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Filozofie českých a slovenských dějin

(Přednášky evropské konference pořádané
švýcarskou skupinou SVU v Interlaken
ve dnech 17. - 19. září 1976)

Věnováno památce zesnulého předsedy ŠS-SVU

Dr. íheol. h. c. Přemysla Pilíra
(1895 - 1976)

Několik slov úvodem
V září 1976 uspořádala švýcarská skupina SVU v Interlaken evropskou
konferenci na téma "Filozofie českých a slovenských dějin”. K devíti
přednáškám, jejichž zkrácené texty přinášíme v tomto čísle Proměn, se
rozvinula bohatá diskuze svědčící o tom, že otázka kvality a smyslu naší
národní existence je i dnes stále vysoce aktuální.
Bylo nejednou řečeno, že filozofie českých a slovenských dějin je naše
národní specifikum. Francouzi. Němci. Španělé, Britové a j. nad
“smyslem" svých dějin nefilozofují. Skutečnost. že u nás se tato otázka již
po několik generací vždy znovu vynořuje. svědčí o tom, že odpověď na ni
patří do okruhu našich existenciálních potřeb. Odráží se v ní nejen sklon k
pragmatickému zjednodušeni hodnotového modelu s jasně artikulovanou
"linií”, ale také pocit nejistoty, odcizení vyvolaného tím. že mocenské' a s
ním často i ideologické "přiřazení" našich zemí do politických zájmových
sfér bývá nezřídka v rozporu s tím, co národ (či jeho intelektuální elita)
vnímá jako svou identitu.
Proto také není náhodné, že tato otázka se klade obvykle v období
společenských, kulturních či politických krizí v situacích, které se jeví
historickými křižovatkami a kdy potřeba dlouhodobé orientace a otázka
její kvality se aktualizuje s novou intenzitou. Jako vědomá filozofickohistorická koncepce klade se pak zejména od chvíle, kdy historie
národa je interpretována jako odkaz, jako hodnotové kontinuum, kteréje
ohroženo a jehož zachování se stává kulturním i politickým úkolem. Z této
potřeby vyrostla koncepce Palackého i Masarykova, tato potřeba nutí
dnes i nás, abychom se nad touto otázkou nově zamýšleli.
Konfrontace s rozpínavou sovětskou mocí a s některými prvky jejího
civilizačního obsahu vyvolala znovu potřebu vyjasnění smyslu našich dějin
a naší funkce (poslání) v soudobém světě. Politicko-ideologický diktát
poúnorového režimu takové hledání nepřipouštěl; snažil se naoktrojovat
hodnotovou orientaci a tím i národní identitu jiného typu a jiné kvality.
Nepodařilo se mu to. Stačil malý otřes jeho politických a ideologických
"jistot ” a otázka smyslu našich dějin a celé národní existence se na sklonku
šedesátých let vynořila znovu: četné články v literárních, historických,
sociologických a jiných časopisech, stejně jako některá knižní zpracování
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svědčí o lom, jak naléhavě se potřeba řešeni této otázky vnímala.
Perzekuční a cenzorní zásahy znemožnily ovšem brzy po invázi armád
Varšavského paklu pokračováni této - z nejrůznějších posic vedené diskuze o smyslu našich dějin.
Účastnici konference SVU v Interlaken se k tomuto tématu mohli
vyslovovat bez mocenských a ideologických zábran; princip ideové růz
nosti byl pořadateli vědomě podporován. Přednášky proslovené z
odlišných metodických i hodnotících pozic vyjadřují osobni názory
jednotlivých autorů; jsou však zároveň výrazným symptomem
myšlenkového kvasu, který otázka smyslu našich dějin mezi Cechy a
Slováky stále vyvolává.
Karel Hrubý

Vážené dámy a váženi pánové,
jménem předsednictva, výboru a členstva
S VU, posilám nejsrdečnějšípozdravy Evropské konferenci S V V, jejímž té
matem je filosofie českých a slovenských dějin - námět stále tak časový pro
hodnocení především našich cílů i cílů všech českých a slovenských organi
zaci v zahraničí.
S povděkem kvitujeme iniciativu švýcarské skupiny; doufáme, že vaše
sněmování přinese nové podněty a myšlenky a zároveň v Evropě, kde je
velký počet naší inteligence, zainteresuje nové členy a získá nové pra
covníky.
Úkol, kterýjsme si vytkli téměř před dvaceti lety a který plníme, je nema
lý. Jde hlavně o to, abychom informovali svobodný svět objektivně o naší
kultuře. A bychom pro Cechy a Slováky ve světě reklamovali místo, které
jim patří podle jejich přínosu světové vědě a umění a podle jejich oddano
sti myšlence svobody a demokracie. Jestliže tento úkol splníme, pak nebu
de již v historii našeho lidu Mnichovů, "únorů" či "srpnů".
Děkuji ještějednou pořadatelům za všechnu práci s přípravou konferen
ce a vám všem za účast na tomto významném shromáždění'. Lituji, že se
sám, pro služební zaneprázdnění, nemohu konference zúčastnit. Věřím, že
není daleko doba, kdy se některý z našich řádných sjezdů bude konat
v Evropě. Vaše konference v Interlaken naznačuje cestu.
S přáním plného úspěchu vašemu sněmování
jsem s upřímnými pozdravy
Váš
Dr. Miroslav Rechcígl
předseda SVU
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Za současnou orientaci filozofie českých dějin
Jaroslav Krejčí

Filozofie dějin je obor, jehož vymezení kolísá podle doby a místa
jednotlivých autorů. Do kulturních dějin českého národa vešel ve své
romantické fázi, která v individualitě etnických skupenství spatřovala
pozitivní hodnotu humanitní. Poněvadž se tak stalo v době, kdy
svébytnost našeho národa ve všech společenských aspektech nebyla věcí
samozřejmou, zahloubali jsme se více než jiní do problému metafyziky
národního bytí a snažili se najít odpověď objevením dějinného poslání
národa. Jakkoli jednotliví historikové doby poobrozenské odmítali
uvažovat v podobných pojmech, prožité trauma národního ponížení a
osobní charisma našich vůdců, především Palackého a Masaryka,
naplňovaly mysle vírou ve hlubší smysl toho, co jiní považovali jen za sled
spletitých, ve svém celku nahodilých procesů kauzálního zřetězení.
Filozofie českých dějin měla v tomto pojetí nejen svůj analytický, nýbrž i
normativní smysl: kladné prvky, povýšeny na vzor, zaměřovaly národní
úsilí k jasnějším obzorům budoucnosti.
Evropské kulturní dějiny znají ještě jiné pojetí vývojové analýzy a
generalizace, pojetí, pro něž je snad vhodnější použít názvu teorie dějin
nebo též makrosociologie. V tomto případě nejde o rozvíjení aspektů
normativních, ani o hledání dějinného poslání jednotlivých národů; jde o
postižení smyslu historických přeměn průlomů a zvratů, ať už na území
jednoho národa nebo v širších oblastech, o zjištění případných
pravidelností v dějinných procesech a pokud možno o formulaci teorií,
podobně jako v jiných vědních oborech.
Kulturní klíma naší doby, jakož i zkušenosti posledních desítiletí
nabádají po mém soudu spíše k sociologizujícímu než filozofujícímu
přístupu. Nemyslím však, že bychom tím měli zcela opustit normativní
dimenzi, tak potřebnou pro orientaci v situaci na první pohled
bezvýchodné. V současné době však, v níž jsme pod tlakem vnějších sil
celosvětového dopadu, musí být normativ našeho národního úsilí odvozen
z mnohem rozsáhlejší a komplexnější analýzy než tomu bylo v 19. století.
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Tehdy byla Evropa světovou dominantou. Její koncepty a problémy měly
univerzální dopad. Její nejednotnost byla dána především ambicemi
jednotlivých jejích etnicko-politických útvarů; rozdíly politických a
společenských systémů nebyly zdaleka tak výrazné jako nyní a nevytvá
řely hlavní předěl vnitroevropských protikladů. Jakkoli spletitá byla
situace politicky, její parametry byly přehlednější a více než dnes jednoho
zrna.
Pokud se týká nás samotných, měli jsme v 19. století za sebou jen jedno
tragicky rozporné, v jistém smyslu nepřekonané období dějinné. Mám na
mysli dobu protireformace, která - a tu souhlasím s Pekařem - nebyla ani
tak důsledkem našeho vlastního vývoje, odpovědí na naši českou
reformaci, jako výsledkem širšího střetnutí, v němž my sami jsme začali na obou stranách fronty - pozvolna ztrácet svou národní vyhraněnost.
Byla to sráž.ka protestantského Severu s katolickým Jihem, která nás
strhla do osudné konfrontace, jejíž rozuzlení bylo zpečetěno převážně na
náš účet.
Od smrti Masarykovy prožíváme další podobný proces, do něhož jsme
byli strženi silami, jejichž potenciál a dosah zdaleka převyšuje sílu našich
vlastních zdrojů. Tentokrát jde o střetnutí Západ - Východ, střetnutí, které
na rozdíl oo Západu . 17. století probíhá v rozměrech celosvětových.
Kromě toho v tomto novém průsečíku už nejde jen o Čechy, ale taky o
Slováky, kteří se po tisíciletém politickém odloučení stali znovu našimi
partnery v jednom státě. To vše vytváří nové skutečnosti, nové parametry,
které stěží můžeme zvládnout koncepty tradičními.
V této souvislosti se vynořuje otázka, zda se máme nadále zabývat
problematikou českých nebo československých dějin. Od roku 1918 Češi i
Slováci prožili mnoho společného. Stačilo to však k tomu, aby se vytvořilo
takové společenství ducha, takové sjednocení národních povah, aby se
dalo mluvit o společném dějinném osudu či smyslu? Jakkoli bych si přál
opak, myslím, že to říci nelze. Nejde jen o rozdíl v životních postojích,
nýbrž i o odlišnou dějinnou zkušenost. Slováci byli v obdobích pohrom,
které postihly Čechy, poněkud šťastnější. V době střetnutí Severu a Jihu
bylo Slovensko uchráněno od nejhoršího - paradoxně - tureckým
ohrožením. Proto Slováci neprožili tak tvrdou protireformaci jako Češi.
Protestantismus se udržel a katolictví nemuselo zaplatit za svou výlučnost
zvlažněním loyality svých příslušníků, jak se to stalo v Čechách. Za
nacistické expanze byli Slováci ušetřeni státoprávního ponížení českých
zemí. l když za to museli zaplatit systémovým přizpůsobením a vojenskou
účastí na německé straně, slovenské národní povstání účet vyrovnalo. Po
obnovení československé' republiky si Slováci zachovali větší rezervo
vanost vůči komunistickým slibům. Naproti tomu po porážce reformního
komunismu nalezli poněkud výhodnější modus vivendi s hegemonem
východního bloku než ideologicky více angažovaní Češi.
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Už tento letmý přehled poukazuje na rozdíly, pro něž snad bude lépe
zabývat se dějinnou problematikou obou národů odděleně. Myslím také,
že bude spravedlivější, když o slovenských dějinách řeknou své slovo
Slováci sami.
S ohledem na vlastní dějiny české, lze po mém soudu vyslovit hypotézu,
že jejich nejobtížnější situace, situace s tragickými důsledky, vznikaly z
mezinárodních nebo spíše nadnárodních konfrontací, při nichž na proti
chůdných stranách zřetelně vystupovaly rozdílné premisy ideologické s
odlišnými hodnotami a programy společenskými. Nešlo tedy při tom o
prosté střetnutí národů, ale o střetnutí společenských skupenství, které lze
v makrosociologickém smyslu nazvat civilizačními variantami. Tak tomu
bylo ve století sedmnáctém, tak je tomu ve století dvacátém. Ani marxista
Polišenský neváhal charakterizovat Třicetiletou válku jako střetnutí dvou
civiliz.ací, protestantské, severoevropské a katolické, jihoevropské.
Civilizační dimenzi rozdílu mezi evropským Západem a Východem v prů
běhu posledního tisíciletí viděli mnozí. Stačí jen vzpomenout Masaryka a
A. Toynbeeho. Po roce 1917 se civilizační protiklad Západ - Východ ještě
přiostřil; zasáhl postupně všechny oblasti společenské organizace a
kulturní tvorby.
Uvědomíme-li si tyto širší souvislosti, shledáváme, že se český národ
ocitl během 11 století své historické existence celkem třikrát v první linii
civilizačních střetnutí.
O první civilizační konfrontaci na našem území víme bohužel málo.
Prohra východokřesťanské orientace nezanechala přímých stop v našem
národním povědomí. Příležitostné nostalgie, podmíněné spíše nadějí na
ruskou pomoc než oživením tradice, byly zastíněny reminiscencemi
husitskými s jejich zřetelnou charakteristikou evropského Západu.
V druhém střetnutí šlo o civilizační rozkol evropského Západu. Českou
reformaci můžeme chápat jako jeho předehru, avšak bez úmyslů
rozkolných. Ani husitská revoluce, do níž reformní hnutí přerostlo po
mučednické smrti Husově, nevyústila v rozkol; výsledkem byla místní
odchylka v zemích českých, odchylka, která se mohla udržet téměř po celé
století díky pluralitní konstelaci moci v latinsko-křesťanské civilizaci
středověku. Teprve vznik a rozmach reformace německé a švýcarské, který
na první pohled sliboval posílení našeho kališnictví, vystavil české země
katolickému protiútoku. Češi tak byli strženi do celoevropského
konfliktu, v jehož rámci nebylo místa pro koexistenci náboženských
denominací pod jedním suverénem. Myšlenka náboženské tolerance,
aplikovaná důsledně zejména na Moravě, myšlenka, jejíž obecné uplatnění
mohlo zabránit civilizačnímu rozkolu Západní Evropy, ustoupila principu
“Cuius regio, eius religio”. V jeho duchu Westfálský mír začlenil Čechy a
Moravu do výlučné držby militantního představitele katolického Jihu.
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Vyřazení protestantské a zčásti i katolické elity oslabilo politický i
kulturní potenciál český. V důsledku protireformace se tvůrčí energie
přesunula do necenzurovaných oblastí výtvarného umění a hudby,
zatímco páteř národní kultury a národního uvědomění - literatura - takřka
zmizela z veřejného života. Národní uvědomění a literatura v pravém slova
smyslu se mohly znovu zrodit až s další civiliz.ační transformací v Západní
Evropě.
Kulturně-politické rozpolcení Západní Evropy na principu
náboženském, na podkladě dvou až tří variant křesťanství, vytvořilo
podmínky pro kritické hodnocení oprávněnosti těchto diferenciančních
premis. Osvícenství, které postupně nabylo převahy v mocenských elitách
na obou stranách civilizačního předělu, bylo prvním krokem k překonání
civilizačního protikladu Sever - Jih. Další etapou byl romantismus, který
národní uvědomění a svébytnost kultury každé etnické skupiny povýšil na
kladnou hodnotu humanitní. Na místě států integrovaných jednou a
výlučnou denominancí náboženskou nastoupily státy národní,
integrované zdůrazněným nacionalismem. Francouzská revoluce otevřela
svým mnohostranným impulzem novému principu dveře do celé Evropy.
Ani evropský Východ nezůstal nedotčen. Nastalo období civilizačního
sblížení jednotlivých částí Evropy, s tendencí k diferenciaci v jiné rovině
než ideologické a systémové.
Tento proces, slibující reintegraci Evropy, byl českému národu příznivý.
Národní vzkříšení, růst a dozrání proběhly v závratném tempu; vyvrchole
ním bylo obnovení českého státu, vytvoření Československé republiky.
Masarykova filozofie českých dějin byla v jistém smyslu racionalizací
tohoto vývoje, racionalizací inspirovanou národním sebeuplatněním v
poměrně vzdálené minulosti.
Vznik Československé republiky však spadá do doby, kdy se evropské
civilizační klíma opět komplikuje. Sekularizace evropského Západu - a do
značné míry i Východu - oslabila integrační funkci církví a na jejich místě
posílila integrační roli etnických skupin, jejichž nároky na jednotlivce
začaly převyšovat loajality náboženské a dynastické. Diferenciační princip
Západu tak postupně přerostl do oblasti nejvyšších hodnot duchovních a
ohrozil tak jednotu společné civilizace.
Obnovením a vytvořením několika států odstranila první světová válka
největší anomálie v horizontálně-politické struktuře Evropy; na druhé
straně však podlomila duchovní jednotu a radiační schopnost západo
evropské civilizace. To se nejdříve projevilo v poměru k Východu. V
Rusku rok 1917, který únorovou revolucí sliboval sblížení společenských
soustav a kultur evropského Západu a Východu, připravil revolucí
Říjnovou předpoklady pro ještě ostřejší diferenciaci hodnotového i
společenského systému obou částí Evropy. Mezitím - a od té doby
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opakované až dosud - proletářský internacionalismus, který se měl stát
civilizační integrantou ve světovém měřítku, ustoupil v rozhodujících
střetnutích loajalitám národnostním.
Nicméně v dvacátých letech se zdálo, že Západ rozšířený o národy, které
se osvobodily od Ruska, se zkonzoliduje. Hlavní problém tkvěl v znovuzačlenění Německa do celoevropské souhry. To však byl problém
především vítězných velmocí. My jsme se na chvíli mohli věnovat
dořešování starých bolestí. Ve snaze zúčtovat s traumatem protire
formační epochy, došlo v českých zemích k pokusu nejen odrakouštěm ale
také odkatoličtění. Asi pětina národa tak manifestačné učinila.
Zatímco ohlas severo-jižního střetnutí ještě dozníval na naší půdě, nový
protiklad Západu a Východu se jen pomalu rozvíjel do plné civilizační
dimenze. Po dobu první republiky i dlouho potom bylo dosti těch, kteří
rozdíl mezi navzájem nezávislými socialistickými stranami a komunisti
ckými stranami řízenými z Moskvy spatřovali v různé intenzitě sociali
zační praxe a nedoceňovali diametrální rozdíl v hierarchii lidských
hodnot; neviděli jasně protiklad mezi těmi, kteří chtějí dosáhnout větší
rovnosti při zachování, po případě rozšíření svobod jednotlivce, a těmi,
kteří tyto svobody vyvlastňují ve prospěch nové mocenské elity, za účelem
realizace doktrinálních požadavků masovou manipulací. Orientace byla
komplikována aktualizací problémů sociálních: váháním mocenských elit
na Západě promítnout zásadu rovnosti před zákonem do oblasti sociálněekonomické, a předstíráním uniformní mocenské elity na Východě, že tam
k takovému promítnutí došlo nebo postupně dochází.
Mezitím princip sebeurčení národů, který nebyl první světovou válkou
realizován důsledně, se stal právě pro tuto nedůslednost rozkladným
prvkem v novém uspořádání Evropy. V nedostatku celoevropské
integranty, nedostatku zostřeném tvrdostmi mírových smluv a
ekonomické krize, došlo ve zhrzeném Německu k drastickému pokusu o
vytvoření osobitého společenského systému, v němž se etnická diskrimi
nace a genocida staly prostředky kolektivního sebeuplatnění. Západo
evropská civilizace se tak ocitla v konfrontaci s civilizační zrůdou, která
svou bezohlednou agresivitou ohrozila nejen ji, nýbrž i marx-leninský
systém Východu, který mezi tím procházel stadiem neméně akutní, avšak
více maskované perverze stalinské. Hitlerovské šílenství tak přivodilo
nepřirozenou alianci polarizovaných sil Západu a Východu a posléze
vyústilo mocenským vákuem, které umožnilo expanzi stalinského
Východu daleko na západ.
Na první pohled se nová konstelace zdála být Čechům příznivá. Česko
slovenská republika byla obnovena a etnická hranice s Němci byla přizpů
sobena hranicím historických zemí, což se však stalo za cenu neodpusti
telné skvrny na našem humanitním profilu. Vojenská aliance Východ -
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Západ vyvolala iluzi možného civilizačního sblíženi, při němž významná
role mohla připadnout právě Československu. Mocenská elita Sovětského
Svazu však neměla zájem o nějaký most, ale o co nejtěsnější oplocení nově
získaných oblastí.
I když naše začlenění do východního bloku vyplynulo především z
dohody vítězných spojenců, naše vlastní přispění nelze pominout. Což
nebylo mezi námi dosti těch, kteří sdíleli kollárovskou vizi o “přivinutí k
velikému dubisku na slovanském východě”? Což nebylo mezi námi dosti
iluzJ o tom, že Sovětský svaz je, když už ne ve smyslu politickém, tedy
aspoň ve smyslu sociálním, pokrokovou zemí? Cožpak naši vůdci nebyli
ochotni věřit slovu Stalinovu? Copak Komunistická strana nedostala v
českých zemích roku 1946, v jediných celkem svobodných volbách po
druhé světové válce, 37% hlasů? Copak si mnozí z nás nedělali iluze o tom,
že komunisté s jejich téměř již dvacetiletou absolutní podřízeností Moskvě
zachovají pravidla parlamentní demokracie?
Všechny tyto iluze zmizely teprve průběhem dvacetileté zkušenosti. Po
odcizení pracujících vrstev, které vyústilo v rozsáhlou apatii, procitla
posléze komunistická inteligence a pokusila se systém vnucený nám z
Východu reformovat podle vlastních představ o společenském pokroku. V
širokých vrstvách současně znovu ožila masarykovská tradice a naděje na
pluralitní demokratizaci systému. Komunističtí reformátoři však těžko
hledali kompromis mezi demokratizací a zachováním vedoucí role své
strany.
S výjimkou aspektu vojenského, události šedesátých let v lecčems
připomínají českou reformaci náboženskou. Obě začaly uvědoměním
protikladu mezi teorií a praxí ideologické formace, k níž jsme náleželi. V
obou se vrhal pohled zpět, k základním spisům ideového směru. V žádném
případě nešlo o odpoutání od nadnárodního skupenství, jehož jsme byli
členy. V obou případech směr reformátorů, který v zemi nabyl převahy,
uzavřel s odpůrci mimo zemi jakési narovnání - kompaktáta, jejichž
dodržování však záviselo na vzájemném poměru sil a ochotě bojovat. A
tak, na rozdíl od reformace křesťanské, jejíž kompromisní výsledek jsme
dovedli uchovat až do nástupu reformace v sousedních zemích, přičemž
reformační elita v Jednotě bratrské vydržela v zemi po dobu dvou století,
reformaci marxistickou jsme vzdali v důsledku jediné vypravy křížové, v
průběhu jednoho roku. Pevněji než před tím jsme teď připoutáni k
suverénu evropského Východu, který usiluje o uznání své hegemonie
představiteli Západu, tedy o zpečetění našeho osudu novým mírem
Westfálským.
Jaký závěr a jaké výhledy můžeme odvodit z tohoto dějinného nástinu?
Především potvrzení hypotézy, že nejtragičtější situace v dějinách českého
národa vyplynuly z jeho aktivní účasti na konfliktech civilizačně
polarizované Evropy.
9

Příčiny tohoto syndromu jsou několikeré. První lze hledat v našem
zeměpisném umístění ve středu Evropy, který je přirozeným geopolitickým průsečíkem celoevropských střetnutí. Druhou příčinu lze spatřovat
v našem sklonu reformátorském, který nás, více než jiné národy, vedl k
ideologické angažovanosti a tudíž k přímé účasti na uvedených
konfrontacích. Za třetí je možno poukázat na to, že takové mimořádné
situace vyžadovaly mimořádných kvalit našich vůdců, mimořádných
schopností naší mocenské elity. Bylo třeba kombinovat realismus v
ocenění konstelace sil, schopnost zajistit účinné spojence, odhodlanost,
rozhodnost a důslednost. Jak víme z krizí nedávných (1938, 1948 a 1968) i
dávno minulých (1547 a 1618 až 1620), pokaždé z toho něco chybělo.
Z těchto závěrů se nabízejí tři výhledy. První tkví ve snížení naší
senzitivity vůči civilizačním protikladům; druhý ve snížení těchto
protikladů samotných; třetí ve zvýšených nárocích na vůdcovské kvality v
době krize.
První výhled mám za nejméně přijatelný. Pokládám za kladnou
hodnotu naší tradice, že jsme s požadavkem národní samostatnosti
spojovali požadavek jistého typu společenského systému, heslovitě řečeno:
demokratického, rovnostářského, pluralitního a humanitního. V tom
nemůžeme polevit. Naproti tomu ve druhých dvou bodech se nám otevírají
jisté možnosti. Civilizační protiklad Západ - Východ se může snížit účin
nější radiací Západu. Větší vyspělosti politické elity může být dosaženo
jejím uvědomělým úsilím. Tento vývoj doma je však brzděn negativní
selekcí suveréna mimo zemi. My v exilu můžeme jen zdůrazňovat a rozvíjet
tento požadavek. Kde však můžeme přímo přispět, je k radiační kapacitě
Západu. Posílením řad těch, kteří usilují o ideovou dynamizaci a
civilizační integraci Evropy na humanitně-demokratické bázi můžeme
nejen nejlépe realizovat v cizině své češství, ale též nepřímo přispět kjeho
rehabilitaci ve vlastním domově.

