výstavbu svého vlastního systému 
teoretické filozofie. V tom se liší např. od In. A. Bláhy či Josefa Tvrdého, kteří 
se programově stále k Masarykovi vracejí a považují se za jeho pokračovatele, od 
Emanuela Rádla, který osobitě Masaryka domýšlí, nebo od J. L. Hromádky, jenž 
Masaryka kriticky reflektuje při promýšlení své vlastní teologicko-filozofické koncep
ce i v úvahách o smyslu našich a světových dějin.

*

Snad nejtěsněji jsou s vlastní Fischerovou filozofickou tvorbou propojeny studie 
z roku 1930 o počátcích Masarykovy filozofie a o jeho sociologii, a to zejména tím, 
jak se Fischer vyrovnává s pozitivistickým pojetím vědy a vědeckosti ve filozofii 
a sociologii.

Fischerova studie T. G. Masaryk. Počátky a vlivy (1930)12 je tematicky sevřena 
soustředěním na filozofický rozbor Masarykových raných prací, navazuje na podněty 
Fr. Fajfra a J. L. Hromádky (jež považuje za „nejpronikavější kritiky Masaryka“), 
připomíná J. Tvrdého a přínosným způsobem specifikuje vlivy Platóna, Comta, 
Brentana a Milla na mladého Masaryka, snaží se přesněji vymezit povahu Masary
kovy filozofie.

Podstatné soudy o počátečních vlivech na Masaryka shrnuje nejlépe Fischer sám 
v závěru studie: „Není zjistitelných vlivů Platonových v prvotinách Masarykových“ 
(ani v dalším jeho díle), „o tento vliv nerovným dílem se dělí mesiášský a optimis
tický teisrn Brentanův, představující smělý pokus smíru náboženských postulátů se 
střízlivostí empirické vědy, a utilitární empirism J. St. Milla, zprostředkujíce spolu

1! J. Fischerova: Bibliografie. In: .1. L. Fischer. Osobnost., <lílo, myšlenky. Olomouc 1990, s, 101 - 
124.

12 Česká mysl 1930, s. 132-160.
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Osamělý balvan
Tak se někdy za soumraku rýsuje ostře na obzoru, vysoko se tyčí. nad své 

okolí a jako by je zaléhal svým stínem.
Stejné Masaryk.
Promyslil a pokusil se formulovat názorový problém své doby.
Promyslil a pokusil se formulovat poslání svého národa.
Promyslil a pokusil se formulovat poslání státu, o jehož znovuzrození se 

zasloužil nade všechny ostatní.
Jedním slovem: promyslil, pokusil se formulovat a uvést v čin náš národní 

program po všech jeho stránkách.
A nikdo po něm.
Proto zde ční dnes jako balvan, který se mnohdy neubrání smutku ze své 

samoty.
Snad všechny jeho formulace lze uvést v pochybnost, snad všechny podrobit 

kritice, snad proti všem stavětí nové.
Ba více ještě: povinná (či samozřejmá spíš) úcta k jeho dílu žádala, aby 

o toto vše byl učiněn alespoň pokus: cizí práci nikdy nelze přijmout trpně, 
pohodlně, bez kritiky. Odkaz sebevzácnější nikdy beze změny: čím větší odkaz, 
tím k větší práci zavazuje.

Nás nezavázal.
(A odtud i smutek, který z tohoto balvanu padá také na jiné.)
Velké osobnosti jsou dary národům a na národech jest, aby si je zasloužily. 

Aby se alespoň pokusily o to. I národy mají povinnosti vůči svým velkým 
osobnostem.

Pouhá vděčnost není dávno celou povinností. Spíše samozřejmostí, o níž 
se stydíme nahlas a veřejně mluvit. A činíme-li tak přece, pak prostě a nej
prostěji.

Než pouhá vděčnost - znovu opakováno - není celou povinností. Ani vůči 
Masarykovi.

Jest jí teprve práce usilující o to, aby se stala hodnou toho, kdo zavázal, 
zavazuje k ní.

Tuto povinnost, povinnost vůči Masarykovi, jsme doposud téměř opomi
nuli plnit.

Spokojili jsme se tím, že jsme jej ponechali jako velký a přísný balvan v 
našem národním životě, osamělý a smutný balvan, vysoko se tyčící nad svým 
okolím a jako by je zaléhající svým stínem.

