
TGM : NÁBOŽENSTVÍ JAKO OSOBNÍ VZTAH K ŘÁDU

Lubomír Nový

Kdybychom chtěli Masarykovy studie Moderní člověk a náboženství rozšířit 
o Masaryka, pak by se tato kapitola dala nazvat “Náboženstvím je osobní, žitý 
vztah k řádu" anebo “Zápas o smysl a řád”. Masarykovo ústřední kroužení 
kolem problému krizí smyslu a smyslu krizí je provázeno řadou analýz poruch 
řádu - řádu uvnitř osobnosti člověka, v mezilidských vztazích, v poměru člověka 
k vertikále a k řádu jej přesahujícímu a vytrvalou snahou - dát se oslovit řádem, 
oslovit řád a spoluutvářet jej, obnovit řádovost a žitý vztah k ní.
Z autorů, kteří v poslední době přispěli k prohloubenému osvětlení těchto 
charakteristik, bych jmenoval např. O.Fundu, M.Pauzu, J.Pavlíka, M.Pctruska, 
M.Bednáře, J.Olšovskčho, poslední dva pak zejména proto, že se soustřeďují na 
významnou souvztažnost Masarykova pojetí náboženství a jeho filosofie 
demokracie, vyjádřenou Masarykovými termíny “teistický humanismus” 
a ‘ ‘náboženská demokracie’ ’. Své dvě poznámky k těmto charakteristikám chápu 
pouze jako náměty pro naši rozpravu.
1. K pojetí pojmů Bůh, Prozřetelnost, věčnost, nesmrtelnost duše, o nichž jsem 
použil výrazy “hypostase" a “regulativní idea”, M.Bednář kriticky připomíná 
(v příspěvku do Masarykova sborníku IX), že Masaryka čtu jednostranně, 
dcisticky, a že přehlížím Masarykův odmítavý vztah ke Kantovým regulativním 
idejím.
Masaryka nepovažuji za dcistu a - pokud vím - nikdy jsem o něm toto označení 
nepoužil. Souhlasím rovněž s tím, že Masaryk uznává Boha za svrchovaného 
stvořitele a tvořitclc (proto má k němu vztah “reverence" - úcty a oddanosti 
přímo "synovské"), neustále přítomného zde, dnes a denně. I když jsem pro 
označení Masarykových představ o Bohu, Prozřetelnosti, věčnosti, nesmrtelnosti 
duše použil termín regulativní ideje, nepřehlížím proto ještě podstatné rozdíly 
mezi Masarykem a Kantem. Chtěl j sem tím pouze říci, že to pro Masaryka nejsou 
abstraktní entity, o jejichž vlastnostech a projevech mohu jen tak vypovídat 
(a vůbec již nižádné výpovědi toho druhu nemohou být zjeveny), nejsou to 
vykonstruované substance, nýbrž spíše instance (Masaryk se často vyslovuje 
proti "upřílišnčnčmu transcendentismu“): můj žitý vztah k Bohu (podepřený 
i filosofickým a vědeckým rozumem) mě vede k přesvědčení, že Bůh a řádovost 
(kosmická, dějinná, mravní - Rádiová “centrála") jest, že existuje v dimenzi 
statické (vertikála mě přesahující ) i dynamické (telos, naplňování smyslu a řádu 
v čase), že tedy jest právě jako referenční (interpretační, a v tom smyslu 
regulativní) systém, je to jednání ‘ ‘sub specie’ ’, ‘ ‘z hlediska' ’. Soubory výpovědí
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o tom, co tyto instance jsou, jaké vlastnosti vykazují, jaký soubor věroučných 
nebo mravních postulátů z nich vyplývá - to už je věc našeho vytrvalého, pracného 
a ovšem nedokonalého poznávání, citového zvážení (náboženství je ‘ ‘cit světa”) 
a mravně odpovědného rozhodování a jednání. Proto Masaryk dost pečlivě 
odlišuje filosofický teismus (jako vysoce pravděpodobnou hypotézu) od žitého 
osobního vztahu k Bohu, od víry v osobního Boha a v nesmrtelnost duše (pro niž 
nehledá systém obšírných zdůvodnění - na rozdíl od vytrvalého odmítání 
zjevení). Obdobně odpojuje otázku teologického či historického určení Ježíšovy 
osoby od jeho eticko-náboženské autority. Zde tkví také hluboké kořeny 
Masarykovy známé krajní zdrženlivosti ve výpovědích o povaze a obsahu jeho 
náboženského vztahu ke zmíněným instancím (bez nichž by se mu svět jevil jako 
ne-řád postrádající smyslu). Blízké je mi proto hodnocení Jiřího Bednáře, 
interpretuj ící Masarykovo nazírání jako hledisko věčnosti ‘ ‘zde a nyní' ‘, hledisko 
transcendence v imanenci.
Pokud jde o Kantovu filosofii vůbec a o regulativní ideje zvláště, Masaryk v eseji 
Moderní člověk a náboženství Kanta neodmítá pro jeho kriticismus, úsilí 
o syntézu, celostní nazírání atd. (za tojej naopak chválí, dokonce později - ve spise 
Rusko a Evropa - stále víc), ale staví se proti němu vždy tam, kde Kantův způsob 
uvažování jeví se mu jako narušení harmonického a harmonizujícího řádu, jako 