Hippokrata se ptali: "Která nauka je nejlepší". Odpověděl: "Ta, kterou ne
návidí hlupáci."
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Prolegomena k budoucí filozofii českých dějin
Karel Skalický
v církvi kde které jsou mužové, jinač
ctihodní, ale velice nedůtkliví, když se
jedná o jich předcích. Někteří jsou do
konce tak zaslepeni, že chyby dvě, tři sta
let staré zbytečně vztahují k svým oso
bám, k svému stavu, k své nynější církvi
a vykládají je za urážku svou.”
(Zikmund Winter)
“Víra katolická toho nevyžaduje a církev
si toho nepřeje, aby údové její všechno
napořád v ochranu brali, co se v církvi
dělo.”
(Antonín Lenz)

České dějiny, jejich smysl, jejich filozofie, jejich svár, tep a směr, to jsou
otázky, které mě už po léta zneklidňovaly a ponoukaly k tomu, abych se
nad nimi hlouběji zamyslel. Nicméně teprve ona vnější okolnost, že mám
na této konferenci mluvit na toto téma, mě přiměla k tomu, abych se nad
tím, co už po tolik let rozdmýchává můj nepokoj, důkladně zahloubal a
pokusil se o jakous takous syntézu. Z toho důvodu chci hned na začátku
vyjádřit SVU svůj vděk za její iniciativu.
Tento můj osobní, ba existenciálni zájem na tomto námětu však způ
sobil, že když jsem začal psát, stále více jsem ztrácel se zřetele otázku pro
koho a pro jakou příležitost píšu a stále více jsem byl strháván otázkou co
píšu čili věcí samou, takže nakonec z toho vyšlo nikoliv 10-ti stránkové ale
28-mi stránkové pojednání. Nemám proto odvahu vám ho celé číst.
Musím-li tedy svůj výklad omezit, nechci to udělat prostě jen tak, že ve
zkratce povím totéž, co jsem předtím napsal rozvedeněji. Chci spíš kromě
zhušťujícího shrnutí podat i klíč k lepšímu pochopení celé své koncepce,
dát jakési uvedení do její skryté vnitřní struktury a tím jí i odkrýt bok a
vystavit kritice.
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1. Předznamenávající idea
Řeknu tedy nejprve, jaká to byla idea, jež předznamenává celé mé
pojednání o českých dějinách, idea, kterou jsem - přiznám se - převzal od
Comblina* a kterou už po dobré tři roky si tak různě obracím, pokoušeje
se o její kritiku, či dokonce zneplatnění, což se mi však dosud nepodařilo.
Proto ji tedy používám jako hermeneutického klíče evropských dějin vů
bec a českých dějin zvláště, a dodávám jen, že bych byl vděčný každému,
kdo by mi ji fundovanou kritikou zneplatnil a tím mě od ní i jaksi
“osvobodil”.
Tuto ideu bychom mohli ve zkratce vyjádřit asi takto: dějiny naší
civilizace, poznamenané, prorostlé a prokvašované křesťanstvím, jsou
dějiny revoluční, neboť křesťanská civilizace, na rozdíl od jiných, je
civilizací v jádře nikoliv statickou ale dynamickou, jejímž dynamickým a
tedy revolučním prvkem je právě znepokojující kvas evangelia. Neboť
revoluce neznamená jen násilné převzetí moci jedné třídy druhou - to je
velice jednostranné pojetí - ani neznamená kvalitativní skok z říše nutnosti
do říše svobody - a to je nebezpečně mytizující pojetí - ale znamená prostě
constitutio libertatis, uskutečňování svobody, a to jak ve smyslu
objektivním, jako vytváření vnějších podmínek svobodného žití, tak i ve
smyslu subjektivním, jako zrození vědomí svobody. Jelikož však poselství
evangelia, které vyvažuje člověka z kosmického a psychologického
determinismu jakož i z historického fatalismu, které přehodnocuje
hodnoty (viz Blahoslavenství), přehodnocuje autoritu (kdo chce být
největší, budiž nejmenší a služebníkem všech), vybízí člověka k obrácení se
na ruby (čiňte pokání) a svým příslibem toho, co “ani oko nevidělo ani
ucho neslyšelo” ho rozevírá radikálně nové a jiné alternativě, takové
poselství je poselstvím svobody, takže jednou vhozeno do našeho
dějinného těsta, stává se v něm zneklidňujícím revolučním kvasem.
A opravdu, když se zahledíme v tomto světle na dějiny západní
civilizace, vidíme, že je neustále otřásaná hlubinnými záchvěvy, jež mají
čtyři epicentra 1) Řehořova reformace vrcholící v boji o investituru, neboli
“papežská revoluce”, 2) protestantská reformace, neboli “revoluce
křesťanů”, 3) francouzská revoluce, neboli revoluce občanská a 4) ruská
revoluce, neboli revoluce sociální. Každá z těchto čtyř revolučních vln se
pomalu a často po staletí připravuje v útrobách společenského organismu,
než kdesi vlivem okolností vybuchne ve více či méně prudkém zemětřesení
a pak ještě po staletí doznívá a plněji se uskutečňuje. Každá z nich bojuje za
uskutečnění určitého aspektu svobody, neboť revoluce je constitutio
libertatis. Řehořova papežská revoluce usiluje o libertas ecclesiae, o
svobodu věroučného a mravoučného poslání církve v impériu.
* Joseph Com blin. Theologie de la revolution. éd. universitaires, Paris 1970.
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Protestantská reformace připravovaná husitskou, pokračující v anglickém
puritanismu a doznívající v americké revoluci, usiluje o svobodu
křesťana, křesťanského laika v církvi (a ve státě), Francouzská revoluce
pak je ještě radikálnější, neboť chce uskutečnit nikoli jen svobodu
křesťana, ale vůbec každého člověka ve společnosti a ve státě, svobodu
občana. A původní inspirace sociálních revolucí, jež mají své epicentrum v
revoluci Ruské, je svoboda nejen občanská, jež se může stát čistě formální,
ale sociálně-hospodářská. Dlužno ovšem dodat, že žádná z těchto revolucí
neuskutečňuje svůj ideál bez zbytku, bezbolestně a v rukavičkách, z čehož
plyne dvojznačný, dvojsmyslný a dvojsečný ráz každé revoluce, každého
vtělování ideálu do dějin. “Když velké sny se zabíjejí, mnoho krve teče”
(Wolker).
Nuže, toto dějinně-filosofické (či teologické, chcete-li) schema jsem měl
před očima, když jsem se zamýšlel nad českými dějinami. Do tohoto rámce
jsem zasadil svou přibližnou znalost českých dějin, neboťjsem přesvědčen,
že o českých dějinách lze plodně přemýšlet jen pokud je vidíme v jejich
dějinném kontextu, jímž jsou dějiny křesťanské civilizace. Uvažovat o
českých dějinách izolovaně, uvažovat je jen “o sobě” a “v sobě”, to by byl
Solipsismus, který si už předem uzavírá přístup k pravdě.
2. Vymezení pojmu “filozofie českých dějin”
Za druhé pak považuji za nutné říci, co tu rozumím pojmem “filozofie
českých dějin”, neboli objasnit charakter a strukturu svého zamýšlení nad
našimi dějinami. Odmítám především racionalistickou metafyziku dějin,
která nahlíží na dějiny jako na samopohyb jednoho jediného subjektu,
jímž je Rozum lidské společnosti, neboť takové pojetí není právo lidské
svobodě a vposled vede, aťsi to přizná či ne, k ateismu idololatrizujícímu
dějiny. Nechci tedy v dějinách hledat nějakou předem danou logiku,
kterou pak dějiny už jen “sledují”. Své zamýšlení nad dějinami bych spíš
charakterizoval jako jakýsi druh rozšířeného a prohloubeného sebezpytování. Říkám rozšířeného, protože nejde jen o zpytování sebejako osoby,
ale též jako bytosti rodové, kmenové a národní, které se vždycky nějak
týká i to, co se stalo před jejím zrozením v onom společenství lidí, jež je
jejím lůnem. A říkám prohloubeného sebezpytování, protože nejde jen o
povrch mého osobního, rodového a národního příběhu, o data a vnější
události, ale i o tužby, zájmy a přesvědčení, které je určovaly a které jimi
byly i zpětně určovány.
3. Fenomenologie českého dějinněnárodního vědomí
Filozofie dějin chápaná jako rozšířené a prohloubené zpytování
svědomí, vyžaduje však nejprve jakousi fenomenologii českého dějinně
národního vědomí, jakýsi průzkum a popis jeho zvrstvení, jeho skladby,
jeho vnitřních napětí. Převážná část mé původní přednášky je věnována
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právě tomuto rozboru, v němž jsem se snažil o jakousi dějinněkulturni
geologii našeho národního vědomí, o bližší určení jeho rozvrstvení, o
přesnější vymezení určitých duchovních typů či tradic, které ho skládají.
Písně, literární tvorba výtvarná díla mi při tom byly vodítky k jejich
vytyčení. Tuto část však musím kvůli časové tísni pominout. Shrnul bych ji
jen velice krátce tímto spůsobem: Domnívám se, že v našem dějinněnárodním vědomí můžeme odkrýt šest různých vrstev, různých
duchovních polarit či tendencí, slovem: tradic. Tradici cyrilometodějskou,
tradici obrozenskomasarykovskou a nakonec tradici - řečeno zkusmo a
pro dorozumění - socialistickou. Každá tato tradice usiluje o určité
hodnoty a jejich zpřístupnění, čili o určitý aspekt lidské svobody. Tradice
cyrilometodějská o zpřístupnění “knih Páně” a tím i o duchovní a kulturní
vyzbrojení národa, neboli o svobodu vlastního jazyka v nejvyšších
lidských projevech, jako bohoslužba a kultura vůbec. Tradice svato
václavská o lidumilnou politiku snažící se o povznesení otroků pro
lásku Kristovu a podporující proto věrozvěstnou a mravoučnou činnost
církve, pro kterou se snaží zajistit svobodu vymaňující ji z pokořujícího
feudálního zeslužebnění vladařským zájmům. Tradice husitská o uznání
laika v církvi, jeho plnoletosti, jeho volného přístupu ke zdrojům pravdy
(Písmo), jeho svobody v církvi oproštěné ode všech “lidských nálezků” a
umožňující tak křesťanům život podle “pravé svobody Kristova zákona”
(Mikuláš z Pelhřimova). Tradice svatojánská zdůrazňující význam
zdánlivě omezující normy křesťanského pravověří pro náboženskomystické povznesení k Bohu a usilující tak o svobodu kontemplativního
pozdvižení k transcendentnu.
Tradice obrozensko-masarvkovská,
ovlivněná osvícenskými ideály volnosti, rovnosti, rozumu a čistého
“člověctví”, usiluje především o národní rozmach a s ním spojenou
politickou svobodu člověka jako člověka (a nejenom jako křesťana). A
nakonec je tu poslední vrstva našeho národního vědomí, tradice (lze-li o
tradici mluvit) socialisticko-komunistická, usilující o zrovnoprávnění lidí
nikoli jen jako občanů před zákonem, ale i jako lidí žijících v práci a z
práce, čili o jejich osvobození od nouze, strukturálního vykořisťování a
hmotného ujařmení. A dnes, nemýlím-li se - a myslím že nikoli - , se
připravuje v podzemí už další revoluční vlna, která hledá poučení z chyb
revoluce měšťanské a proletářské a tápavě se pokouší o formulaci svých
ideálů a strategie svého uskutečnění. Snad bychom ji mohli spolu s Bigem*
nazvat revolucí komunitárně-participační.
Domnívám se tedy, že toto šestivrstevné schema (se zárodečnou sedmou
vrstvou) dosti věrně postihuje (byťnutně s určitým zjednodušením) složení
našeho dějinněnárodního vědomí a dovoluje nám vidět i jeho souvislosti s
kontextem celé křesťanské civilizace. Tradice cyrilometodějská a sváto* Pierre Bigo. ĽEglixe et la revolution du tiers monde. éd. univ., Paris 1974.

14

václavská, každá svým způsobem, uskutečňuje v našem národním těle
ideály gregoriánske reformace (či papežské revoluce) usilující o svobodu
božího lidu, církve, především jejích představitelů, biskupů (boj o
investituru). Tradice husitská zahajuje v křesťanstvu onu druhou
reformaci, která pak proběhne celou Evropou a nakonec přistane u břehů
Ameriky, a která usiluje o svobodu božího lidu nejenom v osobách jeho
pastýřů, ale v osobách všech, i těch nejposlednějších údů Kristových.
Neboť každý křesťan je povolán k pravé svobodě božích dítek. Tradice
svatojánská, ač často chápaná jen jako reakce na reformaci (a tedy na
tradici husitskou) je vlastně ve své nejhlubší intenci jen pokračováním, i
když polemickým, tradice husitské, neboť i ona usiluje o pravou svobodu
dítek božích, ale zdůrazňuje proti tradici husitské, že nestačí jen ohnivě
nakázat, samostatně číst Písmo a “bít a nikoho neživit”, ale že je též třeba
mlčet, poslouchat a modlit se (i když i ona občas “bije a nikoho neživí,”
jako na Bílé Hoře). Tradice obrozensko-masarykovská pak tvoří zcela
zřejmě součást onoho řetězce revolucí měšťanských, které se rodí z ještě
radikálnějšího zápalu o svobodu, o svobodu nejenom křesťanů a pro
křesťany, ale o svobodu člověka jako člověka, neboť povolání ke svobodě
není privilegiem křesťana, ale je vlastní lidské přirozenosti jako takové.
Deklarace lidských práv je hutným shrnutím těchto aspirací. A nakonec
tradice socialistická se začleňuje do onoho mohutného revolučního
proudu, jenž vyvěrá z tužeb oné “vedlejší zplodiny” kapitalistické výrobní
struktury, proletariátu, po lidsky důstojném životě, prostém bídy, prostém
opovržení, prostém uhnětenosti, prostém předurčení k živoření.
Tento revoluční proud však vynáší na společenský povrch jakousi
“novou třídu” (M. Džilas), stranickou byrokracii, nové velekněžstvo, které
ve své vlastní svobodě vidí svobodu všech a v míře, v níž odstrkuje církev
Kristovu, samo se konstituuje v jakousi anticírkev se svou dogmatikou, se
svou ortodoxií, se svou mystikou Strany, se svými kulty a kultíky. Tato
situace nemůže nepřipravovat novou revoluci. Jednu výhodu však tato
situace má: církvi Kristově se tak nastavuje překrásné zrcadlo k vlastnímu
sebezpytování.
Na závěr této části bych jen dodal, že mluvím-li o tradici, nemám na
mysli jen opakování něčeho nebo lpění na něčem, ale tradici tu chápu jako
obnovovanou pamět silného zážitku svobody. Palacký si kdysi zapsal do
svého zápisníku slova: “Ó kde jen jednou vkořenil se cit svobody, kde jen
jednou svítal její blesk, tam hoří plamen, tam svítí světlo její po vždycky.
Lidé mají dobrou paměť na vše, což k štěstí jim sloužiti může.” Těmito
slovy vlastně Palacký vystihl podstatu tradice.

4. Závěrečné úvahy
Z naší fenomenologie českého dějiccénárodcího vědomí tedy vyplývá
přesvědčivý závěr, že toto vědomí není jednolité, sourodé, jednohlasé, ale
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je složité, různorodé, vícehlasé a tím tedy už vykazuje určitou skladebnost
a vrstevnatost a tím ovšem i vnitřní sváry a napětí. Každá starší a spodnější
vrstva pořád nějak nese vrstvy horní a nepřestává do nich prosakovat
jakýmsi vzlínáním svého vlivu. Právě na toto vzlínání jsem se snažil
poukázat v rozboru každé tradice. Všechny tyto tradice, každá svým způ
sobem, jsou tedy přítomny v našem národním vědomí; v něm se jedna k
druhé přimyká či se s ní odpuzuje, doplňuje či sváří, souzní či nesouzní,
podobajíc se tak jednomu pletenci Svatoplukových prutů. A ač už na tuto
vícetradičnost, vícesmyslnost či vícehlasost našich dějin poukázal Salda a
Pekař, naše filozofie českých dějin to, jak se zdá, nebere moc na vědomí.
Je to vidět z toho, že máme vlastně nikoliv jednu filozofii českých dějin
(tu bych si dovolil nesouhlasit s Patočkou), ale dvě. Ta první, starší,
řekněme “katolická”, snad méně propracovaná, ale nevysloveně přítomná
u všech katolických dějepisců, od Balbina až po Neumanna a Sedláka (či
historického divulgátora Ráčka), by se dala načrtnout asi takto: živná žíla
našich dějin je katolické křesťanství. Když toho jsme se drželi, jako tomu
bylo až do Karla IV., rostli jsme a mohutněli, ažjsme dosáhli toho vrcholu,
jejž představuje “zlatá doba” našeho Otce vlasti Karla. Když jsme od něj s
husitstvím odpadli, nastal úpadek, jenž nás zavedl až do marasmu Bílé
Hory. Tam však, řízením Prozřetelnosti, z bolestného řezu se stává
ozdravná operace, jež nás opět napojuje na onu živnou žílu katolického
křesťanství, takže opět se vzmáháme tak dalece, že dosahujeme i své
samostatnosti. Tam však znovu odpadáme od víry otců, a tak podobně
jako kdysi nevěrný Izrael, padáme jednou do otroctví egyptského, po
druhé do otroctví babylonského. Nelze popřít, že tento pohled má něco do
sebe.
A pakje tu druhá filozofie českých dějin, jak ji formuloval Palackýapo
něm s úpravami Masaryk, kterou bychom mohli nazvat “protestantskou”.
V ní onou živnou půdou, s jejímž stykem se obnovuje naše síla, je naše
národní individualita, naše české “člověctví”, naše “slovanská holubičí
povaha”, náš vrozený demokratismus (a Patočka řekne: náš elementární
demokratismus a marxista Kosík: náš plebejský demokratismus). Kdykoli
tento náš demokratismus se oprostí od cizích vlivů, které ho zastiňují,
utlačují a dusí, tu roštem, vzmáháme se a rozkvétáme. Kdykoli však tyto
vnější síly převládnou, tu ztrácíme svou identitu a hyneme. Doba Karlova
je proto jen zdánlivě “zlatá”, protože v ní cizí vliv katolicko-německý
dosahuje vrcholu. Popravdě veliká doba je až. ta co následuje, kdy jsme
konečně setřásli se svých zad onen tíživý příkrov cizího vlivu a mohli jsme
opět projevit svou vlastní individualitu. Taje však nepřízní okolí neustále
potlačována. Úspěšně se brání po celou dobu husitskou, ale pak vlivem
vlastní nesvornosti (Lipany) a zvýšeného vnějšího náporu, pomalu
podléhá. Naposled se rozhodne vzepřít na Bílé Hoře k rozhodnému
odporu, ale je sražena a na tři sta let přikována pod habsburskéjho, ježje
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opět nositelem onoho cizího katolicko-německého vlivu. Ríše Rakouská
však padla a my jsme mohli opět povstat a projevit svou vlastní
individualitu, to naše demokratické české “člověctví”. Jeho výrazem jsou
Hus, Chelčický, Komenský, Dobrovský, Palacký, Havlíček a - dnes
dodejme i Masaryk.
Jak je z těchto dvou náčrtků vidět, “katolické” pojetí nazírá naše dějiny
podle kritéria věrnosti určité vnější normě, kterou je katolické pravověří.
“Protestantské” pojetí je nazírá podle kritéria národní individuality, která
se může či nemůže projevit.
Výhoda “katolického” pojetí je ta, že jeho kritérium je velice jasné:
věrnost pravověří. Jeho veliká nevýhoda je ta, žc ztrácí pochopení pro tu
dějinnou skutečnost, která se začne nějak odchylovat od tohoto pravítka.
Tak se stává, že není právo tradici husitské, že s rozpaky se staví k tradici
obrozensko-masarykovské a na současnost už hledí jen jako na
nepochopitelné “boží dopuštění”.
Výhoda “protestantského” pojetí je ta, že zhodnocuje, abych tak řekl,
svobodnou soukromou národní iniciativu. Má však dvojí nevýhodu.
Předně jeho kritérium “české individuality” je tak strašně mlhavé, že
vlastně přestává být vůbec kritériem. Je sice pravda, že Masaryk se snaží
této mlhavosti odpomoci výčtem zcela konkrétních postav, jako Hus,
Chelčický atd. Pekař však správně poukáže na to, že souvilosti tu jsou jen v
Masarykových očích. A pak, a to je druhá nevýhoda tohoto pojetí, je
podobně jako první, jen z. jiných důvodů, jednostranně monopolizující,
redukující tak tradici cyrilometodějskou a svatováclavskou na jakousi
prehistorii a tradici svatojánskou na pouhé temno a prázdno.
Obě se mi tak jeví nepřiznané aprioristické: vedle apriori katolického
pravověří tu stojí apriori národní individuality. Obě nakonec nepřiznané
chtějí, aby dějiny byly dějinami jedné ideje, aby byly jen jednohlasé,
jednoproudé. Tak se stává, že obě konstruují své monotradiční řetězce,
kde vedle serie Hus, Chelčický, Komenský, Dobrovský, Palacký, Havlíček
a Masaryk stojí serie: Cyril a Metoděj, Václav, Vojtěch, Karel lV., Balbín,
Stojan atd. Myšlení v těchto řetězcích je však myšlení, které už předem si
znemožňuje nekomolící přístup k dějinné skutečnosti. Musíme proto
myslet nikoliv v sériích osob navlékaných jak korálky na šňůrku jakési
apriorně vysoukané kontinuity, ale v dějinných vrstvách neboli v tradicích,
které ovšem jsou diskontinuitní.
Souhlasím proto s Patočkou, když ve své stati “Filozofie českých
dějin”* říká: “... kontinuita neexistuje, je třeba vyjít z faktu diskontinuity a
v něm najít východisko k úvaze o českých dějinách, a v tom smyslu i
stanovisko k filozofii českých dějin.” Dobrá, o to jsem se právě pokusil
jakoby archeologickou metodou odkrývání jednotlivých vrstev tradice.
* Jan Patočka, Filosofie Českých dějin, “Sociologický časopis”, roč. 5., 1969. Č. 5. str. 457-463.