Tyto listy, v kterých se dotýkám tolika otázek, jež znepokojovaly Masaryka 
kdysi, jsou i chtějí být alespoň nepatrným pokusem splatit část onoho dluhu, 
jímž jsme povinni Masarykovi.

Zrcadlo doby. Abeceda skoro filozofická
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i prvý zásah Comteovy pozitivní filozofie v Masarykovo myšlení. Od Brentana pře
jímá Masaryk svůj životní program vědeckého zdůvodnění teismu, spolu s přesvěd
čením o potřebě nového náboženství; od Milla a anglického empirismu jednak zře
tel k praktické funkci poznání, jednak posilu svého individualismu; ale zdá se, že 
utilitarism svých vzorů podřizuje zřetelům moralistním, které trvale ho dovádějí 
k dalšímu bodu jeho životního programu, k řešení poměru teorie a praxe. Prozatím 
tane mu na mysli představa 'praktické vědy’, resp. filozofie, hledající svůj vztah jak 
k problémům etickým, tak metafyzickým, tak náboženským“.

Tematika raných Masarykových prací — vztah teorie a praxe, rozumu a citu, vý
znam sociologie (jako teoretické politiky či vědy o státu a právu, která je u Masaryka 
vlastně totožná s historií, resp. s filozofií dějin) — se podle Fischera soustřeďuje do 
hledání „praktické vědy“, nového pojítka mezi lidmi přelomové doby. Toto hledání 
neprobíhá bez rozporů. Masaryka neuspokojují pokusy Platóna a Comta o náhradu 
náboženství filozofií, chce i otázky metafyziky či existence boha řešit vědecky, na
dále však očekává od náboženství, že bude tmelem společnosti. Bude-li „praktická 
věda“ (a vlastně celá „praktická filozofie“) plnit sociální funkci náboženství, stane 
se sama náboženstvím, anebo — pokračuje Fischer ve svých námitkách — má jen 
připravit půdu pro vznik nového náboženství, které by s vědou nebylo v rozporu?

Masarykovi se podle Fischera nedaří skloubit filozofický racionalismus s empiric
kou vědou a metafyzické otázky řešit vědecky (v této snaze navazuje na Brentana) 
proto, že nepřebírá teoretický patos Brentanova pokusu o syntézu, ani sociologický 
patos Comtův (od něho se liší svým individualismem a psychologismem). Na rozdíl 
od Comtovy intelektualistické koncepce vývoje lidstva mluví o souladu intelektuál
ního a afektivního a tuší problém „intelektuální a mravní anarchie doby“ (jenž se mu 
v budoucnu stane jedním z ústředních problémů). Masarykovo úsilí o řešení otázky 
vztahu teorie a praxe, o vybudování „praktické vědy“, ústí podle Fischera v po
stulátu harmonie etické, de facto v podřízení rozumu zřetelům mravním, v pojetí 
„praktické vědy“ (a vlastně celé filozofie) jako etiky, v problematickém požadavku, 
aby „praktická věda“ řešila problém hodnot a cílů.

Fischerovy Dvě kapitoly k Masarykově sociologii ( 1930)13 jsou obsáhlou studií 
(a vlastně „jednou“ kapitolou) s výrazně kritickým zaměřením na Masarykovu so
ciologii jako celek a na její filozofické základy s častými odkazy na její odlišnosti 
od sociologie Comtovy. I tím úzce navazuje na analýzy Masarykových raných prací. 
Masaryk podle Fischera vnáší do svého subjektivního nazírání na sociální skuteč
nost souboj se sebou samým, svár víry a nevěry; snaží se prolomit začarovaný kruh 
subjektivismu a objektivismu, tj. vyřešit si problém, jak vyjít ze sebe sama a přitom 
neztratit sebe sama. Jeho pokus o syntézu je neúspěšný proto, že řešení hledá Ma
saryk v sociologii redukované na sociální dynamiku, tj. na filozofii dějin, a že tuto 
filozofii dějin odvozuje z abstraktního schematu boje vědy s mýtem. Fischer soudí, 
že Masaryk nahradil Comtův sociologický ideologismus ideologismem náboženským 
a etickým (v tom se uplatňuje jeho náboženský i politický individualismus, který 
náboženství chápe jako privilegovaný faktor určující povahu ostatních sociálních

13 Sociologická revue 1930, s. 21—40.
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faktorů), že setřel rozdíl mezi neosobním výkladem sociologickým a hodnotícími 
postupy: uniká mu „nejvýraznější plastika sociální skutečnosti, aby byla nahrazena 
svárem několika teoretických principů, jimiž Masaryk sám byl bytostně zasažen“.