prohloubení přeryvu mezi žitým a racionálně konstruovaným řádem, mezi 
rozumem a smysly, rozumem a citem, mezi věcí o sobě a věcí pro nás, mezi teorií 
a praxí, tedy jako nerovnovážný postoj, posilující Subjektivismus, 
antropomorfismus atd. Pro Masaryka je Kantův Bůh nepřijatelným filosofickým 
konstruktem.
2. V rovině vztahu Masarykovy filosofie náboženství k jeho filosofii demokracie 
vzniká otázka: Jak rozumět Masrykově vizi o budování jednoho ovčince, 
o demokratické katolicitě, o “náboženské demokracii””? Při veškeré silné 
Masarykově řádu-milovnosti není pro Masaryka řád jako řád. Domnívám se, že 
“jedním ovčincem” Masaryk nemínil návrat ke středověké katolicitě ani 
demokratické sjednocení lidstva na bázi určitého pozitivního ' ‘demokratického 
náboženství” (to by mohla být jen zjemnělá, “demokratická” - teokracie). 
Masaryk má na mysli spíše světovou demokratickou organizaci lidstva, opřenou 
o ‘ ‘nové náboženství’ ’ v nekonfesijním smyslu, tj. ve smyslu kulturního konsensu 
občanské společnosti ve věcech duchovních základů této demokratické společnosti, 
ve smyslu jisté základní shody o postavení člověka ve světě a v kosmu a o nutnosti 
měřit jeho práva a povinnosti novým, organickým univerzalismem, tj. vřazením 
do jisté axiologické vertikály a do souladu s řádem nás přesahujícím (tj. že tato 
vertikála a řád jest, aniž by to implikovalo závaznou podobu výkladu a fundace 
této vertikály a tohoto řádu). Tomu se dnes někdy říká ‘ ‘formální uni verzalismus' ’ 
(Nagel), tj. konsensus o pravidlech vztahů mezi lidmi a o způsobech řešení 
konfliktů mezi nimi (Masaryk ovšem nemá na mysli jen pravidla hry, nýbrž novou 
kvalitu života).
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Je zajímavé, že Masarykův důraz na statiku (žitý vztah člověka k Bohu, 
nesmrtelnost duše, hledisko věčnosti jako statická vertikála) a celá idea 
nového náboženství (náboženství po-křesťanského, představujícího ještě hlubší 
změnu než samotný vznik křesťanství) je u Masaryka vlastně fundována (což 
působí jisté vnitřní napětí) - historicky, dějinně filosoficky, je diachronně 
odvozena z běhu dějinného vývoje (opět - není zjevenou pravdou). Z hlediska 
postmoderni rétoriky se Masarykova vize o vývoji světa od mýtu k vědě, od 
teokracie k demokracii jakožto naplňování ideálů humanitních až po vyústění 
v jednom ovčinci demokratické katolicity dánazvat ‘ ‘nábožensko-demokratickým 
velkovyprávěním”. Domnívám se, že reálné perspektivy těchto integračních 
procesů jsou mnohem obtížnější a cesty k nim těžké, že fenomén pluralismu, 
multikultumosti, partikularismů (často reflektovaný ve smyslu totálního 
relativismu) staví nás před problém, jak oprávněnou kultivaci těchto ozvláštnění 
spojit s respektem k univerzalismu, jehož potřebu pociťujeme snemcnší naléhavostí. 
Směr tohoto usilování bych nazval “emergentním univerzalismem”: nejsou to 
zjeveně, přečtitclné, přísně vědecky odvoditelné univerzální principy, nýbrž 
soubory hodnot, k nimž se lidé, národy, rozmanité sociální, etnické, náboženské 
skupiny a celé sociokultumí regiony těžce, na základě vlastních historických 
zkušeností (dobrých i trpkých a tragických) postupně propracovávají, přijímají 
za své (i obohacují svými partikulárními subkulturami) - zdola a zevnitř (asi tak, 
jak se k nim jednotlivec svou zkušeností propracovává ve svém osobnostním 
vývoji, v rodině, komunitě, v širší společnosti). Michael Waltzer to nazývá 
“re-iterativním univerzalismem” (revue Esprit, 1992, č. 12).
Masarykovo propojení filosofie náboženství a filosofie demokracie lze podle 
mého názoru číst i tímto způsobem a uplatnit je také mimo jiné při řešení dnešní 
“české otázky”.

SOUČASNÝ VÝZNAM MASARYKOVY FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ

Miloslav Bednář

Vzhledem k postavení, jež Masaryk pro svou dobu fenoménu náboženství 
přisuzoval, je na místě pokusit se zhodnotit jeho soudobou významnost, a sice 
v intencích, jež se týkají Masarykova, na křesťanství a okcidcntální myslitelské 
tradici vyrostlého pojetí náboženství. Masarykova koncepce náboženství 
představuje původní duchovní přínos, který svou povahou a zaměřením zjevně
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