17

Tuto diskontinuitu bych hnal dokonce i tak daleko, že bych zpochybnil i
ten elementární demokratismus, jejž Patočka považuje za jakés takés
kontinuum, neboť prý “činí naší společnosti cizími problémy všech
společností se silně hierarchickou, tradiční společenskou strukturou,
konservativismus velkého slohu i revoluční bouřliváctví.” Možná. Snad.
Kdo ví. Obávám se však, že Patočka tu jen povyšuje současný průměrný
typ Čecha, nakolik je uhněten sekularizovanou měšťanskou civilizací, na
jakési nadčasové kontinuum. Diskontinuitu bych tedy hnal ještě dál než
Patočka.
Avšak při vší této diskontinuitě, kterou vidím, přijímám a zastávám,
nemohu nevidět kontinuitu, kterou nikterak nemusím nevímjakým
ostrovtipem vymýšlet či bystrozrakém odkrývat, ale prostě a jednoduše
konstatovat: tou kontinuitou je Jeiíš. On to je, jeho “člověčství”, jímž je
zneklidňován i Cyril i Václav i Hus i Bridel, i Palackýi Masaryk a nakonec
i marxisté jako Machovec a Gardavský a mnozí jiní. Toto kontinuum má
dokonce i své institucionální vyjádření: pražské biskupství. Je možné, aby
pozorný filozof kultury přehlédl tisíciletí trvání této instituce? Je možné,
aby se za tímto faktem jejího trvání neskrývalo zhola nic pozoruhodného?
Je přípustné dovolit si takové přehlédnutí?
Je mi však zároveň jasné, že právě toto kontinuum - Ježíš - působí ta
nejhroznější diskontinua. Neboť kvas svobody, který Ježíš vhodil do
našeho dějinného těsta, je nutně kvas zneklidňující, kvas revoluční. Neboť
revoluce je právě constitutio libertatis. A tak je to právě toto kontinuumJežíš, jež přináší na svět oheň (Luk 12, 49), rozdělení (Luk 12, 52; Mt 10,
35) a meč (Mt 10, 34). Vždycky On nějak stojí za každým naším
tradicetvorným zvrstvením, za každou naší diskontinuitou. Nebylo by
nikterak těžké toto tvrzení ozřejmit.
V něm však zároveň vidím i klíč k tomu, abychom veškerou
diskontinuitu našich dějin, všechen jejich trpký svár a spor přijali do svého
srdce. Nevybírejme si z našich dějin jen katolickou nebo protestantskou
nebo marxistickou linii, nebo prostě tu, která se nám nějak hodí, ale dejme
se prostoupit celou jejich rozporností. Není dnes pro nás většího dobro
družství ducha než být v tomto smyslu Cechem. Chce to ovšem odvahu k
syntéze. Odvahu, kterou nám vyprošoval Jan Amos Komenský ve svém
Kšaftu, když se za nás modlil:
“Ó, byť vám Bůh dal trefiti na grunty věcí podstatných, služebných a
případných, jako mně trefiti dal! Abyste všichni, oč horliti třeba neb
netřeba, aneb horliti víc neb méně třeba, rozumějíce, horlení tomu, kteréž
jest bez umění a s sebou ne vzdělání, ale zkázu církve nese, vyhýbati, a zase,
kde zuřivé horlivosti třeba,
tu zuřivě pro slávu Boží horliti (až do
vynaložení na to životů svých) uměli.”
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Sústredivé a odstredivé tendencie
pre spoluprácu s Čechmi
v priebehu slovenských dejín
Dr. Mikuláš Mičátek

(Glosy na okraj filozofie slovenských dejín)
Slovenské dejiny sú dejinami národa, ktorý väčšiu časť svojej existencie
prežil v porobe a v porovnaní s inými národmi dosiahol pomerne pozde
predpoklady pre slobodný rozvoj. Aké vnútorné a vonkajšie okolnosti
dávali v dobách útlaku Slovákom silu prekonať i tie najťažšie formy
poroby, ktoré privádzali národ takmer na okraj záhuby? Analýza tejto
otázky je jedným zo základných problémov filozofie slovenských dejín.
V rámci tejto otázky na poprednom mieste stoja vzťahy medzi Slovákmi
a Cechmi, pretože spolupráca s Cechmi v oblasti kultúrnej, hospodárskej a
politickej mala v dejinách slovenského národa kľúčový význam. V
stručnom historickom priereze obmedzíme sa na uzlové obdobia
slovenských dejín, na tú ich stránku, kde sústredivé poť. odstredivé
tendencie pre spoluprácu s Cechmi podstatne určovali podmienky
slovenského národného života.

Slovensko v uhorskom štáte
Pred príchodom Uhrov tvorili Slovania pôvodné obyvateľstvo v
Dunajskej kotline, ktoré dobyvatelia pri okupácii zdecimovali a zbytok
buďto asimilovali alebo tento sa zachránil pred vykynožením a asimiláciou
útekom do hornatých krajov. Napriek nepriaznivému tisícročnému vývoju
vzniklo tu samobytné národné spoločenstvo, z ktorého sa konštituoval
slovenský národ, zatiaľčo zo starých Uhrov sa konštituoval národ
maďarský. Všetci obyvatelia štátneho útvaru ovládaného Maďarmi, bez
ohľadu na etnickú príslušnosť, sa v štátoprávnom zmysle označovali za
“Uhrov”.
V rámci uhorského štátu Slovensko netvorilo nikdy ohraničenú
politickú alebo administratívnu jednotku; Slovensko a Slováci neboli
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nikdy navonok reprezentovaní vlastnými orgánmi, boli len územím a
obyvateľstvom v rámci jednotne riadeného uhorského štátu.
Bratrícke storočie a udomácnenie češtiny.
Husitská revolúcia zasiahla aj do osudov Slovenska. Uhorskí svetskí a
cirkevní feudáli a nemecký patriciát slovenských miest boli vernými
spojencami úhlavného nepriateľa Čiech cisára Žigmunda, ich banderiá sa
zúčastnili na krížových výpravách a plienili po celých Čechách a Morave.
Ale husitské vojská ich postupne vytlačili a pri odvetných úderoch proti
západnému a severnému Slovensku dobyli viaceré mestá a opevnené
hrady, v ktorých zanechali trvalé posádky.
Výpravy husitov posilnili slovenský živel v mnohých mestách, kde
nemecký patriciát utiekol a jeho miesta v mestských radách a majetok
zabrali väčšinou Slováci a nemienili sa ich vzdať, ani keď sa patriciji vrátili
z “azylu”. No okrem toho Slováci osídľujú ďaľšie oblasti, zakladajú nové
dediny a útočia na nemecké enklávy. Tento proces trval niekoľko storočí a
jeho hlavnou cestou bola pokojná cesta asililácie. V 15. stor. sa takmer
úplne poslovenčujú mestá a mestečká na západnom Slovensku. V týchto
mestách sa usadzujú remeselníci a obchodníci z Moravy, v iných mestách
si pozývajú z Čiech pisárov i farárov, po celom Slovensku přijímají mestá
do svojich služieb českých žoldnierov.
Najvýznamnejším dôsledkom týchto vzťahov bolo udomácnenie češtiny
na Slovensku. Od začiatku 15. stor. sa čeština objavuje v úradnej i
súkromnej korešpondencii. Zavádzanie češtiny do mestského úradovania
je výrazom politickej moci slovenského meštianstva.
Turecká okupácia Dunajskej nížiny - reformácia a protireformácia
Po víťazstve pri Moháči v r. 1526 sa Turci zmocnili Budína a celej
podunajskej nížiny, v dôsledku čoho sa ťažisko uhorského štátu presunulo
na sever a Slovensko sa stalo jadrom uhorského kráľovstva. Z bojov o
uhorský trón vyšiel víťazne Ferdinand I. Habsburgský, který bol zvolený
aj za českého krála. Pod egidou habsburgskej dynastie sa Slovensko a
Čechy stali súčasťou tej istej ríše: vláda jednej koruny umožňovala ďalšie
upevňovanie stykov a vzájomných vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi.

V politickom a kultúrnom vývoji Slovenska zohrala reformácia
významnú úlohu. Kultúrnym jazykom slovenskej národnosti sa všeobecne
stala čeština, slovenskí vzdelanci považujú tento jazyk za svoj materinský
jazyk. Medzi Slovenskom a Moravou akoby ani hranice neboli. Mnoho
slovenských študentov študuje v Prahe: v tomto období “cudzinacami” na
pražskej univerzite boli prevážne Slováci. V období protireformácie sa v
Trnave zakladá v r. 1635 “studium generale”, univerzita jezuitského typu,
ktorá mala zpočiatku iba teologickú a filozolickú fakultu, pozdejšie aj
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právnickú a lekársku. Vzhľadom na slovenské zázemie mala trnavská
univerzita vždy väčšinu slovenského studentstva a aj niekoľko profesorov
Slovákov. Na universitě sa prejavovala snaha o zámerné poslovenčovanie
češtiny. Tieto slovakizačné tendencie sa odrážajú nielen v hovorovom
jazyku vzdelancov, ale aj v knihách tlačených v univerzitnej tlačiarni. Na
počiatku 17. stor. dostala slovenská národnosť významnú pomoc z českej
strany, keď po vydaní Obnoveného z.riadenia zemského v r. 1628 našli na
Slovensku útočiště stovky vyhnancov z Čiech a Moravy (členovia Jednoty
bratskej, evanjelici, baptisti), ktorí sa usadzujú nielen na trenčiansku a
nitriansku, ale aj v banských mestách a na východnom Slovensku.
Exulanti - kňazi, učitelia, lekári - významne prispeli k rozvoju kultúrneho
života slovenskej národnosti.

Národné obrodenie
Slovenská inteligencia, sa stáva reprezentantkou národneobrodeneckých kultúrnych snáh celého slovenského národa. Najvýznamnejšiu
úlohu zohrávajú farári obidvoch konfesií. Vzhľadom na celibát
katolických kňazov vzrastá počet inteligencie i. radov protestantov
nepomerne rýchlejšie. V súlade s patentom Jozefa II. o potrebe vzdelávať
národné jazyky rozhodol sa “Krúžok vlasteneckých filológov” pod
vedením Bernoláka vydať “Ortografiu slovenského jazyka” a očistiť
pravopis od českých vplyvov (bohemizmov).
Spisovná slovenčina sa stretla s veľkým nadšením u katolíckych kňazov
a vzdelancov. Jednotne nebola nová slovenčina prijatá ani v katolíckom
tábore, protože staršia generácia bola proti radikálnemu odklonu od
češtiny a najmä proti zavádzaniu nových ľudových prvkov v dôsledku
ktorých novej slovenčine vyčítajú, že je kuchyňská a sedliacka.
Bernolákovská slovenčina ostala obmedzená na katolickú časť národa;
slovenskí evanjelici ostali verní bibličtine. Najmä medzi študujúcou
evanjelickou mládežou sa šíria snahy o pestovanie češtiny. Studenti v Jene
založili Slovenskú spoločnosť, kde mladý Palkovič predniesol “Pojednání
o Slovácích” a hovoriac o češtině označoval ju za “náš materinský a
vlastenecký jazyk”.
Ani o Bernolákovcoch nemožno povedať, že by sa boli vyčlenili z
tradičného česko-slovenského okruhu. Ich útoky boli zamerané proti
češtine ako spisovnému jazyku na Slovensku, no o nejakej protičeskej
nenávisti nemôže byť u nich ani reč. S českým národným obrodením ich
spájala základná ideologická báza o spoločnej príslušnosti k slovanskému
národu a sám Bernolák zdôrazňoval, že nechce, aby Slováci češtinou
pohrdali, zdôrazňoval, že vo svojej filologickej činnosti sa opieral o
českých jazykovedcov a poukazoval na to, že čeština s ruštinou sú
najkultivovanejšie slovanské jazyky.
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Kollár a Štúr
V slovenskom národnom hnutí sa kryštalizujú dve krídla:
demokraticko-liberáine (Štúr) a konzervatívne (ideový otec Kollár).
Najpálčivejšou otázkou národnej jednoty je však odstránenie jazykového
rozkolu.
Úloha zjednotiteľa pripadla Štúrovi, ktorý za spisovnú slovenčinu
vyhlásil stredoslovenské nárečie. Štúrov krok znamená dovŕšenie
formovanie novodobého slovenského národa; mládež ho prijala s
nadšením, na odpor sa postavil Kollár (“Hlasové o potřebě jednotného
společného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky”).
Štúr na obvinenia odpovedal: “Budú si vari daktorí aj to mysleť, že sa
od Čechov odtrhnúť chceme, ale zachovaj nás Boh od odtrhnutia. Kdo sa
teraz od bratov svojich trhá, padne pod najťašiu odpovědnost' pred
národom našim. My v tomto zväzku s nimi, ako sme boli, aj naďalej ostať,
čokoľvek znamenitého vyvedú, si osvojovať, s nimi v duchovnom spojení
stáť a kde si budeme môcť čo dobrého urobiť, vykonať chceme, ako to
naspäť od nich ako od bratov očakávame”.
Roky 1848 a 1849
Revolučná vlna z.asiahla v r. 1848 aj Viedeň a panovník bol nútený v
marcových dňoch potvrdiť Uhorsko ako samostatný štát, ktorý s
Predlitavskom tvoril personálnu úniu. Mnohonárodnostnú uhorskú
krajinu vyhlásili za jednotný štát, v ktorej heslá slobody a rovnosti sa mali
vzťahovať len na štátny národ (pod ktorým sa rozumel maďarský národ) a
nie na jednotlivé národnosti .
Na “Žiadosti slovenského národa” z mája 1848, v ktorých sa Slováci
domáhali zabezpečenia svojich národných práv a ktoré predložili uhorskej
vláde, odpovedia táto vyhlásením štatária a vydaním zatykača na Štúra,
Hurbana a Hodžu. Na Slovanskom sjazde v Prahe slovenskí predstavitelia
sa osvedčili, že od Maďarov požadujú iba svoje národné práva a netrvajú
na odtrhnutí od Uhorska, pretože Slováci nie sú na takýto krok ešte
pripravení. “Keď nám dajú Maďari, čo nám patrí, nemôžeme... meč proti
nim tasiť... Keď Maďaři nedajú, potom však boj”, vyhlásil Hurban.
Slovenské ozbrojené povstanie
Najvyšší slovenský revolučný orgán Slovenská Národná Rada, zložená zo
Štúra, Hurbana a Hodžu, začala s pomocou českých vojenských
odborníkov pripravovať vo Viedni slovenský dobrovoľnícky sbor.
Dobrovoľníci z Viedne, posilnení dobrovoľníkmi z Prahy, ku ktorým sa
potom pridal ľud z Brezovej a Myjavy, zmocnili sa značného územia na
západnom Slovensku. Na verejnom zhromaždení na Myjave, ako aj vo
vytlačených proklamáciách Slovenská Národná Rada vyhlásila slovenskú
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samostatnosť, vypovedala štátny zväzok s Maďarmi a vyzvala slovenský
národ k celonárodnému povstaniu. Národná Rada vysiela k panovníkovi
na snem do Kromeříža delegáciu, ktorá má predložiť slovenské národné
požiadavky. Avšak panovnik rozpustil kromeřížsky snem, vydal
oktrojovanú ústavu a po potlačení revolučného hnutia pomocou cárskeho
Ruska nastolil éru absolutizmu.
Slovensko v centralizovanej monarchii v rokoch 1849-1867
Za Bachovho absolutizmu bol nastolený dôsledný centralizmus; všetka
moc patrila cisárovi Františkovi Jozefovi a na Slovensku sa úradnou rečou
stala nemčina. Vláda menovala Kotlára za hlavného vládného dôverníka
pre veci slovenské a úplne odstavila politické vedenie Slovenskej Národnej
Rady. Stúpenci slovenčiny museli bojovať proti forsírovanej bibličtine a
proti konzervatívnej časti katolického kléru, ktorá chcela presadiť
bernolákovštinu. V roku 1861 národné zhromaždenie Slovákov v Martine
s nadšením prijíma “Memorandum slovenského národa”, v ktorom sa
žiada, aby ústavné listiny zabezpečili osobitosť slovenského národa a jeho
reči a aby na území hornouhorského Okolia, kompaktne obývaného
Slovákmi, sa zaviedla slovenčina do úradov a škôl, a aby sa povolilo
zakladanie literárnych, hospodárskych a osvetových spolkov.
V tomto období skončili úspešne snahy o založenie Matice Slovenskej,
panovník potvrdil jej stanovy. Založili sa dve slovenské gymnáziá a 10
časopisov. V rámci cyrilo-metodejských osláv na Velehrade sa utužovalo
bratstvo Cechov, Moravanov a Slovákov.

Slovensko po vyrovnaní
Vyrovnaním sa úprava vnútorných pomerov v Uhorsku dostáva do
výlučnej kompetencie uhorskej vlády a uhorského parlamentu. Dovtedaj
šia slovenská orientácia na Viedeň, ako aj snahy využiť maďarsko-rakúske
rozpory v prospech Slovákov padli.
Po vyrovnaní volili Maďari zpočiatku voči národnostiam umiernenú
taktiku, čoho dôkazom bol aj národnostný zákon z r. 1868, ktorý vyhlásil
síce za úradnýjazyk maďarčinu, ale pripúšťal národnostný jazyk v župných
úradoch, ponechával na ľudových školách voľbu vyučovacieho jazyka a
povoľoval národnostiam vlastné kultúrne, osvetové a hospodárske
spolky. Ustanovenia tohto zákona však Maďari nedodržovali; zatvorili
slovenské gymnáziá, zatvorili aj Maticu Slovenskú a zhabali jej majetok.
Na interpeláciu srbského poslanca Svetozára Miletiča v uhorskom
parlamente Koloman Lisza cynicky odpovedal, že žiaden slovenský národ
nepozná.
V osmdesiatych rokoch sa v Cechách začíná šíriť slovakofilské hnutie,
ktoré nielen oboznamuje českú verejnosť s pomerami na Slovensku, ale aj
účinne pomáha a podporuje slovenských žiakov a študentov na českých
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školách. V r. 1896 dochádza v Prahe k založeniu Československej Jednoty,
ktorá má podporovať kultúrne-hospodárske povznesenie Slovenska a
utužovať politickú spoluprácu. Zakladajúceho valného zhromaždenia sa
zúčastnili aj zástupcovia národnej strany Vajanský a Dula, ale pozdejšie
došlo k ochladeniu medzi Martinom a Prahou, pretože na českej strane
znovu ožili koncepcie o národnej a jazykovej jednote Cechov a Slovákov.
V r. 1898 začíná Šrobár vydávať v Skalici časopis “Hlas”, v ktorom hlása
masarykovský program drobnej práce a mravnej obrody národného
spoločenstva, snaží sa o revíziu Štúrovho národného programu a o
popularizáciu Kollára a Šafárika.
Na prahu 20-tého storočia
Začiatok storočia privítali čelní predstavitelia slovenského národného
hnutia vo väzení, ale nie bez. nádeje. Národná strana sa rozhodla, že sa
zúčastní volieb vr. 1901 a vypracovala “Příhlas k voličstvu”, obsahujúci jej
politický program: na jednej strane loajálnost' k uhorskému štátu, na
druhej strane požiadavky o zrovnoprávnenie slovenčiny v školách,
úradoch a súdoch, riešenie hospodárskych a sociálnych otázok, atď. Do
snemu boli zvolení štyria slovenskí poslanci.
Maďarizačný tlak neustával. Za podporu Šrobára vo volebnej kampani
bol Hlinka maďarským biskupom Párvym suspendovaný z výkonu
kňazských funkcií a v súdnom procese boli obaja odsúdení do väzenia.
Perzekúcia Slovákov vyvolávala pobúrenie v českej a moravskej
verejnosti. Česká publicistika otvorene pranierovala perzekúcie
maďarskej vlády proti Slovákom i keď niektoré české kruhy (Klofáč), v
snahe vytvoriť koalíciu proti Viedni, udržovali úzké kontakty s
maďarskými politikmi.
Moravský národne uvedomelý klérus na čele s Msgr. Kolískom sa vo
Vatikáne zasadzoval o anuláciu Hlinkovej suspendácie. Kolísek pozval
Hlinku, aby ešte pred nastúpením do väzenia absolvoval prednáškové
turné po Morave a Cechách. Hlinka toto pozvanie prijal, no počas tohto
turné došlo ku krvavým udalostiam v Cernovej, kde pri vysviacke kostola
maďarskí žandári zastrelili bezbranných, nevinných slovenských
sedliakov.
Hlinkové turné v Cechách a na Morave sa stalo veľkou manifestáciou
bratskej solidarity Cechov i Slovákov. Česká telovýchovná organizácia
Sokol usporiadala vyše 600 protestných zhromaždení proti černóvskému
krvipreliatiu, na ktorých sa prijímali rezolúcie proti zvoli maďarských
orgánov a robili sbierky pre postihnutých.
Keď Hodža interpeloval vládu v parlamente vo veci Cernovej
prerušovali ho výkriky: “Vy nie ste len buriči, vy ste vrahovia ľudu, vaše
časopisy ho búrili, vy ľud otravujete, vás by bolo treba povešať’. Na
z.áklade tejto interpelácie prijal Hodžu nastúpca trónu František
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Ferdinand, ktorý na Hodžov príhovor intervenoval u pápeža v prospech
Hlinku. Hlinka bol potom Rímom v r. 1908 rehabilitovaný vo svojich
kňazských funkciách.
Myšlienka spolupatričnosti Slovákov a Čechov sa naďalej upevňovala,
predstavitelia obidvoch národov sa stretávali na luhačovických poradách,
kde rokovali o formách vzájomnej politickej podpory, o otázkach
školských a hospodárskych.