Jádrem této Fischerovy kritické úvahy o Masarykovi je vztah mezi filozofií a vě
dou, zejména otázka vědeckého statutu sociologie v jejím vztahu k filozofii (k me- 
tafyzice, tj. především k posouzení váhy náboženského faktoru a úlohy nábožensko- 
etického hodnocení) a k historii. Fischer se tu nadále pohybuje v mezích tehdy pře
vládající interpretace Masarykova myšlení jako pozitivismu doplněného teismem, 
mnohem rozhodněji však než ostatní zdůrazňuje vnitřní rozpornost Masarykova 
stanoviska (a proto neúspěšnost jeho pokusů o syntézu), které již nechápe jen ja
ko odklon od pozitivistické (či comtovské) sociologie, nýbrž také jako nedodržení 
požadavků objektivní a neosobní vědy o společnosti vůbec.

Spolu s tím zde Fischer uplatňuje svou trvalou námitku, že Masaryk nahrazuje 
sociologii výkladem historickým (filozofií dějin), v jehož základech však leží odkaz 
na spor abstraktních principů a v zásadě - hodnocení nábožensko-etické. Zde však 
se již zřetelně projevuje priorita vlastního Fischerova hledání: čte Masaryka jako 
funkcionalistický, „skladebný“ filozof a sociolog, kráčející cestou odlišnou nejen od 
Masaryka, ale též od klasického pozitivismu.

Z Fischerovy studie nemohu v této souvislosti neocitovat jeho pozoruhodnou 
pasáž, předjímající postmodernistickou kritiku „velkých vyprávění“ a „konečných 
řešení“:

„Z tohoto stanoviska jest i Comteova 'sociální dynamika’ filozofií dějin, jest jí 
vývojová dějinná dialektika Hegelova stejně, jako z ní vyrostlý 'historický materia
lismus’ Marxův, jest jí i 'sociální dynamika’ Masarykova. Ovšem, jednotlivé tyto 
koncepce vykazují řadu podstatných rozdílů, shodně s různými metodickým před
poklady, jimiž jsou podepřeny. Nicméně ony všechny vycházejí z postulátu jednoty 
vývoje a všechny vykazují tomuto vývoji určitý cíl. Všechny posléze propadají — byť 
i bezděky — nutnosti, svůj konečný cíl považovati za vrcholnou hodnotící normu, 
i kdyby se honosili svým amoralismem tak ostentativně, jako např. marxismus.“14

„Druhou“ kapitolu k Masarykově sociologii Fischer již nenapsal. Patrně proto, 
že byl plně soustředěn na zpracování svých představ o postižení „plastiky sociální 
skutečnosti“, na „krizi demokracie“. Zde svůj názor na Masaryka vyjádřil exkur
zem Masarykova humanitní demokracie, jenž tvoří závěrečnou část I. dílu Krize 
demokracie (1933).15

Tento klíčový Fischerův spis je výmluvnou ukázkou postavení Masaryka ve Fis
cherově filozofii. Fischer si „nedovede představit českou knihu o demokracii, která 
by směla přejít zjev T. G. Masaryka“, nikde však na Masaryka neodkazuje. Zdá 
se, že pro Fischera je Masaryk málo teoretický, zároveň však příliš osobitý na to, 
aby jej mohl postupně zařazovat do logiky svých úvah. I proto patrně zvolil cestu 
„exkurzu“.

14 Tamtéž, s. 36.
,sText tohoto exkurzu předjímá článek Masaryk a demokracie (Index 1930, č. 2, s. 17), uváděný 

jako „úryvek z větší práce“.
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Za „základní notu“ Masarykovy osobnosti považuje Fischer „etický individu
alismus“; konkrétnost, osobní rozhodnutí „se společně vzpouzejí svému podřízení 
pod nadosobní či obecný řád“. Odtud plyne „bytostný rozpor Masarykův“: usiloval 
o konkrétnost a „na druhé straně se snažil překonatí svody svého individualismu ob
jektivní vazbou, dokonce nejobjektivnější vazbou: vazbou náboženskou“; i zde však 
zůstal náboženským individualistou. Jeho „nepotlačitelný individualismus“ ocitá se 
ve sváru s „reformátorským zaujetím“. Masaryk proto hledá etický program, který 
by jemu vytvářel jednotu etické osobnosti a společnosti sloužil jako směrnice pro 
celek jejích úkolů.

