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Není česká otázka špatně položenou otázkou? Když byl na konci šedesátých 
let ustaven „tým pro českou otázku“ a potom přijely sovětské tanky, říkal jsem 
si: na českou otázku není česká odpověď.

1. Česká otázka je podle Masaryka neodmyslitelně otázkou evropskou a světo
vou. Zajisté nikoli proto, že bychom představovali střed světa anebo byli nějak 
zvlášť uzpůsobeni k tomu, abychom světu sdělovali nečekané, zjevené pravdy. 
Důvod je patrně mnohem skromnější a prozaičtější: reflexe specifické zkuše
nosti malého národa na vypjatém, citlivém místě střední Evropy a celého světa 
(na jednom z mnoha takových míst), reflexe, která může přispět k hledání 
odpovědí na problémy současné historické situace v podmínkách rozpadu 
(anebo jen - restrukturace?) bipolárního světa. Jsme jednou z mála zemí, která 
prošla tak pestrou škálou režimů: monarchie, západní demokracie, nacistická 
okupace, stalinismus i pokus o reformní a federativní socialismus a následná 
„normalizace“ (parodie na dějiny, které však nebyly jen „pauzou v bytí“) až po 
pluralitní demokracii, rozdělení republiky a kapitalismus s lidskou (či jinou?) 
tváří...

Domnívám se, že neustálé kladení „české otázky“ není nutné vnímat jen jako 
českou chorobu (i když se s ním často sveze nemálo horeček a hypochondric- 
kých vzdechů). Může být šifrou obecné existenciální problematiky dnešního 
pluralitního, multikulturního a krizí se obávajícího lidstva, problematiky prasta
ré: Jací jsme, co můžeme vědět, v co doufat, kam kráčet, co činit? (Ruskou 
variantou „české otázky“ je otázka „Čto dělat’?“) Asi tak, jako se i v našem 
osobním, biografickém čase, neustále ptáme: Kdy - kde - odkud - kudy - kam 
- až kam, a proč a zač a nač?

2. Masarykův způsob kladení české otázky má tři dimenze. Ve zjednodušené 
podobě by se daly vyjádřit takto:
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- Dimenze eticko-filozofická, náboženská: vztah k vertikále (hledisko věč
nosti - věčnosti „zde a nyní“), tedy dimenze axiologická.

- Dimenze historicko-interpretační: retrospektiva, poznávání jisté vývojové 
logiky dějin a úvahy o tom, co „znamená“ a kde se nacházíme, tedy hledisko 
minulosti.

- Dimenze aktivisticko-politická: perspektiva, hledisko žádoucí budoucnosti, 
posuzující to, co můžeme a máme dělat s pohledem „za situaci“.

S tím souvisí trojí význam pojmu „smyslu“ pro Masaryka:
- Vztah k řádu hodnot, nás přesahujícímu.
- Identifikace významů dějů minulých.
- Směřování k...[!] télos, cílové jednání (v práci, politice, vzdělávání, v tvor

bě).
Masaryk neustále krouží mezi těmito dimenzemi, které se vzájemně doplňu

jí. Žádná z nich sama o sobě nestačí k fundování smysluplných skutků: nestačí 
konstrukce a prostá realizace světové Ideje, nestačí pouhá dedukce z chodu 
Dějin, v jehož logice jen pokračujeme (nic nestane „se“ pouze, já to musím roz
hodnout a udělat), nestačí utopie, voluntaristický mesianismus, víra v zázračný 
účinek Velkého převratu. Privilegované postavení a zbytnění jen některé 
z těchto dimenzí je českou otázkou špatně položenou. Nutno otevřít prostor pro 
rozpracování i souhru rozmanitých specifických odpovědí: pro představitele 
duchovní kultury, pro sociálně vědní badatele, pro činné politiky.

3. Tyto myšlenkové, badatelské a politické výkony za nás nikdo nepodá. V tom 
smyslu vyžaduje česká otázka českou odpověď - myšlení a práci členů českého 
společenství. Avšak k tomu, aby odpověď byla kvalitní, musíme prolomit čes
kou ohradu a klást si na bázi naší žité historické zkušenosti otázky obecně lid
ské v souladu s humanitními a demokratickými hodnotami, k nimž se lidstvo 
těžce propracovává. Jestliže v pozadí Masarykovy „české“ (ale i „sociální“, 
„ženské“, „ruské“ atd.) otázky stály úvahy o postavení a krizi moderního člově
ka, pak tím spíše dnes měli bychom věnovat velkou pozornost studiu „de la 
condition humaine“ na konci století. Nepovažuji už za tak podstatné, zda bude
me postupovat fenomenologicky, existencialisticky, strukturalisticky, katolic
ky, evangelicky...V dialogu těchto rozmanitých přístupů dopracovávat se 
k hlubšímu humanologickému poznání a skromně tak přispívat ke kultivaci 
občanské společnosti. V tom smyslu na českou otázku není české odpovědi.

Pokud jde o „českost“ našeho společenství, nesmíme se dát ukolébat nespor
ným (a jistě pozitivním a důležitým) faktem, že jsme dnes relativně homogen
ním „národním“ společenstvím (bez větších menšin zaujímajících zvláštní pro
stor): nadále jsme společenstvím multinacionálním, multietnickým, multikul
turním (a toto diferenciace bude spíše sílit). V tom smyslu je „česká“ otázka
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také otázkou „slovenskou“, „německou“, „rómskou“ a třeba i „vietnamskou“, 
„arabskou“ apod., tj. otázkou hodnot, opěrných bodů spojujících občanskou 
společnost v sociohistorickém a sociokulturním prostoru „Česká republika“, 
otázkou politické kultury, kvality výkonů, úrovně mezilidského soužití, způso
bu života, výsledků vzdělání a tvorby, duchovního klimatu, společného pově
domí o tom, co znamenáme, co „se“ v tomto společenství nedělá a kam v Ev
ropě a ve světě patříme.