Prvá svetová vojna
Vojna zastihla mnohých príslušníkov monarchie za hranicami. V USA
žilo asi 700.000 Slovákov, z ktorých mnohí počítali s návratom do vlasti a
mali živý záujem o pomery doma. V cudzom prostredí sa u nich rozvinulo
národné povedomie a ich vzťah k Uhorsku a jeho politickej sústave (najmä
keď ju porovnávali s americkou), bol veľmi radikálny. Slovenská Liga,
ktorá bola strešnou organizáciou všetkých slovenských krajanských
spolkov, hneď po vypuknutí vojny prepracovala Memorandum a žiadala
pre slovenský národ “úplnú samosprávu a voľnosť sebeurčenia tak na
politickom, ako aj na kultúrnom a hospodárskom poli”. Spolupráca
medzi slovenskými a českými krajanskými spolkami prerástla z púhej
spolupráce utláčaných národov monarchie v úsilie o vytvorenie
spoločného štátu Čechov a Slovákov a viedla v r. 1915 k uzavretiu
Clevelandskej dohody. Táto dohoda, ktorá nevznikala ľahko, ale po
mnohých a dlhých diskusiách, vytýčila ako hlavné ciele spoločného boja
Čechov a Slovákov:
1. Samostatnosť historických zemí a Slovenska.
2. Spojenie českého a slovenského národa vo zväzku federácie s úplnou
národnou autonómiou Slovenska.
3. Volebné právo: všeobecné, tajné, priame...
Vr. 1917 Šrobár dosiahol, že českí poslanci pri otvorení ríšskeho snemu
vložili do svojho štátoprávneho vyhlásenia aj otázku Slovenska a žiadali
federatívne prebudovanie monarchie, pri čom Čechy a Slovensko mali
tvoriť spoločnú štátoprávnu jednotku. Na manifestácii v Lipt. Sv.
Mikuláši 1. mája 1918 žiadal Šrobár “pre uhorskú vetvu českoslo
venského kmeňa právo na samourčenie”.
Na zasedaní vedenia Národnej strany v Martine 24. mája 1918, keď sa
rokovalo o tom, aké stanovisko sa má zaujať ku koncepcii českoslo
venského štátu, Hlinka vyhlásil: “Tu je doba činov. Nutno nám určite
vysloviť či pojdeme naďalej s Maďarmi alebo s Čechmi. Neobchádzajme
otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu Československú.
Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.”
Týždeň po martinskej porade podpísali v Pittsburghu “Československú
dohodu”, ktorá schvaľovala program samostatného štátu Čechov a
Slovákov, s rozsiahlou autonómiou pre Slovensko. Oba dokumenty sú
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svedectvom o zhode politického zamerania Slovákov doma i za hranicami.
Na 30. októbra bola pod firmou národnej strany zvolaná do Martina
schôdza Slovenskej Národnej Rady, ktorá prijala Žochom koncipovanú
deklaráciu. “Martinská deklarácia” je významným dokumentom
moderných slovenských dejín, ktorým sa slovenský národ prihlásil k
spoločnému štátu Cechov a Slovákov. Vrcholný domáci národný orgán
touto deklaráciou potvrdzuje a legalizuje zahraničný odboj.
O budúcom začlenení Slovenska do republiky nemali deklaranti
presných predstáv a nemali pre toto začlenenie ani nič pripravené. V
dôsledku nerozvinutia poť. pozdného rozvinutia slovenskej akcie, stála
Slovenská národná rada pred skutečnosťou, že nemá ani prostriedky, ani
organizačné základne, ani dosť ľudí, aby mohla svoje uznesenia uvádzať
do života.
Československá republika
“Slovenská národná rada” nemala proti starej moci skoro žiadnu zbraň,
takže uhorský štátny aparát ju vôbec nebral na vedomie. Po mestách a
mestečkách sa vytvárali dvojaké národné rady: maďarské, ktoré spolu
pracovali so starým aparátom a slovenské, ktoré sa riadili pokynmi
Slovenskej národnej rady a pozdejšie pokynmi československej vlády z
Prahy. Slovensko muselo byť oslobodené vojensky a tak začlenené do
republiky. Československý národný výbor poveril Šrobára spolu s
Blahom, Dérerom a Štefánkom, aby reprezentovali republiku na
Slovensku: v neskoršie vytvorenej prvej vláde sa Šrobár stal ministrom pre
správu Slovenska.
Šrobár sa politicky neopieral o Slovenskú radu, ale o pražskú vládu a o
slovenských poslancov združených v “slovenskom klube”. Pri menovaní
týchto poslancov bola Slovenská národná rada obídená a to bolo na škodu
veci. Slovenský parlamentný klub sa dostával do stálych rozporov so
Slovenskou národnou radou a Šrobár 8. januára 1919 rozpustil nielen
všetky národné výbory, ale aj Slovenskú národnú radu.
Slovensko malo po prevrate veľmi mnoho problémov: bolo tu veľa
biedy, zaostalosti a úloh pri rozvíjaní národného povedomia, takže hlavný
dôraz sa kládol na drobnú prácu, na výchovu, na postupné zlepšovanie
zdravotníctva a hygieny, na roľnícke hospodárenie, na budovanie
slovenského školstva atd. To bol dostačujúci program na celé desaťročia,
program “maximálneho využitia možností slobody” pri budovaní štátu.
Hlavnými zástancami tohto smeru boli zástupci vládnych strán Hodža,
Dérer, Šrobár, Ivanka a ďalší. Aj keď nezavierali oči pred prechmatmi
centralizmu, nepovažovali ich za tendencie určitého systému, ale za chyby
krásy, ktoré možno v demokratickej diskusii odstrániť kritikou.
Slovenská ľudová strana na čele s Hlinkom sa osamostatnila v r. 1919.
Jeji prívrženci, začali rozpravy o samospráve, ale veľmi opatrne, pretože si
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boli vedomí, že ich sily na udržania Slovenska nestačia. Ľudová strana
našla v hesle autonómie svoj program a účinný agitačný nástroj. Toto
heslo lákalo mnohé konzervatívne kruhy i ľudí, ktorí v stagnujúcom
hospodárstve nemohli nájsť uplatnenie. Ľudáci využívali každý chybný
krok režimu na tvrdenie, že jediným východiskom je autonómia.
Koaličné strany stáli na pozíciách “českoslovakizmu”, zastávali názor,
že Slováci a Češi sú jeden národ. Aj ústava poznala len národ
československý.

Druhé desaťročie Československej republiky
Hlinková ľudová strana ostáva naďalej najsilnejšou stranou na
Slovensku a to aj napriek tomu, že po odsúdení Tuku za vlastizradu
opúšťajú jej rady starí členovia ako Juriga a Tománek. HSĽS nadväzuje
spoluprácu s národnou stranou - osoby Hlinku a Rázusa mali
dokumentovať nadkonfesionálnu jednotu v boji za autonómiu. HSĽS
využíva ideológiu a politickú zbraň vypätý nacionalizmus. Je to účinný
nástroj, ktorý zužuje na jednoduchú rovnicu protiklady Slovák - Čech.
Vládne strany dobre videli potrebu riešenia slovenskej otázky a dobre si
uvedomovali možnosť, že zahraniční nepriatelia ju môžu zneužiť.
Nedokázali však vypracovať demokratický program riešenia slovenskej
otázky, ktorý by zahrňoval uznanie samobytnosti slovenského národa,
rozsiahlu demokratickú samosprávu Slovenska a zabezpečoval jeho
hospodárske vyrovnanie s Čechami.
Zatialčo však vládni politici hovorili (a často dost neurčite) o budúcej
decentralizácii a svetlej budúcnosti Slovenska, ľudáci, maďarské
nacionalistické strany a nemeckí fašisti hovorili o krivdách, ktoré sa dejú
dnes (o diskriminácii slovenského priemyslu pri štátnych dodávkach, o
pokračujúcom prednostnom obsadzovaní miest v úradoch Čechmi a pod.)
Česká verejnosť bola o skutočných pomeroch na Slovensku málo
informovaná a slovenská demokratická politika jej nevysvetlila
neúnosnosť a nesprávnosť centralistických a čechoslovakistických tenden
cií.
V r. 1936 pri svojej ceste na Slovensko aj prezident Beneš zdôraznil
význam Slovenska pre upevnenie vnútropolitického a zahraničněpoli
tického postavenia republiky a sľuboval, že najväčšou úlohou republiky je
vyrovnanie hospodárskych a kultúrnych rozdielov medzi jej krajmi.
Splnenie tejto úlohy si však vyžadovalo veľa prostriedkov a času.
Na takýto evolučný vývoj sa však Republike už času nedostalo. Nad
Európou sa sťahovali mračná vojny. Hitlerove expanzivistické chúťky
ohrožovali mier a pokoný život európskych národov. Československo
nenašlo oporu u demokratických mocností, ktoré neboli ešte pripravené
postaviť sa rázne na odpor proti fašistickému nebezpečiu.
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Za takýchto okolností našli odstredivé tendencie pre spoluprácu s
Cechmi svoj extrémny výraz v ľudáckom separatistickom hnutí, ktoré
viedlo k zriadeniu fašisticko-gardistického slovenského štátu.
Na druhej strane sústredivé tendencie pre spoluprácu s Cechmi, ktoré
vyrastali z dejinného demokratického povedomia slovenského národa, sa
postavili na odpor a bojovali za slobodu proti diktatúre a slovenskej
národnej povahe úplne cudziemu fašizmu. V Slovenskom národnom
povstaní prvým aktom slobodného národného prejavu bolo vyhlásenie
Československej republiky.
Záverom
Ak predmetom filozofie dejín je historický proces ako celok ajej cieľom
vysvetlenie priebehu a zamerania tohto procesu, tak vidíme, že zmysel
národa nespočíva len v samotnom zabezpečeníjeho existencie, ale aj v jeho
zaradení medzi ostatné národy, s ktorými tvorí spoločné dielo kultúry a
civilizácie. Slovensko je kolískou takto chápaného svetoobčianstva, ktoré
najlepšie vystihuje Kollárov výrok: “Ak zvoláš Slovan nech sa ti ozve
človek”. A Štúr dodáva: “ Dovoľte národom, aby boli slobodné: to bude
pýcha ľudstva, to prinesie aj hmotný osoh všetkým a to omnoho väčší, než
má hociktorý národ z druhého utláčaného národa”.
Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch ktorý trvá je cestou, zmyslom a
osudom slovenského národa. Vyjadrené Masarykovými slovami: “Ježíš,
nie Cézar”.

Lidský duch je od přírody vzpurný, dere se vysoko a na opačnou stranu
a jde spíše za někým dobrovolně, než aby se nechal vést.
Epiktetos
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Marxismus, demokracie, křesťanství:
Masarykův příklad
Jan Milič Lochman

I.

“Sociální otázka - toť veliký fakt vší té bídy hospodářské a společenské
vůbec, bídy hmotné a mravní, kterou všichni a stále máme před očima, ať
se díváme na přepych boháčů nebo nouzi proletářů, ať pozorujeme život v
městě nebo na venkově, na ulici nebo v domácnosti. Sociální otázka - to
dnes znamená neklid a nespokojenost, touhu a strach, naději a zoufání
tisíců a milionů... Dnes sociální otázka konkrétně a prakticky je otázkou
socialismu; v poměrech našich pak socialismus je hlavně marxismem...
Socialismus je dnes crux našeho vědění, vědomí a svědomí.”
(Otázka sociální, I,3f)
Těmito důraznými větami otevírá Masaryk českou “Otázku sociální”
(1898), svůj kritický rozbor “základů marxismu”. Pozice, ze které píše, je
tu jasně naznačena. Ke slovu se hlásí myslitel, který je do hloubi bytosti
zasažen naléhavostí svého tématu: otázkou sociální. Dvojí akcent je
přitom příznačný: Masaryk pojímá sociální problém velmi široce. Není
ideolog, který už předem ví, kde problém vězí, a který ve směru svého
vědění stylizuje skutečnost. Otázka sociální, to je reálná bída člověka, a to
bída mnohostranná, duchovní a hmotná, individuální a kolektivní. Avšak
reálná lidská bída - a to je jeho další akcent - není jen individuální, nýbrž
pospolitá, netýká se jen náhodných jednotlivostí, nýbrž společného, ano
společenského osudu moderního člověka. Proto padá u Masaryka ve
spojitosti se sociální otázkou vzápětí heslo socialismus a spolu s ním hned v
dalším sledu, “v poměrech našich”, marxismus.
Profesor filozofie začíná pokusem o postižení filozofické geneze
Marxova myšlení. Dvě známé postavy se přitom biograficky i
systematicky rychle prokazují jako rozhodující: idealista Hegel a
materialista Feuerbach. Vliv obou hodnotí Masaryk převážně negativně.
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U Hegela je mu cizí nejen jeho idealistický systém, nýbrž především jeho
dialektika. Je mu nepřijatelná nejen z důvodů logických (svým narušením
klasického “zákonu sporu”), nýbrž především ve svém základním
předpokladu v identifikaci dějin s objektivním, ano absolutním zákonem
ducha. Materialistická verze hegelianismu problém teoreticky i prakticky
jen vyostruje. Dialektický materialismus vystupuje s nárokem vědy. Nemá
dost na tom, být filozofickou teorií, nýbrž pokládá se brzy za universální
klíč k postižení veškeré skutečnosti. Marxismus je potom víc než filozofie a
ideologie, je v posledu “učením všech učení a uměním všech umění”,
jedinou skutečnou vědou o přírodě i společnosti. Každá úchylka od jeho
základu je eo ipso blud a pavěda. Důsledky tohoto vpravdě totalitního
nároku pro vědu a život v údobí stalinismu - a nejen v něm - jsou dnes
namnoze známy, ne tak však jeho filozofické kořeny. Je známkou
Masarykovy jasnozřivosti, že na tuto povážlivou stránku hegelovského
dědictví v marxismu důraz.ně upozorňoval.
Avšak i Feuerbachovo dědictví v marxismu, především jeho materialis
mus a atheismus, posuzuje Masaryk převážně kriticky. Co se mu vytýká?
Masaryk rozlišuje různé aspekty marxistického materialismu.
“Materialism metafysický a psychologický odmítám... naprosto, ale
materialismu historického tak naprosto neodmítám. Jsou v něm některé
prvky docela správné a oprávněné.” (I.,125) To platí nepochybně o
základním postřehu Marxově, že totiž ekonomické podmínky mají
obrovský vliv na utváření lidského života. Avšak i tato silná stránka
marxismu jeví ve svém konkrétním provedení povážlivé slabiny. Narážíme
na ně hned v základních marxistických tézích o vztahu mezi ekonomickou
a kulturní stránkou lidského života. Je to poměr kauzální? Marx a Engels
kolísají v odpovědi na tuto otázku, jak Masaryk řadou citátů z různých
stadií jejich vývoje dokládá. Vcelku však převládá sklon k
monokauzálnímu výkladu “světa člověka” z jeho ekonomických
podmínek.
Tomuto ekonomismu marxistické teorie Masaryk se vší energií odpírá.
Není prostě práva mnohostrannosti lidského světa a hlavně aktivní a
osobité roli duchovních a kulturních hodnot člověka. Ty nejsou nikdy
prostým “odrazem” ekonomických podmínek: je to primitivní noetika a
primitivní psychologie. “Výkladem ekonomickým se zastírá plnost a
obsahové bohatství dějinných událostí a života sociálního vůbec. (1,194)
Ekonomistická tendence historického materialismu vede v teorii i v praxi k
nivelizaci, ano k redukcionismu při výkladu a organizaci věcí lidských.
Jak hegelovský idealismus, tak feuerbachovský materialismus jsou
Masarykovi - o sobě, i v příslušných marxovských variacích - filozoficky
problematické. Svým způsobem nejpovážlivější je však jejich kombinace,
tak jakjiu Marxe konstatujea analýzuje. “Marx, utíkaje se z pantheismuk
materialismu, zůstal, přes všechnu touhu po pozitivismu, heglovským
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absolutistou, heglovským dogmatikem.” (1,176). “Touhou po
pozitivismu” myslí Masaryk Marxův oprávněný příklon ke světu dějin,
jakožto ke světu ekonomických podmínek a sil, a zvláště touhu po
vědeckém poznání těchto skutečností'; proti idealismu, vykládajícímu svět
prostě z “ideí,” byl v tom krok k realismu. Avšak tento krok k realismu je
zmařen Marxovým materialismem, jakožto “vědeckým světovým
názorem”. Materialistický výklad světa je - jakožto systém filozofické víry
- eo ipso ideologií, tj. předpojatým soudem o povaze skutečnosti.
“Ideologií není jen nevidět hmoty, kde je, nýbrž vidětiji také, kde jí není”.
(Tamtéž).
Podle mého soudu postihuje Masaryk v tomto směru skutečně jeden ze
zvlášť sporných bodů marxistického myšlení a předjímá jím otázky, jež se
dnes ocitají v popředí pozornosti. “Půl století před frankfurtskou školou,
trefil jádro marxovské problematiky: nárok, že lze metodami exaktních
věd, a to znamená právě pozitivisticky, legitimovat biblickými dějinami
spásy inspirovanou a Heglem zprostředkovanou spekulaci a metafyziku
dějin”. (A. Künzli) Zde je crux marxistické theorie.
V posavadním výkladu jsme se obírali Masarykovým rozborem
základních filozofických problémů marxismu. Nemenší pozornost věnuje
autor “Otázky sociální” i sociologickým základům marxismu. Zvláště na
dva komplexy bych chtěl stručně upozornit: na problematiku třídního
boje a strategie sociální změny.

“Dějiny všech posavadních společností jsou dějinami třídních bojů”:
tato vstupní téze “Komunistického manifestu” je Masarykovi zcela
nepřijatelná. Má námitky proti oběma akcentům ve slovech třídní boj. Tak
už motiv boje je v marxistické filozofii dějin - a potom v marxistické
politické praxi - přeceněn. Masaryk diferencuje: “Neříkám, že není boje, a
neříkám, že není boje třídního. Ale tvrdím, že vedle boje upravují, utvářejí
organisaci společnosti také prostředky smírné”. (1,238). Dogmatické
zabsolutnění myšlenky boje - důsledek ideologického zabsolutnění
“zákona dialektiky” - vede k podcenění konstruktivních možností v
politických zápasech - a odtud k neblahé stylizaci politické i lidské
skutečnosti, jako později teorie i praxe “zostřeného třídního boje”
drasticky dokázala.
Ostatně Marxův pojem třídy Masaryka neuspokojuje. Argumentuje
jako sociolog. Pochopitelně, že se lidská společnost skládá z rozmanitých
tříd a skupin. Marx tedy navazuje na nepopiratelnou realitu. Ale tak jako v
případě boje, ideologicky stylizuje skutečnost v dogmatický obraz dvou
proti sobě vyhraněných tříd. Tato verze redukuje nepřístojně složitost
společenských podmínek a také mnohostrannost lidské bídy. Především
veškeré problematiky na schema třídní, není práva reálné roli osobitých
motivů v historické, kulturní, náboženské i politické situaci jednotlivých
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národů. V praktické politice nese tento postoj s sebou sklon podceňovat
reálné možnosti mnohostranné a dílčí reformy, evoluční cestu proměny
společnosti.

Zde jsme u dalšího, pro Masaryka nad jiné významného tématu v jeho
dialogu s marxismem: strategie sociální změny. Masaryk nadepisuje své
úvahy o tomto problému otázkou “Revoluce či reformace?”. Jeho
odpověďje jednoznačná: Masaryk optuje pro reformaci. Nevede si přitom
doktrinářsky. Nezavrhuje revoluci abstraktním a všeobecným soudem.
Jsou revoluce zřejmě oprávněné. Proti čemu se však rozhodně staví, je
každý pokus, revoluci “normalizovat”, tj. povýšit ji na běžný, ano více
méně nutný nástroj politického života. Právě to se děje v klasickém
marxistickém myšlení . Zde nasazuje jeho kritika.
Masaryk popírá, že by se v podmínkách moderní společnosti mohly
základní sociální otázky vyřešit jednorázovým a radikálním zvratem.
Nástroje moderní demokracie - třeba všeobecné hlasovací právo, o něž
Masaryk úspěšně bojoval - skýtají nesporné možnosti pokroku. Jde o to
jich pracovitě a energicky využít. Pohrdat jimi a propagovat místo toho
totální zvrat, je známkou politické nezralosti. “Revoluce je dnes šosáctví.”
(11,306). “Reformaci, ne revoluci!” (tamtéž).
Co však rozumí Masaryk konkrétněji "reformaci"!. Nasazuje u
historického pojmu reformace: hnutí české a světové reformace 15. a 16.
století. Vysoce je hodnotí. Jak ve filozofii českých dějin, tak i v politické
historii evropského člověka, má pro Masaryka reformace klíčové a posud
platné poslání. To se ukazuje právě také v souvislosti s otázkou po strategii
sociální změny. Reformace podala příklad náboženské a potom občanské
participace všeho “lidu božího” a to výslovně a závazně: ve směru nápravy
věcí lidských.
Na tento “odkaz reformace” navazuje Masaryk i ve své politické vizi. V
dialogu s marxismem ji nerozvíjí systematicky a to je jistá slabina jeho díla.
Základní směr však příležitostně naznačuje. V kontrastu k marxistické
revoluční tézi staví stále znovu program trpělivé, energické, cílevědomé
práce. “Práce, práce skutečná, je práce malá, drobná, všední. Utopismse
překonává prací drobnou. Prací se také překonává revolutionism...
Člověka skutečně moderního a pokrokového poznáš podle pracovitosti.
Člověk skutečně moderní - toť pracovník. Dělník.” (11,304 n).
Většině dnešních čtenářů bude tento Masarykův kult práce “malé,
drobné, všední” připadat možná až příliš skromný, neurčitý, a jako
alternativa “k bronzové skále moci Marxovy” přímo bezmocný. Zde lze
skutečně klást kritické otázky na Masarykovu adresu. Dříve než tak
učiníme, je radno varovat před možným nedorozuměním: Masarykovo
vyznání víry v práci není apolitický pragmatismus a už dokonce ne projev
spokojenosti se společenským status quo - tedy postoj maloměšťácké
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rezignace. Právě v bezprostřední souvislosti úvah o práci se Masaryk
ukazuje jako radikální kritik své společnosti: “Posud je společnost
budována spíš na smrti než na životě. Neumíme ještě žít. Žít plně,
poz.itivně. Život vlastní udržujeme příliš často smrtí.” (11.304). To je
prudká obžaloba “systému”, také a právě “kapitalistického systému”.
Avšak právě tu se klade otázka: jak vyjít z tohoto babylonského zajetí?
Masaryk odpovídá: revolucionářské “ryc nebo nic” pranic nepomůže - to
je něco pro lidi nemyslící, rozčilené.
V této souvislosti staví Masaryk svůj program práce. A tuje zřejmé: ani
avanturismus, ani zápecnictví. Osobní a politická práce dospělých občanů
k nápravě věcí lidských. O to šlo Masarykovi v jeho teorii i praxi. O to mu
šlo v posledu i v jeho dialogu s marxismem.