I sociální reformy chápe Masaryk jako důsledek mravní reformy individuí. Svůj 
etický individualismus spojuje s demokratismem. Ani zde však —jako v jiných pří
padech — nenachází jinou možnost, než uchýlit se k výkladu a zdůvodnění dějinně 
filozofickému. To je postaveno na sporu mýtu s vědou, aristokratismu s demokra
tismem (pracovitost, věda, antropismus, humanismus, opřený o nové náboženství 
a pouze o autoritu vnitřní). „Demokracie je odevzdána každému jako úkol, který 
teprve má sám řešit“. Masaryk takto demokracii zetizoval. V krizi není zřízení, ale 
lidé. Projevuje se tu „stará Masarykova antinomie“: „Individuální chování má být 
morální, morální chování žádá individuální podřízení nadosobním vazbám, tvůr
cem těchto vazeb může však býti pouze ‘svobodné', rozuměj morálně svobodné 
individuum.“16

Fischer v té souvislosti připomíná Masarykovy názory na vládu v demokracii 
chápanou především jako správa, lidospráva. Namítá, že vláda, vládnutí nemůže 
být jen správou, že existuje nerovnost svobod i nerovnost kompetencí (vedle rov
ných všeobecných práv). Masaryk by se podle Fischera jevil Comtovi jako duch 
negace. Comte kladl proti osvícenskému dogmatu neomylnosti individuálního rozu
mu - pevný řád vědeckého myšlení i společenské skladby. Podle Masaryka naproti 
tomu musí řád vyrůstat „z vnitřku individua“, Masarykovi je každý řád (nábo
ženský i sociální) poddanstvím. „Proto mu zůstaly ukryty vnitřní souvislosti mezi 
novodobou vědou, demokracií a kapitalismem, proto dnes může nevidět kritický 
stav demokracie, proto stále může setrvávati u svého individualismu, proto stále 
jediným prostředkem společenské nápravy je mu mravní reforma individuí.“17

Přednostní zřetel Fischerův k jeho vlastnímu řešení je vyjádřen příznačnou po
známkou, že je nutno „podrobit revizi Masarykovu dějinně-filozofickou koncepci“ 
a že v té věci má čtenář obrátit pozornost „na předchozí kapitoly této knihy, kde je 
v podstatě řešen týž problém“.18

K otázce napětí mezi osobním etickým rozhodnutím a nadosobním řádem se 
Fischer vrací ve studii Masarykovo pojetí vědy a filozofie (1938).19

Podrobně se v ní zabývá charakteristikami vztahu mezi vědami abstraktními 
a konkrétními, jež Masaryk podává zejména v Konkrétní logice (v její české i ně
mecké verzi). Usilujeme o poznání jednotlivin; toho však nelze dosáhnout bez ab

16Tamtéž, s. 144-145.
17Tamtéž, s. 146—147.
18Tamtéž, s. 148.
19 Naše věda 1938, č. 1-2, s. 1-13.
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straktních věd. Jak můžeme dospět přes „obecniny“ k jednotlivinám? Tuto otázku 
označuje Fischer za „přímo osobní problém Masarykův“ a dovozuje, že Masaryk 
neustále kolísá mezi uznáním nadřazenosti věd abstraktních nad konkrétními nebo 
konkrétních nad abstraktními. V této souvislosti se podle Fischera stává ústřední 
Masarykovou disjunkcí té doby vztah subjektivismu a objektivismu - ve specific
kém použití těchto pojmů u Masaryka: prioritní zájem o konkrétno vede Masaryka 
k tomu, aby — jak zkratkovitě říká Fischer — kladl „Objektivismus smyslů“ proti 
„subjektivismu rozumu“ (přitom si je ovšem vědom mezí obou).20 Masaryk je při
tahován konkrétními vědami, současně však chápe nutnost konkrétna sjednocovat, 
zařazovat do celku (a to by mělo být úkolem filozofie).

Nástrojem této poznávací aktivity má být „konkrétní logika“, utříděné vědě
ní. Pro ně má velký význam klasifikace věd. K jejímu provedení u Masaryka má 
Fischer řadu výhrad (domnívá se např., že u Masaryka dochází k přeryvu mezi 
matematicko-přírodními a duchovými vědami, mezi jevy přírodními a duševními), 
za nejpodstatnější však považuje, že klasifikace věd něřeší otázku vědecké metody. 
Masaryk sjednocuje vědění pomocí psychologie, filozofii chápe jako vševědění, vše
obecné vědecké vzdělání. Ztotožnil filozofii s vědou natolik, že ji nedovede od vědy 
odloučit. Masaryk je v tom smyslu „scientista“, současně však považuje Comtův 
positivismus za příliš objektivistický, podstatně se od Comta liší svým důrazem 
na jednotlivce a na psychologii, svým individualismem - a tím vlastně rozlamuje 
stavbu Comtovy filozofie.

Radikální změnu Masarykova nazírání na etiku a filozofii spojuje Fischer až 
s Otázkou sociální, kde Masaryk činí jádrem filozofie etiku, životní moudrost, 
hledání smyslu života. Etický postoj, „svědomí“ se stává také „faktem“ vědy 
(„objektivním“), i věda má hledat smysl, přinášet hodnocení toho, co býti má. Vě
decké výpovědi splývají s hodnotícími soudy, chybí objektivní kritérium hodnotících 
(subjektivních) soudů.

Fischerovo odmítnutí Masarykova etického a náboženského individualismu (ba 
přímo „ideologismu“) může navodit myšlenku, že tato dimenze Masarykova myšlení 
se nejen příčila vlastnímu Fischerovu přesvědčení, ale že spolu s tím byla mu cizí, 
nemohl mít pro ni žádné pochopení. O opaku nás však může přesvědčit Fischerova 
studie T. G. Masaryk jako myslitel (1937),21 v níž se Masarykova náboženskost 
stává Fischerovi tématem ústředním.

I v této studii, reagující na Masarykovo úmrtí, přitahuje Fischera Masaryk přede
vším jako muž zápasu. Vyrovnanost, moudrost, klid a harmonie vyzařující z Čap
kových Hovorů s TGM, považuje Fischer jen za závěrečné vyznění dlouholetého 
procesu, v němž Masaryk přímo bojuje za svou spásu, „vede titánský zápas o to,

20Tamtéž s. 5. - Považuji za vhodné poněkud doplnit Fischerovu argumentaci: Masaryk (nejen 
v Konkrétní logice, ale např. též ve spise Rusko a Evropa) rozumí subjektivismem abstraktně 
racionální mohutnosti člověka (analytická činnost rozkládající celistvost „jednotlivin“ s cílem podat 
jejich výklad podřazením pod obecné zákony), zatímco objektivismem je postihování „konkrétních 
věcí“ v jejich živé celistvosti (např. pomocí uměleckého poznám); „krajním“ projevem objektivismu 
jsou hypostazované entity, např. Stát, Dějiny, ba i Člověk - tedy „velká písmena“.

21T. G. Masaryk als Denker. Slawische Rundschau 1937, s. 366-371.
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jak při zachování svého nejpřísnějšího kritického rozumu a svého osobního já do
spět k poznání Boha“. Rozhodujícím rysem jeho osobnosti je „hledačství Boha“. 
Titulem jeho statí o náboženství — V boji o náboženství — by se dalo označit celé 
Masarykovo životní dílo. Z tohoto hlediska tvoří Masarykova činnost a jeho životní 
dráha vzácnou jednotu.

Fischer nastiňuje Masarykovu pouť od analýzy krize moderního člověka, spo
jené se ztrátou jednotného názoru světového, ke „krvavé disjunkci“ „náboženství 
nebo nihilismus“ a odtud k myšlence nového náboženství. Spolu s tím připomí
ná Masarykovu disjunkci „mýtus-věda“, obraz cesty od nesvéprávného člověka ke 
svobodnému, od dogmatu ke kritickému osobnímu přesvědčení a k ústřední otáz
ce „Subjektivismus či Objektivismus“, k problému pro Masaryka přímo osobnímu: 
„Nepropadnout náboženské ani vědecké skepsi, a přitom neporušit přísné požadav
ky vědy, ani neztratit náboženský základ celého života a bytí.“22 Masaryk hluboce 
prožívá nebezpečí krajního subjektivismu i krajního objektivismu natolik, že po
dle Fischera (v nesouhlasu s Čapkem) Masaryk disjunkce nejen klade, ale přímo 
vyostřuje do tragických poloh.