II.
V čem je aktualita Masarykova dialogu s marxismem? V jakém směru
lze hovořit o platnosti jeho příkladu na tomto poli? Může mít studium jeho
díla pro nás dnes jiný smysl než jen historický?
Na otázky, zvláště na tu poslední, nemám paušální odpovědi.
Sedmdesát let od vydání jeho díla znemožňuje prostou “recepci” a
generální aplikaci jeho kritiky marxismu. Avšak jak živý - řekl bych:
typicky masarykovsky živý - je tento dokument! A jak mnohé z jeho
postřehů a důkazů se ukázaly jako nečekaně jasnozřivé a tedy aktuální! V
tomto smyslu neváhám hovořit v souvislosti s otázkami po vztahu
křesťanství, demokracie a marxismu o platném “Masarykově příkladu”.
Pokusím se jej načrtnout ve čtyřech bodech.
1. Vidím v Masarykovi, už formálně, póiklad demokraticky a
křesťansky orientované odpovědi na výzvu marxismu, příklad vpravdě
dialogické existence. Masaryk byl celým svým zaměřením “sokratovský
filozofů, teoretik a praktik dialogického vyrovnávání se s mysliteli
minulosti i se svými současníky. Miloval “rozhovory”, nikoliv
“monology”. To osvědčil právě i ve vztahu k marxismu. Už to, že tento
rozhovor - v době, kdy pro akademické filozofy byl sotva na obzoru vůbec podnikl, je svědectvím o jeho postihu centrálních problémů doby. A
způsob, jakým tak učinil, zasluhuje uznání. Masaryk se střetává s mar
xismem v souvislosti “otázky sociální”: “Nepreparuje” jej ke svým akade
mickým účelům. Staví se mu tam, kde je jeho síla: sdílí intenci přestavby
společnosti, naslouchá jeho programu. V tom všem však právě z tohoto
hlediska klade velmi soustředěně své otázky na adresu Marxova programu
této přestavby, formuluje námitky, vyjadřuje pochyby. Jeho soudy jsou
ostré, bilance negativní, avšak diferencované, a v “zájmu věci”.
Po sedmdesáti letech, jež uplynula od doby, kdy “Otázka sociální” byla
napsána, máme své “zkušenosti s marxismem”. Nabyl jich ostatně i
Masaryk. Jeho nabídka k dialogu byla víceméně přehlížena, nebo přímo
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odmítána. Zvláště tam, kde se marxismus stal ideologií státní moci, byl
Masaryk přímo anatematizován. Dokonce i filozof takové budoucnosti a
takového formátu jako Karel Kosík mohl 1954 napsat: “V českém
dělnickém hnutí plnil masarykismus funkci ideologického pramene
kontrarevolučního oportunismu a revisionismu. Že masarykismus po roce
J918 skončil jako ideologie imperialistických agentů, může překvapit jen
toho, kdo neprohlédl jeho podstatu.” (Cit. v. N. Lobkowitz, Marxismus
Leninismus in der ČSR. S.218). To není dialog, tojeanatéma. Tedy žádné
iluze! A přece: Masaryk sám ukazuje jiným směrem. Odplácet za
doktrinářství doktrinářstvím, nemůže být odpovědí demokrata a
křesťana.
2. Příkladný je Masaryk i obsahovým těžištěm své pozice v dialogu s
marxismem: svým permanentním důrazem na konkrétní lidství. Masaryk
je, jak se všeobecně říká, “filozof humanity”. Tak rozuměl sám sobě. Idea
humanity je mu klíčovým pojmem nejen filozofie českých dějin, nýbrž i
mnohotvárným programem vlastního života a díla vůbec. Lidství, které se
bezezbytku nevejde do žádného ideologického systému, člověk ve svém
osobitém osudu; jemu patří ústřední Masarykův zájem.
Právě Masarykovo vyrovnávání se s marxismem odhaluje přesvědčivě
tento centrální zájem Masarykův. Naznačil jsem výše základní body,
ústřední “fronty”, ve kterých se Masaryk s Marxem kriticky střetává. Jsou
rozmanité, mají však podle mého soudu všechny jeden cantus firmus:
Masaryk protestuje proti marxismu všude tam, kde má dojem, že tato
ideologie stylizuje, redukuje, a v tomto smyslu ohrožuje konkrétní lidství
člověka.
Proti této tendenci v marxismu se Masaryk vytrvale staví. A proti jejím
konkrétním důsledkům. K tomu patří napň Marxovo podceňování
lidských práv - v jejich teorii (viděl v jejich deklaracích jen polovičatost a
pokrytectví), a v průběhu doby také stále více v praxi. Masaryk se staví
důrazně na obranu lidských práv. Říká se vším důrazem: “Marx a Engels
nedocenili ani politické proklamace práv člověckých, neviděli, že
humanitní ideál přechází zákonodárnou kodifikací z říše myšlenek a tužeb
v praxi politickou a sociální.” (11,229). Konkrétní lidství potřebuje právní
ochrany.
Člověk je tedy Masarykovi “mírou všech věcí”, také mírou marxismu.
Zde vidím jeden z nejzávažnějších bodů jeho dialogu s marxismem. Marx
kdysi formuloval: “Člověk - to je svět člověka.” Lidská podstata je
“souborem společenských poměrů”. Otázka člověka se neklade izolovaně
a abstraktně, nýbrž vždycky též jako otázka po společenských poměrech.
To jsou důrazy, které mají svou nespornou platnost. Marxistické myšlení
je v tomto směru platným korektivem všeho filozofického) i teologického
idealismu. A přece: z Masarykova hlediska zaznívá na adresu tohoto
zaměření Marxovy antropologie kritická otázka: Je člověk opravdu jen
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“svět člověka”? Lze lidství člověka v jeho podstatě- vysvětlit ze “souboru
společenských podmínek”? Otázka, jejíž platnost trvá podnes: klasické
téma křesťansko-marxistického dialogu.
3. Avšak otázku lze - v rámci téhož dialogu - nyní obrátit: nepřichází v
tomto Masarykově humanitním důrazu - v klasickém důrazu
křesťanského humanismu - naopak zkrátka onen u Marxe tak silně zdů
razněný moment objektivních, materielních podmínek, otázka
ekonomických a sociálních struktur? Vzal Masaryk Marxe v tomto důrazu
dostatečně vážně? Pochyby jsou tu na místě. V Masarykově pojetí
humanity zůstává otázka společenské struktury a jejího významu pro
konkrétní lidskou situaci vcelku nedoceněna.

A přece: Masaryk může být jednostranný, není však v žádném případě
slepý pro tyto otázky “objektivní humanity”: Citát o lidských právech to
již významným způsobem naznačil: právní struktura je pro konkrétní
utváření lidství svrchovaně důležitá. A nejen právní: i sociální.
Masarykovo evangelium práce a lásky není prostým moralismem: jde o
práci politickou a o lásku společenskou, jde o “křesťanství svalové”
(11,231). O lásku demokratickou.
Tím je nadhozeno další klíčové slovo v Masarykově střetání s
marxismem: demokracie. V něm je významné upřesnění Masarykovy
humanitní pozice: Masaryk klade otázku po konkrétním lidství nikoli jako
idealistický subjektivista, nýbrž jako realistický demokrat. V jeho důrazu
na nezadatelné lidství, v jeho důrazu na pracovitou lásku, nejde o zájmy a
ctnosti maloměšťáka (“bourgeois”), nýbrž svéprávného občana
(“citoyen”). Jeho humanita je humanita radikálního demokrata, nekrouží
kolem sebe, nýbrž obrací se navenek, míří k spoluobčanům, je politicky
angažovaná a sociálně rozevřená.
4. V našich posavadních úvahách o marxismu, demokracii a křesťanství
hrál křesťanský motiv v Masarykově myšlení zatím jen značně zdrženlivou
roli. Last but not least musí však být tématizován: jak Masarykovo pojetí
humanity, tak jeho program demokracie jsou bez křesťanského zakotvení
nemyslitelné.
Kritické výhrady proti marxismu mají u Masaryka svou stránku
náboženskou. Formuluje je nejen tam, kde se kriticky obírá Marxovou
kritikou náboženství, nýbrž ještě významněji tam, kde protestuje proti
nivelizaci lidství v materialistických a ekonomistických základech
marxismu. Škrtnutí Boha, jež Marx a Engls podnikli, je pro Masaryka
radikální ohrožení všeho skutečného smyslu v osobním i společenském
životě. “Marx a Engels postavili na místo Boha hmotu a oddali se slepé
náhodě... V slepém nicotném světě není místa, není času pro radost a pro
lásku. Když umíral Kristus, vypravuje evangelista, stala se tma po vší zemi,
a zatmělo se slunce - také vnitro člověka se zatemní, ať už v něm umřel Bůh,
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anebo ať ho sám zabil. A hegelovská levice usmrtila Boha. I nastala tma, a
slunce se zatmělo. Člověk odstranivší Boha zasedá sám na jeho trůně.”
(11316).
Působivá rhétorika? Víc než to. Dvojímu nebezpečí platí tato slova:
“Dvojčatům”, se kterými se Masaryk po celý život potýkal: titanismu a
nihilismu. Titanismu, jemuž se usnadňuje cesta tam, kde se škrtá Bůh:
konec (či dokonce zákaz) bohoslužby může být počátkem “kultu
osobnosti”. Nihilismu, jemuž se ve světě křesťanské civilizace uprazdňuje
tam, kde se ztrácí vize kristovské lásky. V obou případech se humanita
preparuje v manipulovatelný objekt. Tu trpí lidství, tu trpí demokracie. V
marxismu jsou prvky, které tento proces podporují - ke škodě demokracie,
ke škodě lidskosti. Proti tomu pozvedá Masaryk svůj hlas: “Mé pak je
přesvědčení, že nemůže být docela správného ideálu humanitního, nemůže
být správného socialismu bez základu náboženského - člověk člověkovi
dovede být ideálem jen sub specie aeternitatis.” (11230).
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Český nacionalismus
v rámci evropského vývoje
Karel Hrubý

Příslušnost k určitému národu není (až na výjimky vědomé a chtěné
asimilace) otázkou volby. Člověk se jako příslušník určitého národa
rodí, přijímá úsudky, zvyky, ideje, přijímá tradici národa - a jen
zřídkakdy se zamýšlí nad tím, zdali vše, co prostřednictvím tradice z
minulosti přijal, je také rozumné, pravdivé či nutné.
Tradice, jak to výstižně formuloval L. Kolakowski, “je soubor hodnot,
které jsme si přisvojili nikoli proto, že nás někdo o jejich platnosti
rozumovými důvody přesvědčil, nýbrž proto, že nám byly svěřeny,
abychom v ně věřili.”
K tradičním hodnotám patří i pojem národa, který jsme přejali z 19.
století a který patří k naší myšlenkové a hodnotové výbavě v menší či větší
míře podnes. Málokdo si přitom připustí myšlenku, že by mohlo jít o jev a
tím i pojem přechodný, který je časově vázán na necelá dvě století. V
zápolení politickém, hospodářském i kulturním uvažujeme vždy v
dimenz.ích národa. Národ jako subjekt historie - to je něco tak
neodmyslitelného, že se nám zdá téměř absurdní, že by tento pojem mohl
svou aktualitu ztratit, jako ji ztratily jiné pojmy, kolem nichž se točil život
v dřívějších stoletích.
Lidé, kteří jsou okolnostmi přinuceni žít mimo svůj domov, kteří jsou
tak říkajíc “na pochodu”, usilují obvykle intenzivněji o to, lépe porozumět
sobě samým, pochopit svou identitu. K této identitě patří nesporně i
porozumění vlastní minulosti a minulosti společnosti, z níž vyšli. Proto je
jen logické, že si v exilové diaspoře klademe otázku po smyslu existence
svého národa. Co však pod pojmem “národ” dnes vlastně rozumíme?
S troškou vyhrocujícího humoru lze říci, že “národ je skupina lidí
spojených obecným omylem o svém společném původu a společnou
nechutí ke svým sousedům” (K. W. Deutsch). Vedle společného původu a
xenofóbie se ovšem uvádějí i jiné atributy: společný jazyk, společné území,
společné zvyky a tradice, politická j’ednota, někdy i náboženství a společná
ekonomika.
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Žádný z těchto znaků ovšem neplatí výlučně. Těžko lze mluvit na př. o
společném původu: většina moderních národů včetně národů našich je
směsí různých etnik a ras. Rovněž společný jazyk není nezbytností: Švýcaři
mají čtyři jazyky a přece se považují zajeden národ, mají jednotné národní
vědomí. Naopak Češi a Slováci, ač mají velmi příbuznou řeč, považují se
přece za dva samostatné národy. Stejně tak je tomu i s ostatními znaky:
žádný z. nich není výlučný a nezbytný k definici národa.
Nejvýraznějším znakem národa, společným jmenovatelem všech
pokusů o jeho definici, je vědomí národní pospolitosti, vědomí
společného a nedělitelného osudu, společného národního programu a
poslání. Národ se chápe jako celek, jako organická osobnost, jíž se
přisuzuje zvláštní role a funkce ve společnosti ostatních národů, v lidstvu.
Starověk a středověk národy v tomto pojetí ještě neznal. Znal jen
patriotismus městský (Athény, Sparta, Řím, Florencie, Benátky,
Norimberk ap.), znal patriotismus dynastický (identifikace s panovnickým
rodem a jeho državou), znal vlastenectví jazykové, projevující se v lásce k
rodné řeči. Nebylo tomu jinak ani v českých zemích. Bylo tu sice od 10.
století vědomí existence země a později koruny české, vědomí práv
domácích obyvatelů království proti konkurenci cizinců, ale ve jménu
nároků, které z toho vyplývají, se exponovala vždy jen úzká vedoucí vrstva
- dynastie, klérus, šlechta - zatímco lid zůstával ještě mimo historickou
scénu.
Na počátku 15. století v zápase mezi stoupenci Husovy reformy a jejími
odpůrci, byl však lid měst i vesnic vržen na tuto scénu plnou svou vahou.
Uvnitř i za hranicemi země se rozpoutal dlouhotrvající zápas, v němž obě
strany mobilizovaly k dosažení vítězství všechny prostředky mocenské,
kulturní i propagandistické. V průběhu tohoto zápasu se vytvořila
ideologie husitského národa - na jedné straně posměšně nazývaného “gens
hereticorum”, na druhé straně hrdě se hlásícího ke jménu “gens bohemica”
či “veri fideles Bohémi”.
Byl tímto dramatickým soubojem ideologií i mocenských zájmů v srdci
Evropy vyprovokován předčasný porod moderního českého národa v
době, kdy ostatní Evropa ještě nic takového neznala? - Podle Fr. Šmahela
(Idea národa v husitských Cechách, 1971) v celém husitském období
nehrála nacionálni otázka, a tím méně idea “národa”, vůdčí a prvořadou
roli... princip víry stál jak v husitské ideologii tak v propagandě nad
principem národa a vlasti.
Ani v následujících stoletích reformace nelze mluvit ještě o národě v tom
smyslu, jak ho chápeme dnes. Pro J.A. Komenského je na př. národ
“množství lidí zrozených z téhož kmene, bydlících na témže místě na světě
(jakoby ve společném domě, který nazývají vlastí), užívajících téhož
zvláštního jazyka, a tím spojených týmiž svazky společné lásky, svornosti a
snahy pro dobro obecné”. Není tu ještě zmínky o jednotě osudu, o
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historickém posláni, o jednotné národni duši, kterou se jednotlivé národy
v pojetí moderního nacionalismu od sebe diferencují.
K tomu, aby se konstituoval národ ve své dnešní plnosti, bylo třeba
splnění dvou předpokladů:
- integrace lidových mas do společného politického subjektu,
- ideologie, která by toto široké společenství zapálila novým ohněm
sounáležitosti a vědomím společných hodnot, jejichž udržení se stává
společným posláním, a jimž se podřizuje život i jednání každého jednotli
vého příslušníka tohoto společenství, jemuž loyalita k národu je nadřazena
všem ostatním loyalitním poutům.
Tyto předpoklady byly splněny teprve na přelomu 18. a 19. století, kdy
se do politického života pokročilých zemí prodírají vedle aristokracie
světské a duchovní také neurozené vrstvy měšťanské a plebejské, a kdy
vlivem osvícenství se mění i duchovní klíma doby, jež začíná upínat větší
pozornost k přirozeným právům člověka.
Není pochyby, že politickým předělem tu byla francouzská revoluce a
její ideový i praktický vliv na evropskou společnost. Pro ideologii
nacionalismu, která měla vliv i na konstituování moderního národa
českého, měl však rozhodující význam myšlenkový kvas v německé
filozofii na rozhraní 18. a 19. století, který v nauce Kantově vynesl na
povrch princip svobody sebeurčení jako nejvyšší smysl lidské existence.
Mezi individuem a státem byla ovšem ještě velká distance, kterou
překlenula teprve idea národa jako organického celku, jehož nejvyšším
cílem je uskutečnit právo na sebeurčení formou vlastního suverénního
národního státu. Tento krokje spojen především se jménem Herderovýma
jeho romantických pokračovatelů. Podle Herdera je historie postupným
vyjevováním stále vyšších forem humanity, přičemž ' právě rozličnost
národů hraje významnou úlohu, neboť každý národ přispívá po svém
do této pokladnice humanity. A protože přirozená podstata národa se
podle této teorie manifestuje především prostřednictvím zvyků, národního
jazyka a poezie, stal se jazyk a s ním spojená národní kultura hlavním
znakem národa a nejsilnějším výrazem jeho existence. Odtud už nebylo
daleko k ztotožnění jazyka nejen s národem, ale i s politickým útvarem,
který má národu poskytnout nejvhodnější rámec k dalšímu vývoji: totiž
národním státem.
Tato rovnice mezi jazykem, národem a státem, která jejádrem německé
verze nacionalismu, se stala také osou nacionalismu našeho a měla dů
ležitou roli při formulování našich národních programů.
Herderovský nacionalismus se odráží silně už v prvním našem národním
programu, který byl formulován Kollárem, Jungmannem a jejich druhy.
Byl to program především kulturní, nikoli ještě politický. Jeho hlavním
obsahem byl důraz na práci osvětovou, na obrodu jazyka a literatury a ve
zvýšené pozornosti k národním dějinám a tradicím. Herderova filozofie
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dějin se tu projevovala také v intenzivní víře v poslání Slovanstva, jak se
odrážela zejména v Kollárově formulaci slovanské vzájemnosti.
K položení t. zv. české otázky došlo však až ve čtyřicátých letech 19.
století, kdy vynikající znalec našich národních dějin po prvé klade otázku
po podstatě a smyslu naší národní existence. Vyplývalo z celkové tehdejší
situace evropské a z interpretace našich dějin, jak ji podal Palacký, že tento
náš první politický program národní byl zformulován 'v rámci našich
vztahů k Němcům a k němectví. Palacký, který ho vyjádřil ve svém psaní
do Frankfurtu v roce 1848, v něm žádal, aby český národ získal větší
možnost k realizaci své existence nejen na poli kulturním, ale také na
poli politickém a hospodářském. Obava před expanzivními snahami
německými - a obava před možnou expanzí universální ruské monarchie vymezily i české poslání: ve jménu humanity a spravedlnosti usilovat
o plné rozvinutí národní existence v rámci státu Rakouského. Byl to
současně program evropské rovnováhy: potřebujeme Rakousko jako
svazek malých národů k obraně před pangermanismem stejně tak jako
před panslavismem ruské monarchie. Nacionalistická pozice, která je v
tomto programu nepopiratelná, je však současně překryta univerzalitou
humanitní morálky a principem přirozeného práva.

Rakousko-uherský dualismus způsobil v šedesátých a sedmdesátých
letech 19. století ztroskotání tohoto programu. Nová situace vyžadovala
nový program - ten však dosud zformulován nebyl, a to vedlo k tomu, že
náš veřejný život klesl na úroveň úzkého, primitivního nacionalismu, který
povýšil požadavek bezpodmínečné a nekritické národní loyality nad
hodnoty univerzálního humanismu a pravdivosti.
Na tento neuspokojivý stav odpověděla pokroková inteligence, která se
sešla na české universitě v Praze, seriózní a fundovanou kritikou t.zv.
“Rukopisů”, s jejichž falzifikací usvědčila i soudobý český život z
nerealismu a povrchního iluzionismu. Z tohoto okruhu vyšel také autor
nového národního programu T.G. Masaryk.

Jeho první program, program České otázky, nešel politicky dále než k
požadavku federace národních států v soustátí rakouském - tedy k jisté
obdobě Palackého austroslavismu. I u Masaryka stojí v popředí kulturní
nacionalismus; národní kultura je mu důležitější než forma státní: “Život
státní a politický je jen skrovnější část života duchovního”. (Česká otázka
str. 124.) Masaryk však modernizoval český program především tím, že v
něm více než Palacký zdůrazňoval potřebu demokracie, a to i demokracie
chápané sociálně.
S tímto programem však Masaryk až do 1. světové války příliš neuspěl.
Jeho program národní realizace zůstal jen sporným a kritizovaným
konceptem teoretickým.

Teprve když se ukázala nemožnost spravedlivého uspořádání pro
slovanské národy v rámci staré monarchie, vyvodil Masaryk za první
světové války z této situace plný důsledek a vyhlásil ve spisku Nová Evropa
(1917-18) program vytvoření samostatného státu Cechů a Slováků. Tento
druhý Masarykův program se stává programem vskutku celonárodním.
Zde už Masaryk vědomě opouští program federalismu a staví se na
nacionalistický princip národního sebeurčení. Potřebujeme samostatný,
demokratický národní stát, který “se stane nástrojem národa a jeho
kulturních snah.” (Nová Evropa, str. 38.)
Tento program se stal po válce programovým rámcem téměř celé české
společnosti - snad jen s výjimkou tábora národních demokratů stojících
ještě pod vlivem Kramářových představ o úloze Ruska ve střední Evropě.
Ani Pekařův názor na smysl českých dějin nebyl chápán jako nějaký proti
program; ostatně také programem nebyl a být nechtěl: byl v podstatě
vědeckou oponenturou. Beneš v podstatě v plnění Masarykova programu
pokračoval - byť v lecčems byl nucen k jeho modifikaci. Ačkoli
humanismus byl osou tohoto programu, prvek nacionálni v něm měl
nesporně převahu - podtržen ještě zhoršujícími se vztahy mezi etnickými
komponentami československého státu. Přijetím rozhodnutí o vysídlení
Němců z českých zemí po druhé válce, bylo principu nacionalismu
přitakáno naplno: hranice státu a hranice národa mají být totožné...

V podstatě se od tohoto druhého programu Masarykova nedištancovali
ani komunisté. I oni se hlásili k jeho (a Palackého) historicko-filozofickému jádru, které vidělo naše dějiny v nepřetržité linii, s vrcholem husitství
a bratrství, v odporu k německému expanzionismu, v touze po svobodě a
spravedlnosti. Ideu československého státu komunisté ovšem chápali
naprosto odlišně - protimasarykovsky - jako “součást sovětského tábora
míru”. Ačkoli komunistický program získal už v r. 1946 podporu třetiny
voličů a po únoru 1948 podporu nejméně půldruhého milionu dospělých
občanů Československa, nestal se nikdy programem celonárodním, jak to
ukázaly události roku osmašedesátého.