Masaryk je náboženský individualista, „individualistický hledač Boha“. Tímto 
hledačstvím člověk participuje na božském: „Kde je vše postaveno jednak na Bohu, 
jednak na člověku, tam musí... člověk touto vztažností k Bohu představovat přece 
jen jisté příbuzenství člověka s Bohem.“ Výsledkem Masarykova úsilí byl humanitní 
ideál zakotvený v hledisku věčnosti. Toto spojení, provázené dramatickým napě
tím Masarykových disjunkcí, dodalo mu hloubku, která z Masaryka činí velkého 
myslitele nejen českého, ale i evropského významu.

. *
Všechny Fischerovy studie o Masarykovi (i ty „nejoslavnější“) spojuje kritický 

přístup. Jejich ústřední postavou je rozporný Masaryk. Moudrou vyrovnanost Ma
sarykova myšlení (vystupující do popředí zejména v Čapkových Hovorech s TGM) 
chápe Fischer jen jako závěrečné vyznění, jemuž předchází dlouhá Masarykova cesta 
plná vnitřního napětí. Fischerův Masaryk není harmonický zvěstovatel ani přísný 
Systematik, nýbrž rozporuplný hledač, vypjatý bojovník sám se sebou, koncipují
cí filozofii málo filozofickou (málo teoretickou) a vědu málo vědeckou, a vedoucí 
individualistův spor o řád.

1. Masaryk sice navazuje na některé podněty Brentana a Comta, současně však 
opouští opěrné body jejich teoretické filozofie. Zůstává scientistou, filozofie mu splý
vá s vědou, přednost dostává „praktická“ a „konkrétní“ věda, která je nakonec 
podřizována etice (tomuto „jádru“ filozofie) a základem etiky se stává osobité ná
boženské vidění světa.

Fischerova kritika filozofických základů Masarykova myšlení se tu v mnohém 
stýká s pozdější kritikou Patočkovou,23 přestože každý z nich vychází z podstatně 
rozdílného filozofického nazírání a směřuje k neméně rozdílné vizi světa. Oba však

22Tamtéž, s. 369.
23 J. Patočka: Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva. Kvart 1936, č. 

2, s. 91-102.

95



kladou otázku vnitřní rozpornosti Masarykova stanoviska, oba ji spojují s tím, že 
Masaryk vnitřně nepřekonal Comtův Objektivismus a že jej ne zcela organicky ko
rigoval: a to — podle Patočky — teismem (neméně objektivistickým) a etickým 
decisionismem, anebo — podle Fischera — nábožensko-etickým ideologismem. Liší 
se ovšem zásadně v hlediscích, z nichž k Masarykovi přistupují. Patočka vytýká 
Masarykovi, že nedokázal do konce domyslit filozofii subjektivity, zatím co Fischer 
postrádá u Masaryka propracování nosného (celostního) vědeckého statutu socio
logie jako objektivního poznání. Zjednodušeně řečeno: Masaryk je Patočkovi málo 
filozofem subjektivity (svobody) člověka (z obavy před subjektivismem), Fischerovi 
pak - málo filozofem vědeckosti sociologie (z obavy před objektivismem).

2. Jestliže jsme pro označení této Fischerovy výtky použili zkratku „málo vědec
ká věda“, pak tím nechceme říci, že Fischer přehlíží význam, jejž Masaryk přikládá 
vědě v životě člověka a společnosti. Fischer není spokojen s propracováním jejích 
teoreticko-metodologických základů, v prvé řadě však - s Masarykovou sociologií. 
Ta podle jeho názoru nepostihuje „plastiku sociální skutečnosti“, Masaryk si v ní 
nakonec vždy vypomůže historickými odkazy, chápe ji de facto jako filozofii dějin, 
kterou zase převede na spor abstraktních principů (věda proti mýtu, demokratis
mus proti aristokratismu), v jejichž pozadí opět leží spor nábožensko-etický (— 
a můžeme dodat — Masarykovi se proto nakonec každý sociologický problém — se- 
bevražednost, otázka „sociální“, „česká“, „ruská“ atd. —jeví především jako otázka 
„náboženská“).

Fischer tu posuzuje Masaryka především z hlediska své skladebné filozofie a so
ciologie. Jinou cestu hledá např. též Antonín Obrdlík (podobně jako „federativní 
funkcionalista“ A. Bláha), který však v Masarykově pojetí sociologie nevidí tak 
ostré rozpory jako Fischer.24 Také Jiří Musil sice připouští, že Masaryk je málo 
teoretický a systematický a že přeceňoval roli náboženských faktorů, pokládá jej 
však za sociologa srovnatelného s L. F. Wardem, oceňuje jeho odolnost proti objek
tivistickým koncepcím 19. století (Comte, Marx, sociální darwinismus) a příbuznost 
s moderními teoriemi sociálního interakcionismu.25 Masarykův „přelom“ (vědomí 
a svědomí jako důležitý „sociální fakt“, sociální význam intelektuální a emocionální 
motivace) naznačuje tak nikoli odklon od sociologie jako vědy, nýbrž spíše hledání 
jiné její podoby. Masaryk se ostatně sám v neuveřejněném rukopise Masarykova 
česká filozofie z roku 1928 hlásí k interpretativní sociologii: „Motivy jednajících lidí 
jsou stejně faktem jako to, co dělají... Je třeba sociologie a filozofie, ovšem nejen 
knižní, nýbrž životní, je třeba, jak to němečtí filozofové zdůrazňují, hermeneuti- 
ky, psychologie a historie pochopující, schopnosti oživit jednotlivé fakty a vytvořit 
organický celek.“26

24 A. Obrdlík: T. G. Masaryk. Jeho význam a místo v české sociologii. Sociologická revue 1937, 
č. 3-4, s. 301-322.

2SJ. Musil: Masarykova sociologická teorie: co je z ní stále živé. In: Masarykův sborník Vili, 
Praha 1993, s. 89-100.

26T. G. Masaryk (pod pseudonymem „č. P.“): Masarykova česká filozofie, 1928. In: Masarykův 
sborník VIII, s. 120 a 130.
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Dalo by se říci, že Masaryk usiluje především o jisté propojení filozofie společ
nosti a dějin s eticko-náboženskou filozofií člověka, že hledá duchovní kořeny krize 
člověka a společnosti, zatímco Fischer spojuje duchovně kulturní projevy krize s kri
zí vládnoucího sociokulturního prototypu evropské společnosti.

3. Vytrvalá Fischerova obvinění Masaryka z individualismu (sociálního, etického, 
náboženského) nelze chápat v hodnotícím smyslu (např. jako obvinění z egocent- 
rického mravního postoje). Fischer tím jen upozorňuje na to, jak velký důraz klade 
Masaryk na roli a váhu individua (konkrét, jednotlivin) oproti řádu - řádu ab
straktních věd, řádu sociálnímu a institucionálnímu, oproti nadosobním systémům 
etických a náboženských pravd. „Skladebný“ filozof a sociolog tu nejvýrazněji vy
stupuje jako zastánce „svobody v řádu“ a antikapitalistický kritik názoru, že v prvé 
řadě nutno změnit člověka.

Na rozdíl od Fischera se domnívám, že Masaryk nepovažoval každý řád za pod
danství. V interpretaci Václava Černého27 je Masaryk — na rozdíl od Saldy — 
přímo mužem řádu, dokonce služebníkem přísného řádu (ponechávám zde stranou 
svou protinámitku, že Masarykův Synergismus vykazuje rovněž jisté „šaldovské“ 
rysy, tj. pojetí člověka jako spolutvůrce řádu). Právě pro svůj „individualismus“ 
(přesněji pro své naléhání na význam harmonické osobnosti člověka a občana a na 
jeho povinnost „vyjít ven ze sebe“) Masaryk hledá řádovost světa se stejnou inten
zitou jako Fischer, třebaže jiným způsobem - v demokratickém uspořádání společ
nosti a v kultivaci vědomí o vztažnosti jednotlivce k řádu mravnímu, světovému, 
k věčnosti.