V tomto stručném přehledu našich dosavadních programů národních
lze vidět i některé konstanty, v nichž se odráží filozofie našich dějin:
Je to především přesvědčení, že kulturní život národa je vlastním
obsahem národní existence. Politické instituce, státní nezávislost, jsou jen
druhotným znakem naší svébytnosti; politické formy mají sloužit
především kulturně-mravnímu rozvoji národa.
Je to ostražitý, nedůvěřivý vztah k Němcům - nikoli jako k národu, ale
jako k instrumentu používanému mocenskými a ideologickými
institucemi (císařstvím, papežstvím) proti našim zemským a národním
zájmům.
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Je to kritický, ale přátelský vztah k Slovanstvu. Zcela zvláštní je vztah k
Rusku: bojíme se Ruska, kritizujeme Rusko, odmítáme Rusko, ale znovu
a znovu si zahráváme s myšlenkou ruské pomoci.
Z toho vyplývá i stálé hledání evropské balance, jak zajistit naši národní
existenci proti východnímu i západnímu tlaku, proti možné uzurpaci, #
znásilnění našeho národního bytí. Rakousko proti Turkům, Prusku a
Rusku. Rusko proti nacistickému Německu. Federatívni strukturu středovýchodní Evropy proti Rusku i Německu...
Ke konstantám našich národních programů patří i to neustálé hledání '
nadnárodního univerzálního principu, v němž najděme měřítko hodnoty
svého přínosu světu, lidstvu, pravdě, mravnosti: pravda osvícenců,
humanita Kollárova, Palackého i Masarykova, internacionální solidarita
ve jménu přirozeného práva, spravedlnosti a sociálně či nábožensky zdů
vodněného principu dobra.
A konečně: demokratismus, lidovost, vnímavost k sociálním problé
mům.

Změněná situace politická, ideologická i sociální vyžaduje dnes i nového
programu národního; jakou funkci v něm bude mít nacionalismus?
Když 21. srpna 1968 vjela sovětská vojska na území Československa,
explodoval potlačený nacionalismus nečekanou silou. Co však bylo
obsahem tohoto vzepětí? Byl to ten národní trend k sebeurčení a
samostatnosti, jak jsme jej mohli sledovat v posledních našich národních
programech? Motivy byly patrně různé - podle toho, byli-li jejich nositelé v
roli potlačujících či v roli potlačovaných. V každém případě však se tu
manifestovala životnost nacionalismu vjeho emočně-irracionální podobě.
Vyplývá z toho snad, že nacionalismus bude mít i nadále takovou sílu, že
bez něho žádný budoucí program nebude mít dostatečný vliv na integraci a
mobilizaci širokých vrstev domova?
Některé jevy a někteří autoři mluví proti této tézi: nacionalismus je
překonáván novou hodnotovou orientací, novými vztahy a postoji,
novými institučními strukturami (regionalismem, evropanstvím, univer
sálním humanismem celosvětových organizací a pod.). Nacionalismus je ‘
hodnocen spíše jako projev vývojového zaostání (Afrika, Asie, Latinská
Amerika!), jako projev opožděného probuzení nezletilců, kteří nově
objevují pravdy a hodnoty, jež už časem vyčichly a zastaraly. Nacionalismus je viněn, že svým nekritickým preferováním “blízkého” a
vytvářením skupinové loyality je zdrojem dezintegrace celých oblastí (na
př. Východní Evropy), které pak snadno padají za oběť imperiálním
dobrodružstvím velmocí.
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Na druhé straně se zase uvádějí jevy a argumenty, které mluví pro to,
že nacionalismus má stále ještě primérní společenskou funkci. Naciona
lismus motivuje a inspiruje k zdravé soutěži a tím i k vyšší produktivitě v
oblasti kulturní, hospodářské i sportovní. Zejména u t.zv. mladých národů
má nacionalismus ještě oprávněnou mobilizační funkci, povzbuzuje celo
společenskou aktivitu národů, které si teprve před časem uvědomily svou
svébytnost. Nacionalismus - uvádí se konečně - poskytuje v dnešní
hodnotově dezintegrované společnosti, v době relativizujícího nazírání a
společenské apatie, možnost mentální integrace, překlenuje izolovanost
moderního člověka společným poutem ideologickým, možností projekce
individuálního smyslu existence do transcendujícího bytí národa...
Také- v okupovaném Československu se na toto téma diskutuje - třebas
veřejná diskuze byla omezena jen na krátkou dobu pražského jara, zhruba
do začátku r. 1970, kdy se objevily studie a eseje Zd. Solle (O smyslu
novodobého českého politického programu), J. Kořalky (Co je národ), M.
Machovce (T.G. Masaryk), VI. Kašíka (Česká otázka před první světovou
válkou)) a dalších (na př. O. Urbana, Mirko Nováka, Fr. Grause aj.).
Těmito otázkami se zabývala také řada projevů českých spisovatelů už na
sjezdu v r. 1967 a po něm (Kundera, J. Patočka, V. Černý aj.). Uprostřed
léta 1969 mluví o nebezpečí nacionalismu K. Bartošek: “Bude-li
pokračovat současný stupeň vazalství... je nutno očekávat nejen růst
národní rozjitřenosti, ale i nacionalismu, jehož sílu a nebezpečí může v
moderních dějinách podceňovat jen ignorant.” (Svědectví, 1969, str. 236).
Nebezpečí nacionalismu větří i oficiální mluvčí “partaje”, kteří v něm vidí
pozůstatky t.zv. “předrevolučního vědomí”. (V. Král v ČČH, 1972, č.5).
Ve skutečnosti ne všem je aktualizace nacionalismu proti mysli:
nacionalismus přináší napětí i do vztahu slovensko-českého, což ztěžuje
vytvoření jednotné protirežimní fronty.
Vcelku lze říci, že nacionalismus u nás dnes může být jen motivem
sebeobrany, motivem vzdoru proti cizí nadvládě, nemůže však být
považován ani za smysl naší existence, ani za recept k vylepšení naší dnešní
situace. Smysl národní existence není jen v obraně pozic, nýbrž i v úsilí o
pozitivní realizaci vlastního životního konceptu. Toho, čeho jsme z pozic
nacionalismu dosáhnout mohli, toho jsme již dosáhli: máme svébytnou
národní kulturu, máme národní stát - třebaže ne plně suverénní. Za
svobodu, za demokracii, za vřelejší lidské vztahy, za důstojnější lidství
nelze bojovat z pozic parciálních. To, co z národní minulosti přetrvalo a co
je schopné komunikovat i s dneškem a zítřkem, přetrvalo proto, že to mělo
platnost obecnější, evropskou, humanitní. Ne tedy nacionalismus, ale
humanita musí být základním prvkem našeho programu. Nelze
přehlédnout, že ideologie nacionalismu, která měla na počátku silný apel
kulturní a mravní, jímž pomáhala integrovat diferencovanou společnost
národů ve střední a východní Evropě, stala se dnes spíše
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historickopolitickou bariérou mezi jednotlivými národy a státy v tomto
prostoru. Tím ovšem napomáhala snadné expanzi mocností do této
domény nacionálního partikularismu.
Jo tedy třeba, abychom vliv ideologie nacionalismu na naše myšlení a
hodnocení - v tom i hodnocení smyslu naší národní existence - relativi
zovali, abychom své tradice - a někdy i předsudky “národní” - pečlivě
analyzovali, abychom so od národních a nacionalistických hesel
propracovali k programu univerzálnějšímu, k obecnějšímu
společnému jmenovateli, který je schopen mobilizovat národy ke spolu
práci a k společnému zápasu za svobodu a plnější realizaci důstojného
lidství. Abychom plněji pochopili to masarykovské, “žo humanitajakožto
cíl a program národní musí důsledně spravovat i naši národní taktiku” (C.
otáz. 144).

Vzejde-li z pravdy pohoršení, lépe jest, aby pohoršeni vzešlo, než aby se
pravda utajovala.
Sv. Jeroným
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Slovenský nacionalizmus v rámci
európskeho vývoja
Milan S. Ďurica:
Novodobý slovenský nacionalizmus sformoval sa celkom tak isto, ako u
ostatných európskych národov. Boli tu rozlišnosti, podmienané
historickou a goopolotickou situáciou, no podstata tohoto historického
zjavu je u všetkých národov rovnaká. Osobne som presvedčený, žo
podstata nacionalizmom označovaného komplexu kolektívnych
postojov a konaní je hlboko spätá s procesom psychogenézy sociálnosti
ako špecifického prejavu osobnosti, vyplývajúceho zo samej metafyzickej
štruktúry ľudskej prírody (v zmysle Aristotelovho zoôn politikôn) Preto aj
jeho chronologické dimenzie budú sa asi kryť s dimenziou dejín ľudskej
spoločnosti ako takovej(l). Ido o veľmi zložíte členený komplex
spoločenského vývoja, v ktorom jednotlivé podmieňujúce a stvárňovacie
faktory, recipované príslušníkmi rozličných etnických či politických
celkov, vyčiňovali a vyčiňujú sa v rôznorodých, dakedy až protivných
tézach a konaniach. Toto zapríčiňuje, že autori - aj nepochybné autority nevedia sa podnos dohodnúť ani na definícii nacionalizmu, ani na jeho
adekvátnom typologickom členoní(i). Nám však tu dnes ido o čiastkové
pochopenie tohoto všeobecného zjavu, ako sa on skonkrotizoval v
slovenských dejinách. Pro stručnost adoptujeme pojem “nacionalizmus” v
tom z jeho mnohorakých poňatí, ktoré v ňom vidí jednu zo základných
konštánt novodobého euroópskeho vývoja, podmieneného osviotonským
duchovným prúdením, francúzskou revolúciou a nemeckým
romantizmom.(3)
Z týchto prameňov vyšlo aj slovenské novodobé hnutie. Jeho kolískou
bola Bratislava, jeho vyhňami boli: katolícky generálny seminár, založený
roku 1784 a potom od začiatku 19. storičia Ústav a katedra reči a literatúry
československej pri evanjelickom lýceu. Tieto skutočnosti nám vysvetlia
jednu z exkluzívnych charakteristik slovenského nacionalizmu: jeho
najsilnejšie ovplyvnenie zásadami kresťanskej teologickej etiky a, najmä v
tomto 20. storočí až do roku 1945, determinujúcim vplyvom katolíckej
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sociálnej náuky. Mohutné sekularizačné tendencie, charakteristické
pre takmer všetky ostatné nacionalizmy v Európe, ostali povždy
marginálnymi v slovenskom nacionalizme. V osvietenskom ovzduší
bratislavského seminára dozrela potreba vlastnej národnej literatúry,
zrozumiteľná čo najširším vrstvám slovenského ľudu. A je len prirodzené,
že túto potrebu ako prví pocítili studenti generálneho seminára a s neho
vyšli katolícki kňazi. Boli to napospol synovia nižších sociálnych vrstiev,
doslova vyšli z ľudu a rozhodnutí žiť a pracovať zase len uprostred tohoto
slovenského ľudu. Tejto potrebe vyšla vústrety Bernolákova kodifikácia
slovenského spisovného jazyka(4) a ňou podmienená mohutná kultúrnoorganizačná činnosť v rámci Bernolákom založeného Slovenského
učeného tovaryšstva (1792) ktorá položila solídne základy celej modernej
slovenskej literatúre.
Bolo by však príliš povrchným hodnotením Bernolákovho diela a s ním
rozhýbaného hnutia, keby sme v ňom videli iba vec jazykovej reformy.
Najnovšie historické skúmanie vidí v Bernolákovom vystúpení už “kvali
tatívne nové ponímanie spisovného jazyka, ktorý v úzkej spojitosti s
aktivizujúcim sa národným povedomím pokladal sa za výraz národnej
osobitnosti a rovnoprávnosti v mnohonárodnom Uhorsku a mal slúžiť
ako prvoradý, národne zjednocujúci prostriedok a nástroj na vytváranie
samostatnej slovenskej národnej kultúry”(5). Naskutku v bernolákovskej
osobitnosti (tak Juraj Fándly pravidelne používá výraz “slávny národ
slovensky” a Jozef Bajza píše po slovensky, “abi slovácki národ videl, že i
jeho reč k litternému umení slúžiti múže”) a zrateľnú snahu o vytvorenie
takej národnej ideológie, ktorá by mohla v úzkej súvislosti s historickým
vývojem utvoriť predpoklady pre zapojenie čím širšiech vrstiev národného
spoločenstva do európskeho kultúrneho, sociálneho i politického vývoja
nových čias. Išlo tu o vec celonárodnú: za členov Tovarišstva prihlásilo sa
v krátkom čase okolo 500 osôb zo všetkých krajov Slovenska, a to nielen
kňazi, ktorí tvorili väčšinu, lež aj úctyhodný počet laikov najrozličnejších
povolaní. Nechýbali v ňom ani, zriedkaví síce, slovenskí ■ evanjellei. Nimi
vydávané “Prešpurské noviny” nielen pozitívne hodnotili, ale aj
rozširovali Bernolákovu “Dizertáciu”; veď aj ich čitatelia opätovne sa
dožadovali, aby sa noviny písali “po slovenskí”, “a ne s tým tvrdým
českých štýlusom”, lebo Slováci tak nikde nehovoria. “Prešpurské noviny”
ostali verné češtine, no zanikli už roku 1787, keď predtým verejne uznali, že
bernolákovská řeč “jest pannonicko-slovenská nebo taká, jakouž
veřejnost v uherské zemi a pp. faráři katoličtí v svých kázněch užívají, než
tak srozumitedlně, že ji i ten nejsprostější sroz.uměti může. (6)
Napriek tomu - a podobných konštatovaní zo strany slovenských
evanjelikov mohli by sme citovať do zunovania - vedúce osobnosti
slovenskej evanjelickej menšiny organizovali zásadnú opozíciu proti
samostatnému slovenskému literárnemu jazyku, usilujúc sa zachovať

Slovensko pre češtinu, ktorá bola po tri storočia nielen ich liturgickým, ale
aj literárnym jazykom a ktorú - hoci aj v stále silnejšie slovakizovaných
formách - dovtedy väčšinou používali aj slovenskí katolíci. Slovenským
evanjelikom tiež nešlo iba o jazyk ako taký, ale predovšetkým o národnú
jednotu “československú”. Napriek tomu, že boli mohutne podporovaní z
Prahy aj z iných slovanských krajín (Bohuslav Tablic na základinu svojho
ústavu za tri roky nazbieral 653 zlatých, z ktorých 500 daroval srbský
pravoslávny metropolita Stevan Stratimirovič, a Štúrovi ešte roku 1840
českí vlastenci ponúkali 100 zlatých ročne, ak zachová katedru “českoslovenčiny ” v Bratislave), a že sa za československú koncepciu plne
angažovali aj také osobnosti, akými bezpochyby boli Ján Kollár, Pavol
Jozef Šafárik, ba sprvoti i Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban
a Ľudovít Štúr, nez.vládli premôcť indiferentnosť a tupý, ale tvrdý odpor
národa voči tejto jemu bytostne cudzej a nereálnej idologii. Konečne
nechýbali dôkazy o tom, že z českej strany išlo odprvoti nie tak o česko
slovenskú vzájomnosť, ako o asimilačnú snahu, cieľom ktorej bolo pod
rúškom jazykovej jednoty vytvoriť jednotný 8-miliónový český národ,
ktorý by sa tak stal najväčším slovanským národom v rakúskej monarchii.
Tak keď Šafárik vo svojich "Geschichte... (1826) osobitne zaregistroval
slovenský a český jazyk i patričné literatúry, Jungmann mu otvorene
vyčítal, že v nich oddelil Slovákov od Cechov.(7) Ale i pre samého Kollára,
ktorý celou váhou svojej vtedy už všeslovanskej autority usiloval sa utvoriť
umelú “skutočnú českoslovenčinu”, bolo akiste jedným z najväčších
životných sklamaní, keď po jeho silne slovenčiacej kázni z roku 1835 padol
naň tvrdý, priam exkomunikačný ortieľ Jungmannov: “Tím kázaním...
stavětí počali jste chineskou zeďmezi Cechy a Slováky... V Cechách nikdy
nebude se psáti jak Vy píšete, s nechutí se odvracujeme od toho způsobu. A
to jest příčina, že i Vás ne již mezi naše, ale mezi jiného nářečí spisovatele
klademe, a sice nářečí ne slovenského, jako jsou Bernoláci, ale ve fantasii
utvořeného, nijaké podpory pro nás nemajícího”.(8) Tu je už veľmi
zreteľne zvýraznená podstata “československej” koncepcie, ako ju chápali
v Prahe: iba kým Slovák adoptuje na plných 100 percent český literárny
jazyk, zrieknuc sa akéhokoľvek práva prispôsobiť ho svojim slovenským
potrebám, prizná sa mu československá “našskosť”. Každý odklon od
pražskej normy znamená separatizmus (“chineská zeď) a má za následok vyobcovanie.
Evrópou však už vanul prúd revolučného nacionalizmu. Napoleonské
vojny vyvolali národne zjednocovanie hnutie v Nemecku. Cárska vláda
tvrdo zakročila proti študentským spolkom filomatov a filaretov v Poľsku
(1823-24). Roku 1830 vypukla v Paříži Júlová revolúcia, ktorá čoskoro
zachvátila i Belgicko a prieniesla mu štátnu samostatnosť. Keď potom
povstali aj Poliaci (1831), niekoľko slovenských študentov zúčastnilo sa
na ich povstaní. Giuseppe Mazzini so svojím plánom radikálne naciona
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listickej “Mladej Európy” prenikol aj do Viedne a ovplyvnil najmä
poľských študentov. Na schôdzkach “Mladého Poľska” zúčastňovali sa aj
slovenskí študenti. Domáce pomery zaznamenali v tom čase zákon o
bezpodmienečnej znalosti maďarčiny pre štátnych úradníkov (Zák. čl.
8:1830) a čoskoro potom povýšenie maďarčiny na jediný úradný jazyk
celého kráľovstva.(9) Tak začala čoráz bezohľadnejšia maďarizácia. Toto
všetko prispelo v postupném zblíženiu sa protestantskej menšiny s
katolíckou väčšinou Slovákov, ktoré vyústilo vo Štúrovej reforme
pravopisu na bernolákovskej ideologickej základni samobytného
slovenského národa.) 10) Bezprostredným impulzom k tomuto
historickému kroku bola akiste kríza Gajovho ilýrizmu a južných
Slovanov - s ktorými Slováci od stáročí boli v oveľa užších kultúrnych i
politických stykoch, než sa to často předpokládá) 10) - ale najmä
neuznávanie slovenskej národnej samobytnosti ze strany Cechov(l 1) a jej
otvorené negovanie vodcom maďarského nacionálne-revolučného hnutia
L. Kossuthom.(12)
Februárová revolúcia roku 1848 otriasla Európou. V marci sa už triasla
Viedeň i Milano a padol Metternich, následkom čeho Maďari dosiahli
svoje nezávislé “Ministerium”. V apríli sa už búria Chorváti proti
Maďarom. Urobia však ďalší rozhodujúci krok dopredu tým, že po prvý
krát formulujú politický program slovenského národného hnutia:
“Žiadosti slovenského národa” z 10. mája 1848. Ide o dokument naozaj
zásadnej povahy, ktorý ostáva klúčom pre pochopenie nielen slovenského
nacionalizmu, ale aj celých novodobých slovenských dejín. V
“Žiadostiach” Slováci:
• jednoznačne proklamujú existenciu “slovenského” národa v Uhrách”
nielen ako subjektu politických práv, lež aj ako “pranároda a
niekdajšieho jediného majiteľa svätej tejto zeme”;
• osvedčujú sa, že slovenský národ prijíma novodobú zásadu rovnosti a
bratstva, nechce “žiadnu národnosť v Uhorsku ukrivdiť, uraziť, zmenšiť
a tým menej vykoreniť', ale podmieňujú tento svoj postoj zásadou
reciprocity;
• žiadajú zriadenie všeobecného snemu národov pre celé Uhorsko a
súčasne osobitné národné smený, ktoré majú vyznačiť etnografické
hranice: vyslovujú tu vlastne už princíp federácie národov Uhorska;
• požiadavkou politickej zodpovednosti poslancov uhorského snemu
pred vlastnými národmi zvýrazňujú demokratickú suverenitu národov
i v rámci federácie;
• odvolávajúc sa na “sväto právo slobody”, žiadajú zrušenie zákona o
úradnom jazyku maďarskom a uznanie slovenčiny na úradný jazyk
Slovákov;
• žiadajú zriadenie kompletného slobodného vyučovania s vyučovacím
jazykom slovenským;
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• pre pestovanie kultúrnych stykov a zblíženia s Maďarmi, žiadajú
zriadenie katedier maďarčiny na vyšších školách slovenských a katedier
slovenčiny na paralelných školách maďarských;
• ako symbol národnej rovnosti žiadajú právo slobodného používania
národných farieb a zástav slovenských;
• žiadajú utvorenie slovenskej národnej gardy so slovenským velením a s
výlučne slovenským vedením;
• žiadajú všeobecné demokratické hlasovacie právo;
• vyhlasujú ochotu zabudnúť na “doterajšie odrodilstvá” , žiadajú však,
aby boli pre budúcnosť vylúčení z práva zastávaťúrady medzi Slovákmi
osoby, ktoré zradia “krv, reč a národnosť slovenskú”;
• žiadajú úplnú slobodu tlače, neobmedzené spolčovacie právo a
zaistenie osobnej bezpečnosti proti vzmáhajúcemu sa terorizmu;
• sociálne požiadavky sú zhrnuté v žiadosti o prinavrátenie majetkov
“utláčaným a klamstvom ukrivdeným” spoluobčanom, o odstránenie
ešte pozostalých zvyškov feudálneho poddanstva a o určenie príjmov z
kráľovských benefícií pre potreby obcí.