Proti sobě nestojí údajně „kolektivistický“ Fischer a „individualistický“ Ma
saryk: před sebou máme dvě rozdílná pojetí zakotvení individua v řádu, odlišná 
vymezení povahy tohoto řádu a jiné charakteristiky postupu, jak učinit řád inteli- 
gibilním a spoluutvořitelným.

*

Fischer ve všech svých studiích (i v těch „nejkritičtějších“) ctí osobnost 
Masaryka: „sklony vášnivého heretika“, „mužnou opravdovost“, požadavek ži
votnosti filozofie, lásky k moudrosti, touhu „po práci a životě v pravdě“, 
„nepotlačitelného individualistu a neúnavného reformátora“, „velký příklad velké 
osobnosti“, „etickou opravdovost“, „zakladatele státu“, „svědomí a sjednocovatele 
národa“, „demokratického vůdce“ „s opravdovostí až vyznavačskou“,28 „výsostný, 
vpravdě knížecí zjev“, jehož dílo Fischer rozhodně brání —jako jeho permanentní 
kritik — proti „kalu“ druhé republiky a proti „hanobitelům“,29 Masaryk podle Fis
chera našel pojítko své mravní a reformátorské osobnosti v tom, že dokázal zakotvit 
ideál humanitní v hledisku věčnosti.

Na první pohled to zní paradoxně: to, co se Fischerovi jevilo jako sporný 
nábožensko-etický individualismus či ideologismus, leží v základech toho, co Fischer 
na Masarykovi nejvíce oceňuje. Studujeme-li však pozorně jeho hodnotící výrazy,

27V. Černý: F. X. Š. - T. G. M. Host do domu 1967, č. 12.
28T. G. Masaryk čili ctění hrdinů v demokracii. Sociologická revue 1937, č. 3-4, s. 293-300.
29T. G. M. Index 1938, č. 8, s. 1.
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neubráníme se jisté korektuře naší výchozí teze o „příležitostném“ vztahu Fische
ra k Masarykovi: Fischer měl vlastně s Masarykem nemálo společného - vědomí 
krizovosti epochy, hledání řádu, zápasnictví. I Fischer byl osobnostně vyhraněným 
individualistou, myšlení ho také „bolelo“ (filozofie jako „řehole“), věděl, co je vnitř
ní spor (nebo jej dokonce promítal do Masaryka?). V rozhovoru s J. Gabrielem 
z roku 1969 se J. L. Fischer přihlašuje k „mesianistickému“, „vykupitelskému“ typu 
filozofa, který „bere celou tíhu světa na sebe jako svou vinu; také on chce zrušit 
jeho zlo, aby s vykoupením světa došel i svého vykoupení: a ruší i hledá je vykoupit
- slovem“. Neobjevují se tu obrysy Masaryka a Fischerova obrazu Masaryka?

Proto lze právem mluvit o Fischerově osobním sváru s Masarykem. A proto 
též Fischer vnímá Masaryka jako „balvan“ - v roce 1932 jako balvan „osamělý“, 
v roce 1968 jako balvan „zneviditelný“,30 jako monument nad námi, jehož nejsme 
stále ještě dostatečně právi, i jako výzvu, trvalý úkol. Není náhodné, že obraz „tíhy“ 
a „balvanu“ najdeme — patrně nezávisle na sobě — také u Saldy (který nazval Ma
sarykovu Naši nynější krizi „těžkou“ knihou zadávající „těžké“ úkoly), u Peroutky 
(protest proti přeměně Masaryka v kamenný pomník), u Václava Černého (Salda 
a Masaryk jako dva „eratické balvany“). I Fischera Masaryk dráždil a provokoval
- k hledání vlastní cesty. Tak uvažoval také Fischerův brněnský kolega A. Obrdlík 
v roce 1937 v závěru své studie o Masarykově sociologii: jít „od Masaryka dále přes 
Masaryka a nad Masaryka“.31 K tomuto plodnému řešení plodných Masarykových 
rozporů přispěl svým významným dílem i J. L. Fischer.

30Zrcadlo doby. Abeceda skoro filozofická. Praha 1932. - Zamyšlení nad T. G. M. Literárání 
noviny, 7. března 1968, č. 2, s. 2.

31 A. Obrdlík: c. d., s. 322.
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