Na záver prehlasujú, že v splnení týchto svojich žiadostí Slováci vidia
podmienku svojej spokojnosti a zabezpečenia svojej národnej budúcnosti,
pripomínajúc, že v odkladaní alebo obchádzaní týchto žiadostí budú
vidieť odsudzovanie svojho národa k “bývalej slepote a služobnosti”.(13)
Pozastavili sme sa pomerne dlho pri týchto počiatočných momentoch
formovania sa novodobého slovenského nacionalizmu, lebo ich príčinné
závislosti, ich podmieňujúce faktory, psychologická typológia správania
sa rozhodujúcich predstaviteľov zainteresovaných zoskupení, ba i
politické implikácie, ktoré z nich nasledovali, charakterizujú, možno
povedať, celý ďalší historický vývoj tak vnútroslovenský, ako aj vzájomné
vzťahy medzi Slovákmi a inými národmi až po najnovšie časy. V celom
tomto vývoji, ktorý nijako nebol priamočiary, lež pod rozličnými
vonkajšími i vnútornými vplyvmi zregistroval početné výkyvy tak
politického, kultúrného, sociálneho, vnútorného i medzinárodného
dosahu, možno identifikovať ako dominujúcu konštantu, ako základné
kritérium postoja slovenského národa tak voči vlastným zložkám a ich
programom, ako aj voči iným národom, počnúc od národa českého, práve
otázku uznania slovenskej národnej samobytnosti, čiže historickej identity
slovenského národa.
Iba v tomto svetle možno pochopiť i zdanlivo nedôslednú politiku
Slovákov počnúc od Slovanského zjazdu v Prahe, kedy Slováci, napriek
tomu, že sa nechali zaregistrovať ako príslučníci “Národa CeskoMoravsko-Sliezsko-Slovenského ” (v českom texte stálo však iba “národ
česko-slovenský”)(14), v priebehu diskusií nielenže sa nepridali k českým
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austroslavistickým návrhom, ale v záverečnom dokumente petície na
cisára sa aj formálne dištancovali od Čechov a spojili sa s Rusínmi
(ktorých organizátori počítali k “poľsko-ruskému národu”)( 15) a čoskoro
potom, pri organizovaní slovenského povstania proti Maďarom, utvorili
si Slovenskú národnú radu, ktorá (práve pred 128 rokmi) dňa 19.
septembra 1848 vyhlásila samostatnosť Slovenska.
Ďalší vývoj zaznamenal postupné teoretické prehľbenie a Státoprávně
upresnenie týchto základných požiadaviek slovenského národného
hnutia, ktoré však ostávalo stále viazané na odkaz “Žiadostí”. Spomeňme
iba “Memorandum národa slovenského” z roku 1861(16) a potom všetky
rozličné dohovory, deklarácie a dohody česko-slovenské z rokov 1915
1918, nezabúdajúc pritom na historické prehlásenie “vôle slovenského
národa”, ktoré v mene Slovenskej národnej rady predniesol Dr. Ferdiš
Juriga v uhorskom parlamente dňa 19. októbra 1918.(17)
Slováci, vedomí svojej mocensko-politickej nepatrnosti, považovali za
diktát geopolitickej nutnosti vyhýbať sa každému maximalizmu a boli
vždy ochotní prijať kompromisy v zmysle zrieknutia sa niektorých
dôsledkov a práv vyplývajúcich z ich národnej samobytnosti, ale vždy iba
pod jednou podmienkou sine qua non: že ich príslušný partner uzná za
národ, s ktorým na základe formálnej rovnosti dohodnú sa na relatívnom
kompromise.
Tak vošli Slováci do spoločného štátneho zväzku s Čechmi roku 1918 v
trocha naivnej nádeji, že u bratského slovanského národa nájdu
pochopenie, ktoré darmo hľadali u Maďarov. Ten istý Andrej Hlinka,
ktorý prvý jasne formuloval potrebu československej orientácie pre
Slovákov už 24. mája 1918 (“Tuje doba činov. Treba nám určite vysloviť,
či pôjdeme aj naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto
otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú.”(18)),
už po svojej prvej úradnej návšteve v Prahe sklamaný zdôveril sa svojmu
priateľovi, senátorovi Dr. Jánovi Mudroňovi: “Janko, mal si pravdu... Ich
cieľom je počeštenie, a síce úplne surovými, hrubými prostriedkami,
akými ani Maďari nepracovali.”(19) A cítil sa nútený založiť Slovenskú
ľudovú stranu (19. decembra 1918), okolo ktorej sa čoskoro zoskupila
relatívna väčšina Slovákov. Neišlo tu iba o konfesijně motivovanú
opozíciu, ako sa často tvrdí. Veď i taký nadšený exponent nového režimu,
akým bol ev. biskup Dr. Samuel Žoch, ktorý prijal funkciu župana a ešte v
decembri 1918 varoval pred nástoj ením na autonómii Slovenska,
dovolávajúc sa potreby centralistickej vlády, v auguste 1919 vyhlásil:
“Miera je už naozaj preplnená. Čo sa na Slovensku deje, presahuje všetky
hranice. Na Slovensku šarapatia ľudia neznalí slovenských pomerov.
Výsledek toho je potom, že sa šíri nenávisť voči Čechom, že sa medzi
roduvernou slovenskou vrstvou ukazujú príznaky nedôvery voči
všetkému, čo je české.”(20) Preto Hlinka už roku 1923 veľmi jasne
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formuloval postoj Slovákov k Republike: “My chceme spoločnú
Republiku... Ale ju chceme iba ako Slováci, žijúci vo svojej autonómnej
krajine. My nepredáme svoj národ ani za cenu Republiky”.(21) V tom
istom čase poslanec Dr. Juriga, ktorý bol vyhlásil v Budapešti, že Slováci
na základe samourčovacieho práva národov odopierajú Maďarom
akékoľvek právo hovoriť a konať v mene slovenského národa, vyhlásil v
pražskom národnom zhromaždení: “Slovenský národ s českým národom
nikdy jeden národ netvoril, netvorí a nechce tvoriť, ale chce žiť ako
osobitný národ so svojou rečou, vo svojej krajine, za svojho národného
sebaurčovacieho práva, vo svojej autonomii, ovšem že v rámci Česko
slovenskej republiky.”(22) A o dva roky neskôr ten istý poslanec na tom
istom fóre už celkom tvrdo konštatoval: “kto mi zapiera moju osobitnú
bytosť, je mojím vrahom, lebo zapierať niekomu osobitnosť a zapierať mu
právo na osobitnosť, to znamená, že je iste mravným a právnym jeho
vrahom; a je Kainom Cech , ktorý mi hovorí, že ako Slovák nie som
slovenský národ.”(23) Známe sú osudy opätovne predkladaných návrhov
na autonómiu Slovenska: neboli pripustené ani len na diskusiu, lebo pro
Dr. Edvarda Beneša a jeho vlády slovenský problém vôbec
neexistoval. (24) Ideológ slovenského autonomistického hnutia Dr. Jozef
Tiso roku 1933 dobre predvídal vývoj udalostí, keď v parlamente
konštatoval: “...slovenský národ vidí, že nemůže sa spoliehať na nikoho,
nemôže dôverovať nikomu. Pre našu stranu nastáva úloha, aby osudy
národa vzala do vlastných rúk, aby si stala na stráž, aby bdela nad rodnou
zemou a chránila ju pred každým a proti každému”(25) pričom apeloval na
českého partnera: “Na vašem porozumení sa zvrtne osud nášho
spoločného štátu”.(26)
Možno to považovať za osudný omyl, ba i za tragédiu vzťahov medzi
českým a slovenským národom, ale ostáva historickým faktom, že
rozhodujúci činitelia českého národa nielenže nikdy neuznali samobytnosť
slovenského národa, ale dokonca v priamom súvise s Kossuthom, grófom
Istvanom Tiszom a celým maďarským šovinizmom negovali ešte aj
existenciu slovenského národa. Beneš ešte roku 1943 zánovite trval na
dejinným vývojom prekonanej “hradnej” ideológii: “Mně nikdy
nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ. (...) zastávam
neochvějně názor, že Slováci jsou Ceši a že slovenskýjazyk jest jenjedním
z nářečí českého jazyka, tak jak tomu je s hanáčtinou nebo s jinými
nářečími české řeči. Nikomu nebráním, aby o sobě říkal, že je Slovák,
avšak nedopustím, aby se prohlašovalo, že existuje národ slovenský.”(27)
Manifestoval sa tu v priam klasickej forme zjav, ktorý Hans J.
Morgenthau označuje ako “paradox A-B-C”, charakteristický pre proti
rečenie, ktorého sa dopúšťa národ B, bojujúci za svoje národné práva proti
národu A, ale súčasne odopierajúci tie isté práva národu C, ktorý ich
revindikuje voči nemu. (28)
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Nie je nijako príjemné konštatovať, alo rešpektovanie historických
skutočností musí nám byť zákonom, žo plného uznania národnej samo
bytnosti dostalo sa Slovákom zo strany tých mocenských a ideologických
faktorov, ktoré boli slovenskému národnému hnutiu obsahovo najvzdiale
nejšie a štrukturálne cudzie: roku 1939 bolo to Hitlerovo Nemecko(29) a
roku 1945 a najmä roku 1969 zase Stalinovo či Brežnevovo Rusko. Ak
Slováci prijali ochranu Nemeckej ríše roku 1939, urobili to nielen z
nutnosti, diktovanej geopolitickým momentom situácie, ale aj preto, lebo
Hitler ich uznal za partnera, za subjekt medzinárodného práva, uznal ich
za národ a zaviazal sa rešpektovať ich národnú suverenitu. Nikdy
doposiaľ v dejinách Slováci nemali toľko možností realizovať program
svojho národného hnutia z roku 1848, ako práve v období Slovenskej
republiky. A žo v rokoch 1968/69 diametrálne protivne politické a
ideologické zoskupenie Slovákov konkrétne usilovalo sa o iným
okolnostiam prispôsobenú, ale podstatne tú istú politiku, politiku
slovenskej národnej samobytnosti v zmysle historickej kontinuity vtedy už
sekulárneho odkazu Žiadostí to iba potvrdzuje, žo tu ido o prirodzený
historický vývoj národného spoločenstva, ktorý možno mocenskými
zásahmi brzdiť, hatiť, zdanlivo azda i zastaviť, no ktorý pri najbližšej
vhodnej príležitosti znovu sa prejaví v coloj živelnosti svojho z hľbky
národného povedomia prýštiaceho dynamizmu.
Na záver pokúsime sa o typizáciu. Slovenský nacionalizmus možno
označiť ako národné hnutie pôvodu kultúrneho, s etnicko-náboženským
zameraním defenzívnej povahy, ktoré pod vplyvom európskeho vývoja
recipovalo aj politické, sociálne a ekonomické obsahové prvky a dospelo
už v minulom storočí k definovaniu základných práv a neupustiteľných
požiadaviek slovenského národa, ktoré sa stali a ostávajú až doposiaľ
najhlbším prameňom a rozhodujúcim faktorom slovenského dejinného
vývoja. Jadrom tejto slovenskej národnej ideológie je téza o samobytnosti
slovenského národa a z nej vyplývajúce právo samourčenia, z ktorého
slovenský národ odvodzuje nárok na úplnú štátnu suverenitu. Slovenský
nacionalizmus je otvoreného typu: jeho ideológia pripúšťa obmedzenie
národnej suverenity, ba priam proň optuje vo svojej tradičnej snahe o
federaliz.mus rozličných smerov a rozmerov, ale iba za podmienky
bezvýhradného uznania samobytnosti slovenského národa a z noj
vyplývajúceho paritného partnerstva s do úvahy prichádzajúcimi
národmi. Nakoľko vývoj doposiaľ nedovolil Slovákom plne a natrvalo
realizovať tieto ich národné snaženia, zachováva si slovenský
nacionalizmus - celkom tak, ako u iných národov, ktoré sa nachádzajú v
podobnej historickej situácii - svoju pôvodnú živelnú dynamiku, ktorá sa
opätovne prejavuje, lončo jej to geopolitická konjunktúra dovolí.
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Pokus o formulaci hlavních rysů filosofie dějin
české kultury *
Mojmír Vaněk
Téma mé úvahy je tématem, jež v své plnosti dnes převyšuje síly jednot
livce z mnoha důvodů. Prvním z nich je nejasnost terminologická, jež jejen
odleskem dnešní nevyhraněné a pluralistické situace v metodologii tak
zvaných duchovních věd. Druhým je historický rozsah oblasti, kterou se
mám zabývat. Dějiny české kultury jsou tak staré jako české dějiny samy;
co si tedy počít ve striktně vymezeném čase několika desítek minut (či
několika stránek) s více než jednou desítkou století? Nadto je kultura
pojmem mnohoznačným, jenž zahrnuje lidské myšlení a tvoření od nej
různějších oborů vědních až po všechny oblasti projevu uměleckého, ba i
problematiku výchovy; a dnes už není možno být zároveň historikem
filozofie, literatury, výtvarného umění, hudby, divadla, různých odvětví
práce vědecké a činnosti výchovné. Pro nás k tomu všemu přistupuje ještě
komplex otázek rázu etnického v našem užším geografickém rámci, a
problematiky styků s kulturou ostatního světa, jež nás, kteří dnes žijeme
mimo svou rodnou zemi, zajímá pochopitelně zcela zvlášť. Vyrovnat se za
takových okolností s úkolem, jenž mi byl svěřen, je možno toliko za cenu
uplatnění velmi selektivní metody. A ani ta nebude záchranou před
nebezpečím ožehavé generalizace. Že budou moje závěry subjektivní,
rozumí se samo sebou; vyplývá to z. povahy tématu samého; každému, kdo
je obeznámen alespoň se základními problémy dnešní světové
historiografie, obecné i speciální, je to ostatně samozřejmé.
Nelze se zde přirozeně pokoušet o definici pojmu kultury, jenž nebyl a
není jednoznačně chápán ani v různých jazykově-civilizačních oblastech
ani v různých obdobích historických. V posledních 30-40 letech
* Pět dní před proslovením tohoto referátu (18. září 1976) bylo dáno do tisku 52. číslo časopisu Svědectví,
jež na str. 701 ad. přináší úvahu Václava Černého na téma velmi podobné (O povaze naší kultury). Mohl
jsem se s jejím obsahem samozřejmě seznámit teprve několik týdnů později. Zamyšlení Václava Černého
vychází z širšího hlediska (protože mu jde o pojetí kultury ve smyslu filozofickém jako souhrnu
inspirativních ideí dějin) než přísně konkrétní (jak doufám) příspěvek můj. V mnohém se s Černým
shoduji, v lecčems se naše názory jen blíží nebo probíhají rovnoběžně vedle sebe. Vynasnažím se k tématu a
k reflexi Václava Černého vrátit podrobněji při jiné příležitosti.

55

zaznamenaly v metodologickém vývoji obrovský pokrok všechny vědní
discipliny, kterým se francouzský dnes říká - trochu po americkém způso
bu - “sciences humaines”, a v užším slova smyslu sciences de ľhomme; je to
termín do češtiny velmi těžko přeložitelný (nemáme-li užít v naší řeči, ale i
v angličtině dvojsmyslného termínu věd “humanitních”); zůstaňme proto u
trochu staromódního pojmu věd duchovních, který jsme zdědili z pozdněromantické teorie německých Geisteswissenschaften a z díla Diltheyova
především. Západní vědci všech oborů duchovních věd, kteří dobrovolně
či nedobrovolně musili před poslední válkou či na jejím počátku opustit
evropský kontinent a přesídlit většinou do Ameriky, zaostřili - částečně z
důvodů souvisejících s problematikou nového kontinentu - svůj zřetel na
otázky antropologie a etnológie, i když byli původně sociology či
historiky. Mám tu na mysli nejen vědce typu Claude Lévy-Strausse a jeho
školy, nýbrž i řadu linguistů a celou americkou větev umělecko-historické
školy Focillonovy s George Kublerem v čele. Kulturou rozumíme podle
nich souhrn intelektuálních aspektů určité civilizace, a sociologií kultury
studium modalit, jež slouží určité společnosti k hodnocení symbolických
děl, která někteří příslušníci této společnosti vytvářejí, zatímco jiní je
přijímají, protože v nich vzbuzují výrazný estetický požitek, nebo je
naopak zavrhují. Toto pojetí kultury - užší a konkrétnější než to, jež jsme
nadhodili výše* - je dnes přijímáno téměř obecně.
Filozofií v naší době - velmi přibližně - rozumíme souhrn vědeckých
poznatků usilujících o zjištění prvotních příčin absolutní reality a základů
hodnot, jež člověka činí člověkem; a to vše z hlediska nejvýš dostupného
stupně všeobecnosti. Jsme tu tedy už velmi daleko od dávného ba i ještě od
romantického “filozofování” - zřejmě pod vlivem fenomenologických
studií, jenž se dnes důrazně uplatňuje v celé oblasti humanitních věd.**
K pojmu dějin by bylo třeba mluvit velmi dlouze, zejména od doby, kdy
historiografie totalitních režimů, ať hnědého či rudého, se pokusila vrátit o
víc než sto padesát let zpět složitý vývoj započatý pozitivistickými teoriemi
Rankovými a Nieburgovými a ústící - přes teorie “genetické” a tzv.
“historicismus” k dějepisectví interpretačnímu, jehož v oboru dějin umění
byl skvělým zakladatelem jeden z největších českých vědců XX. století Max Dvořák, exulant avant la lettre; budiž mi proto dovoleno právě zde
vyslovit aspoň jeho jméno. Obdobným vývojem prošla i historiografie
francouzská a anglická.
Tím vším se tedy dostáváme k trochu jasnějšímu vymezení tématu
tohoto pojednání: půjde tu o částečný pokus nalézt společného jmeno
vatele hlavních vývojových proudů naší kultury, tj. souhrnu
intelektuálních struktur naší civilizace z hlediska výsledků historického
bádání a poučení, jež nám skýtá.__________________________________
* A zejména daleko konkrétnější než pojetí Václava Černého, o němž jsem se zmínil v předchozí poznámce.
vv Užívám tu záměrně tohoto termínu, protože zahrnuje všechny vědy o člověku jako bytosti sociální.
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Jelikož metodologické požadavky dnešních duchovních věd
samozřejmě dávno nepřipouštějí, jak jsem uvedl, někdejší
polyhistorismus, budiž mi dovoleno vybrat z těchto struktur ty, jež jsou
mým pracovním zájmům nejbližší a jež se budou týkat především - ač ne
výlučně - historie našeho umění výtvarného a zčásti i hudebního.
V souvislosti s filozofií dějin se zejména u nás hovoří často o smyslu
dějin. Posouzení správnosti této identifikace nutno ovšem ponechat
historikům, kteří se zabývají tzv. všeobecnými dějinami, po případě
sociologům a filozofům. Ve speciální oblasti dějin tvořivosti umělecké se
mi zdá použití výrazu smysl dějin kultury nepřesné, protože může lehce
zavést do oboru estetiky a umělecké kritiky, který dnes od oborů historie
umělecké tvořivosti je třeba přísně odlišit. Má-li umění smysl, tj. má-li
určité poslání, je otázkou filozofickou, ne historickou. Dotkneme se jí
ovšem v závěru - pochopitelně a samozřejmě v situaci, v níž si dnes česká a
slovenská kultura odpykává dlouholetý trest odnětí svobody. Avšak to
bude jen určitá prognóza vývoje, založená na faktech, jež chci považovat
za historická.
* * *
V jedné z předešlých statí této publikace bylo řečeno, že naše dějiny - a to
se týká, alespoň v první etapě jejich vývoje i dějin slovenských - se třikrát
zásadně střetly s vývojem světovým.* Souhlasím s tímto názorem, ač s
určitým korektivem, jenž je dán povahou mého speciálního historického
zaměření.
Nedávné archeologické objevy na území někdejší Velkomoravské říše
jsou jistě zásadního významu, ale bude třeba ještě veliké práce
byzantologů specializovaných v nejrůznějších oborech, než bude možno z
nich vyvodit důsledky směrodatné i pro toliko skromný pokus o formulaci
hlavních principů nejstaršího vývoje naší kultury. V zásadě víme, že se naše
země - a to platí, ač ze zcela jiných historických důvodů, i pro Slovensko přiklonily na rozhraní IX. a X. století, a to jednou provždv, k civilizaci
západní, že se staly zeměmi s/rettoevropskými a nikoliv východo
evropskými - přes dnes bohužel mocensky vžitou absurdní terminologii
politickou.
Není možno se zde podrobně zabývat dalším vývojem naší středověké
kultury, ač by nebylo bez zajímavosti rozebrat třeba otázku spřízněnosti
historiky prokázaných snah v oblasti gregoriánského zpěvu mezi
středověkými kláštery českými i slovenskými a kláštery západními.
Všimněme si však poněkud podrobněji vývoje naší kultury alespoň v
posledních dvou stoletích středověku. Neboť v té době, a zejména ve XIV.
* Mám na mysli úvahu Jaroslava Krejčího.
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století, se vykrystalizoval základní rys dějin českého umění: základní a
zároveň ideální, protože i když se k němu česká vzdělanost a především
české umění budou v dalších staletích často blížit, jeho plnosti už, a žel až
do dnešního dne, zatím nedosáhnou. Je to rys světovosti, jenž v sobě
zahrnuje harmonickou syntézu tvůrčí svobody a z ní plynoucí touhy po
tvarové dokonalosti opřené o hluboce prožitý názor světový.
V předchozích úvahách bylo kupodivu málo mluveno o této slavné
periodě našich dějin. Budiž mi proto dovoleno říci o ní několik slov z
hlediska tématu, jímž se zabývám; bohužel příliš málo ve srovnání s
významem tohoto období, ale zato s největším fortissimem, jehož si plně
zaslouží.

Ve svém hlavním spise Early Netherlandish Painting (1953) uvádí
nejvýznamnější historik umění našeho století Erwin Panofsky, že v celé
Evropě XIV. století byly jen dvě země schopny přikročit - dík historickým
okolnostem a dík mimořádné umělecké potenci - k syntéze tvůrčího úsilí
západní gotiky a antikizujících a víc ještě byzantinizujících proudů
pozdněgotického a protorenesančního umění italského a poskytnout tak
základ k celému dalšímu uměleckému vývoji evropskému. Jednou z nich
byla samozřejmě Francie, kolébka gotického umění. Tou druhou však
nebylo ani Německo, ani Španělsko, ba ani Itálie samotná, nýbrž Čechy.
České země se tak dostaly v oboru výtvarného umění za Karla IV. na
vedoucí úroveň světovou.

Proč se tak stalo, lze osvětlit především z podstaty kulturní historie
samé. Na trůn českých králů nastupuje mladý osvícený panovník, jenž
vstřebal do sebe kulturu francouzských universit, kde tehdy ještě
doznívaly hlasy velkých scholastiků, jenž však je už zároveň zpřátelen s
hlavními představiteli v Itálii se rodícího humanismu. Karel IV. je doma
stejně v Praze jako v Paříži, v Avignonu, v Itálii a kdekoliv v Německu.
Zakládá v Praze universitu po vzoru university pařížské a nejstarších
universit italských; dosahuje povýšení pražského biskupství na arci
biskupství a tím jeho přímého styku s dvorem papežským; dává se do
stavby pražské katedrály za spolupráce stavitelů francouzských a
německých. V rezidencích pražských i venkovských biskupů a arcibiskupů
- Karlových spolupracovníků - se shromažďují desítky iluminovaných
rukopisů a vznikají při nich vlastní vynikající písařské a malířské dílny.
České kláštery, chrámy a hrad Karlštejn se vyzdobují nástěnnými a
deskovými malbami, jež patří k nejhodnotnějším a nejucelenějším soubo
rům toho druhu v Evropě. V 50. letech XIV. stol, se Mistr vyšebrodský
staví v čelo evropského malířského vývoje severně a západně od Alp; deset
let později přejímá vedení karlštejnský Theodorik, který rozhodným způ
sobem ovlivní hlavní malířské školy německé; a v poslední čtvrtině století
upraví Mistr třeboňský celému evropskému malířství cestu k tzv. interna
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cionálnímu stylu, který i mimoitalské gotické malbě umožní přechod k
rané renesanci.
Význam tak zvané “dvorské” kultury je pro tento vývoj nesporný. Tato
kultura by však nebyla ničím, kdyby so nebyla mohla opřít o spiritualistický světový názor, který ovládal tehdy vše a vtiskl i pozdněgotické etice
svou rozhodnou počoť. Ze samozřejmosti náboženského přesvědčení
plynula i tvůrčí svoboda, jež nebyla nikým omezována, protože pro
středověkého člověka svoboda tvoření a víra v nadpřirozený svět splývaly
v jedno: to vímo už od poloviny minulého století z díla Carla Schnaaso,
jednoho zo zakladatelů první, tzv. berlínské umělocké-historické školy, i z
pozdějších teorií Somporových a Ruskinových, podle nichž je gotika
“zkamenělou scholastikou”; k stejným výsledkům došel koncem XIX. stol,
i pozitivisticky zaměřený francouzský archeolog Jules Quicherat, a není
boz zajímavosti, žo i Max Dvořák, (ač i on byl původně stoupencem
pozitivistického pojetí dějin umění, jež zčásti korigoval postupy
genetickými), so dopracoval k oslňujícím důkazům spirituality středověké
umělecké tvořivosti.
* * *

Je příliš dobře známo, co so u nás událo počátkem XV. století, a je věcí
historiků obecného zaměření a též i teologů (přistupujících dnos k této
otázce zo zcela nových moderních spiritualistických pozic), aby zhodnotili
skutečný a hluboký význam ranné české reformace. V oblasti kulturní její
výsledky byly bohužel víc negativní nož pozitivní. Rázem byla zpřetrhána
téměř všechna pouta, jož českou kulturu či aspoň kulturu vzniklou v
českých zemích spojovala se světem. Na této skutečnosti bohužel nemohou
nic změnit ani mravní či náboženské pohnutky českého reformačního
hnutí. Česká gotika sice doznívala ještě po colé XV. století, ale už na úrovni
ryze provinční. Český husitský zpěv měl svůj význam pro další vývoj české
hudby, ale i ton zůstal omezený lokálně. Těžiště literatury se přesunulo na
polo polemicko-teologických traktátů či v nejlepším případě tzv. postil zatímco stavba pražské katedrály byla přerušena a zatímco pražská
universita přes nejlopší snahu Husovu klesala vo své úrovni a vo svém
významu málem až k zániku. Tím nemá být snižováno nic z toho, co bylo
uděláno v XV. a XVI. století v Čechách dobrého, a to i na kulturním poli.
Ale doba staré slávy dávno minula. Renezanco zasáhla do Čoch o sto let po
tom, kdy už byla plně rozvinuta v Itálii; ještě horší však bylo, žo naši
kulturu, které byla duchovně cizí, neobohatila o žádné plody mimořádné
ceny.
Dotýkám so zde vědomě a velmi vážně pojmu svobody, to jest - pokud
jde o kulturu - pojmu svobody tvůrčí. Není pochyb o tom, žo nepostrádal-li
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svobody umělec doby gotické, protože celé jeho myšlení bylo upjato k
hodnotám duchovým, nepostrádal této svobody u nás ani tvůrčí pracovník
XV. a XVI. století. Neboť i on ještě stavěl hodnoty transcendentálni nad
hodnoty skutečného světa. Rozdíl tedy byl jen ve stupni plodných
kontaktů s kulturou zemí a národů ostatních. Neboť je třeba znovu zdů
raznit: tvůrčí pokrok je možný jen spoluprací geniálního jednotlivce s
kulturně vyspělou společností; a v tomto posledním smyslu prostředí
jednotlivého národa hraje roli jen podružnou.
* * *

Za protireformace se poměry změnily, ne však zcela. Poměr hodnot se
spíš jen obrátil. Okna kulturních staveb našich zemí byla opět otevřena do
světa - třebas většinou (ač ne vždy) násilím a bez dostatečného pochopení
situace domácí. Ale předpoklady tvůrčí svobody byly omezeny. Ne ovšem
v moderním slova smyslu. Nikdo nenařizoval českým umělcům, jak mají
tvořit. Avšak národ ztratil většinu své intelektuální elity: exekucemi,
exilem či materiální destrukcí. A ti, co zbyli, měli své vlastní humanitní
koncepce a ideály, jež se lišily od těch, které ovládaly protireformační svět.
Tento zase nerozuměl psychologii české (a domácí vůbec), i po tom, když
jeho vlivy začaly pronikat do našich zemí, ať už násilím, či spontánním
historickým vývojem. Úlohu prostředníka nemohlo tentokrát sehrát ani
protestantské Německo, ač se s problematikou reformace a světovosti v
katolickém smyslu vyrovnalo po svém (vzpomeňme jen úlohy, kterou
sehráli v pozdněgotickém a raněrenezančním umění německém Dürer,
Holbein, Cranach, Altdorfer, a později i Bach a řada dalších). Neboť v
našich zemích byl od husitských válek pojem Němce ztotožňován nejen
s pojmem cizince, k české řeči němého, nýbrž přímo s pojmem nepřítele.
Bylo by nesmyslné popírat hodnoty protireformačního, to jest v
podstatě barokního umění u nás. Český, a zejména pražský barok je v
oblasti architektury jedním z nejhodnotějších v Evropě, třebas jeho tvůrci
byli většinou Němci nebo Italové. Mezi barokními sochaři a malíři se
začínají objevovat jména česká, i když za pevné národní uvědomění těchto
umělců nelze dát ruku do ohně. V posledních padesáti letech bylo
vykonáno mnoho pro rehabilitaci české barokní literatury. A česká
barokní hudba - myslím tím barokní hudbu v Cechách - se dostává dík
stále novým studiím a objevům na víc než čestné místo v hudebních
dějinách evropských. K tomu, co bylo komponováno a provozováno
doma, je ostatně nutno připočíst zásluhy celé nesmírně početné české
hudební emigrace, představované dokonce celými dynastiemi hudebníků.
Nezapomeňme konečně ani na význam vědeckého úsilí - od dob Rudolfa
II. až po j jště donedávna tollk proskribovanou kolej klementinskou, ktt^i^á
se přece jen, a to velmi podstatně, zasloužila o překonání krize, do níž se
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během XV. a XVI. století postupně dostalo kdysi tak slavné vysoké učení
Karlovo.
Přesto vše lze sotva přiznat barokní kultuře v Čechách vrcholné místo v
kulturních dějinách národa. Neboť obdobně jako v obou stoletích, jež
baroku u nás předcházela, chybělo i tu organické spojení tří činitelů, o
nichž jsme doposud mluvili jako o činitelích podstatných pro zdárný vývoj
kultury: svoboda, světovost a zásadní základ mravní.
*• • *
V ostatních statích, uveřejněných v tomto sborníku, bylo opětovně
mluveno o významu osvícenství pro osudy českého národa v XIX. století.
V kulturní oblasti to znamená závan nového větru, přicházejícího opět ze
světa. Bude tu však nutno ještě překonat mnoho překáž.ek. Především
bude třeba probudit celý národ k životu novému, uvědomělému. Tak po
Dobrovském vstoupí na scénu Jungmann a Kollár, Smetana a Mánes,
Němcová a Neruda; vznikne Umělecká beseda a národ se konečně nejen
politicky, nýbrž i kulturně vzepne k úsilí, jemuž po staletí nebylo v jeho
dějinách rovna. R. 1882 dochází k rozdělení pražské university, a tím
vlastně ke konstituování obnovené české university, jež má téměř ve všech
oborech a na všech fakultách od samého počátku učitelské a vědecké
individuality, jimž se jen s obtížemi budou rovnat jejich následovníci a
žáci; tehdy též přichází do Prahy dvaatřicetiletý Tomáš Masaryk. R. 1883
je otevřeno Národní divadlo, symbol národní kultury, který si národ
postavil doslova sám. R. 1891 se otvírá nová budova Národního muzea a
zároveň se zakládá Česká akademie věd a umění. Ve stejné době se
ustavuje slavné České kvarteto a vzniká spolek výtvarných umělců Mánes.
R. 1896 konečně diriguje Antonín Dvořák první koncert České
filharmonie, zatímco obě pražské obrazárny, z nichž později vznikne
Národní galerie, vyvíjejí už vynikající činnost.
Budova Národního divadla, Smetanova hudba a činnost Karlovy
university svědčí o tom, že úsilí o svobodu dosahuje v tehdejší české
kultuře plného uplatnění. Na rozdíl od doby gotické je ovšem jeho náplní
tentokrát idea národní. Je to pochopitelné v dané situaci politické a v
daném historickém vývoji evropském, určovaném národně-osvobozovacími boji a sjednocujícími procesy a často až do chorobnosti vybičovaným
nacionalismem. Avšak chybí tu tehdy ještě plné zapojení do kulturního
vývoje evropského, neboť nacionalismus vrhá i českou kulturu - a na
Slovensku za okolností daleko obtížnějších je tomu obdobně - spíše do
boje, místo toho, aby docházelo k plodné a soutěživé spolupráci.
Teprve počátek XX. století přinese první uvolnění. Mnoho našich
intelektuálů a umělců odjíždí na studia za hranice Čech, a to nejen do
Vídně, nýbrž, i do Mnichova a do Paříže. Někteří se usazují na dlouhá léta
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na Západě, což platí zvlášť o řadě výtvarníků generace Kupkovy,
Muchovy, Bílkovy, Španielovy a Kafkovy. Za hranice Čech proniká i
česká hudba a její interpreti.
Velkou úlohu přitom sehráli i pražští němečtí intelektuálové, alespoň ti
nejlepší z nich. Jde tu o mimořádně významnou kapitolu českých, ale i
německých kulturních dějin první třetiny XX. století, a dokonce i
kulturních dějin evropských, myslíme-li na osobnosti takového významu
jako byl Gustav Mahler, Alexander Zemlinsky, Georg Széll, RainerMaria Rilke, Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel a Oskar Kokoschka.
Jejich dílo bylo v té době významným pojítkem obou kultur, jež se tu
vzájemně oplodňovaly. Že jedna z posledních Mahlerových symfonií byla
psána pro Prahu, že Zemlinsky, švagr Arnolda Schönberga, působil řadu
let v Praze, že Oskar Kokoschka vytvořil 17 proslavených panoramat
Prahy a portrét presidenta Masaryka, je dávno obecně známo, stejně jako
dobře víme, že Max Brod má velmi podstatný podíl na proniknutí
Janáčkova díla za hranice Čech a Moravy, a že Franz Kafka ve svých
románech postavil nehynoucí pomník svému rodnému a našemu hlavnímu
městu; týž Franz Kafka, jehož Zámek byl po prvé přeložen právě do
češtiny, a to brzy po autorově smrti. Doufejme, že po skončení tragické
doby obou totalitarismů XX. století se česká a německá kultura už
natrvalo dostanou na úroveň rovnorodé spolupráce a zdravé a čestné
soutěživosti.

* * *
Rok 1918 otevřel české kultuře brány do světa úplně. Nyní už záleželo ve
světové soutěži jen na kvalitě. A tvůrčí svoboda sotva komu chyběla po
celou dobu trvání první Československé republiky.
Snad jen ve spleti ideologií a politických směrů nebyl zcela domyšlen
filozofický, světonázorový a etický prvek, který na příklad kultuře gotické
poskytoval spiritualistický světový názor. Ale bylo tomu tak jen u nás?
Bylo by bylo možno - kdyby ti ostatní byli bývali lepší - aby vznikly v
Evropě (která navždy zůstane velkou zemí naší západní civilizace)
diktatury, jež vedly nejen k potření svobody tvůrčí, nýbrž svobody vůbec a
nakonec k hrůzné válce a neméně hrůzným koncentračním a tak zvaným
nápravným táborům a zařízením?
16. listopadu 1945 podepsali členské státy Organizace Spojených
národů, a mezi nimi i Československo, chartu Organizace Spojených
národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), v níž se zavazují k
podpoře tvůrčí svobody a kulturní spolupráce mezi národy, aby tak byla
zachována všeobecná úcta k spravedlnosti a mír pro všechny lidi. Dne 10.
prosince 1948 byly tyto zásady stvrzeny podpisem Deklarace lidských
práv: zásada svobody, tedy v oblasti kultury svobody tvůrčí, zásada
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světové spolupráce a soutěživosti a zásada mravnosti a spravedlnosti mezi
lidmi; tři zásady, k jejichž syntéze se i naše kultura, tu s větším tu s menším
úspěchem probojovávala ve své tisícileté historii. Ale 10. prosince 1948 byl
už náš národ víc než tři čtvrti roku znovu v okovech, zbaven všech práv,
které mu tyto dokumenty zaručují. Všichni čestní kulturní pracovníci byli
postupně tím či oním způsobem zlikvidováni. Teprve po téměř dvou
desítiletích se někteří z těch, kteří tuto katovskou práci pomáhali konat,
nebo aspoň proti ní neprotestovali, začali znovu hlásit k jakési svobodě. A
ti umlčení, pokud ještě zůstali, začali znovu hledat svobodu skutečnou.
Všichni víme, jak tyto pokusy skončily. Avšak nemohlo-li temno let
padesátých být temnem trvalým, nemůže jím být ani temno let
sedmdesátých. Neboť ti nejlepší z našich tvůrčích pracovníků, zdá se, dnes
už chápou, že nestačí jen boj o tvůrčí svobodu a o místo ve světové soutěži,
ale především o nalezení etického základu pro tento boj. Jako estetik jsem
osobně stoupencem všeho, čemu se v umění říká avantgarda - pokud
ovšem neztrácí mravní podklad. A přesto myslím, že se budeme musit v
celém světě vrátit k jakémusi opětovnému kvázi-gotickému pojetí kultury,
k plnostijejí podstaty, jak ji chápali ti nejlepší ze středověkých myslitelů a
tvůrců. Jsem přesvědčen, že to platí i pro českou a slovenskou kulturu,
kterou my dnes máme výsadu, ale i povinnost představovat, když v naší
zemi nemá práva svobodného projevu. To je moje pojetí filozofie dějin
české a slovenské kultury, jejího smyslu a poslání.

Pokud slovo není vysloveno, vězní toho, kdo chce mluvit, ale jakmile je
vysloveno, vězní toho, kdo je pronesl.
Aristoteles
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Postavení Československa v duchovní

struktuře Evropy
Pavel Tigrid

Co je kultura - tento nepřesný a zneužívaný pojem? Ve slovníkové
poučce “soubor výsledků veškeré tělesné a duševní činnosti utvářející
lidskou společnost”; národní kultura pak “vše co zahrnuje jazyk, literaturu
a umění národa”. Stručný slovníkfilozofický, vydaný v Praze v roce 1966,
nás poučuje, co kultura není: “Duchovní kulturu...nelze (také) chápatjako
výsledek činnosti úzké skupiny společensky nedeterminovaných a
nezakořeněných jedinců, kteří ve svých dílech ztělesňují abstraktní
principy dobra, krásy, spravedlnosti a pravdy, nýbrž jako souhrn konkrét
ních hodnot konkrétních tvůrců, kteří vyrůstali v určité společenské a
duchovní atmosféře a podle svých zkušeností a schopností na tuto
atmosféru reagovali”. - Tyto odvary z leninské kuchyně o dvojí, tedy třídně
chápané kultuře, z nichž jedna musí být zcela nekulturně likvidována i se
svými tvůrci, se nám jeví jen o málo přitažlivější, než Goeringova známá
devíza: “Když slyším mluvit o kultuře, sahám po revolveru.”
Na druhé straně škály lze ovšem kulturu, její etické a estetické, národní
či společenské poslání, nehorázně přeceňovat, fangličkovat a lyrizovat, až
se nám zprotiví, jako příliš mnoho kaviáru najednou. Profesor Václav
Černý v pozoruhodné studii “O povaze naší kultury”, napsané v Praze v
roce 1975*, předkládá tuto definici:
Kultura je společný způsob života, tedy cítění, myšlení,
chtění a konání, jehož důsledkem je společný "životní
styl’’; nebyl by možný bez společného, často jen polovědomého uznávání a vyznávání týchž životních nále
žitostí, zásad a hodnot, které představují ucelený soubor
zakládajících principů kultury, o něž lidé opírají i svoje
vnitřní životy jednotlivé i svoje vzájemné vztahy i svoje
společné instituce.
* Text viz ve Svědectví, č. 52.
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Mně osobně so zamlouvá postřeh Ludvíka Vaculíka, formulovaný na
IV. sjezdu československých spisovatelů v Praze v roce 1967. Vaculík pod
pojem kultury zahrnuje nejen - a samozřejmě - míru sovobody, v níž lidé
žijí, ale zdůrazňuje, žo do toho pojmu so vejdou i elementy na první pohled
“jen” civilizační, “pocit plné platnosti vo společnosti, podřízení politických
rozhodování kritériím etiky, víra vo smysluplnost i malé práce, potřeba dů
věry mozi lidmi, vzostup vzdělanosti mas”. Pojem a obsah kultury nejsou
ostatně tak složité, jak by so to někdy zdálo z hyperictelektuálních, zhusta
ideologicky motivovaných konstrukcí; zejména když opustíme
bezobrysnou die Kultur jako takovou a promítneme ji do času a do
prostoru, do života lidského kolektiva, například národa. Tu hnod víme so
značnou jistotou, zda taková pospolitost je kulturní, kulturně bezvýrazná
nebo v kulturním úpadku. Nebude velké přo o to, že Angličané nebo
Švýcaři jsou národy kulturními (alespoň v relacích naší holénskokřosťanské civilizace). A hned také vynikne, žo být kulturním není jen
suma knih či soch, ani počet knihoven, ale také kulturnost života a
lidských vztahů, svoboda volby, výběru a vkusu a tolik jiných okolností,
které určují, zda člověk žije jako pán nebo jako kmán, jako občan nebo
jako šašek. Na neposledním místě také ovšem padá na misku vah míra
kulturnosti vlády, a systému, ktorý představuje, nobo naopak její
nekulturnost, zhusta prezentovaná jako státní raisona. Kulturní může
dokonce být na první pohled zcela nekultúrni záležitost - totiž boj na život
a na smrt, tedy silou a zbraněmi, v případě násilnického ohrožení země a
tedy i kultury výbojným a arogantním sousedem. Oběť a smrt so tu joví
jako elementy eticky vyšší a souhrnná cona nakonec menší nož ta, jakou
kulturní národ platí za kapitulaci bez boje, třeba i předem ztraceného.
Citujme znovu Václava Černého, ktorý vystihl tento členěný aspekt
kultury jako celku

...všechfh^rem lásky a umění, myšlení a jednání, které
dovoluji člověku být stále svobodnější a tvořivější, být
stále více člověkem. (...) Dějiny, filozofie dějin, kultura...
mají pathos a mravnost...akt lidské osobní svobody. Tím
aktem rozhoduji o tom, co si s dějinami, s kulturou a
jejich smyslem nadále počnu.
Po tomto rozběhu k pokusu o definici pojmů kultura a kulturní, několik
slov k historii kultury naší, rozuměj té evropské, jíž jsme neodlučitolnou
částí. V citované studii profesor Černý znovu ozřejmuje její kořeny, ktoré
vidí v antickém Řecku přod pátým stoletím před Kristom; této skutečnosti
připisuje význam “primordiální” a dosud ne plně pochopený. Je to kultura
“původu, rodu a typu mediteránního”. Pozdější “kulturní vklad gonia
latinského a Ríma” vidí Černý v nové myšlence civility, občanství, práva.
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Křesťanství pak nahrazuje antický polyteismus monoteismem a přináší
mravní ideu se svým “hrdinským příkladem lásky”. Další vklad do naší
širší kultury dala renesance ideou liberální, tedy myšlenkou lidské svobody
“jakožto nezbytné podmínky, aby člověk mohl tvořivě sám sebe osobně i
sociálně zcela uskutečnit, aby se mohl plně zosobnit. Idea lidské svobody
a idea osobnosti jsou v tom smyslu v naší kultuře jedinou a touž ideou...”.
Přichází baroko, které “je v podstatě inspirováno snahou postavit se
renezanční anarchii na odpor”, neboť “rozeznalo... vnitřní rozpornost
svobody absolutní a totální... položilo otázku či úkol svobody možné, to
jest svobody, která se kontroluje, sebe samu svobodně reguluje...”. A
reformace - pojatá “jako neomezené právo na vzpouru proti etablované
náboženskocírkevní autoritě křesťanské Obce”. Pak osvícenství, které
opravdu vyjasnilo, podle Černého “zkonkrétnilo”, svobodu národní,
osobní a občanskou - a tím jsme už v centru problému naší soudobé
kultury.
O svobody individuální, které splývají se svobodami občanskými, se
vede zápas po celé osvícenské století; dnes je výrazným zápasem o
demokracii, která podle Černého je “obecným stavem politické
pospolitosti” spíše než zcela určitou formou vládního režimu. V triádě
volnost-rovnost-bratrství je volnost základní, rozhodující složka.
Bratrství je “patetická reminiscence neuvědoměle náboženská”, rovnost
pak “abstraktní požadavek... lidé si nejsou, ani nemohou ba ani nesmějí
být rovni”, rovnost zde může znamenat “výhradně rovnost präv...rovnost
sociálních šancí”.
K tomu všemu přičteme nacionalismus minulého i tohoto století, a
socialismus století dvacátého - a máme tu, co Černý nazývá “nástin
pojmové stukturace hlavních inspiračních složek naší kultury”.
Mým dnešním úkolem je - podle pořadatelů - určit, nebo aspoň ohledat
“postavení Československa v duchovní struktuře Evropy”. Kdybych
náhodou nevěděl, odkud vítr vane, hned bych byl doma. Tohle téma
mohla určit jen nějaká československá společnost pro šíření věd a umění,
jen nějaký čiperný český intelektuál, jehož zajímá nikoli česká kultura, ale
její postavení ve světě, v Evropě, já vím kde, si tohle mohl vymyslet. Zajímá
ho ta otázka tak říkajíc dopravně, zda totiž ta naše kultura je křižovatkou
či snad mostem pro jiné kultury, třeba francouzskou a ruskou, které by se
asi vůbec vzájemně nepoznaly a neovlivnily, kdyby přičinliví Čechoslováci
tu lávku ruče nepostavili a v potu tváře nepodpírali. Nezajímá ho.juAuje
naše kultura, ani jací jsme, ale jak nás vidí ti druzí a jak se kulturně
vyjímáme v té “duchovní struktuře Evropy” - mimochodem budovy,
kterou ještě nikdo neviděl, ale jejíž kontury vám dopodrobna vykreslí týž
čiperný intelektuál v pražské vinárně “U pavouka” či v novozélandském
krajanském spolku “Věrni zůstaneme”.

66

Předpokládám, že pořadatelé měli na mysli rozpravu na dva rozumné a
srozumitelné náměty: první kulturně-historický - jak si Češi a Slováci
počínali ve své kultuře, a jako kulturní národy, v rozpětí dejme tomu
posledních padesáti let; druhý - čím podstatným a trvalým asi přispěli k
tomu, čemu profesor Černý říká naše, tedy naše společná, otevřená,
přijímající a zprostředkující evropská kultura téhož půlstoletí.
K tomu několik poznámek, opravdu jen jako náměty do diskuze. A stále
mějme na mysli, že tu nehovoříme o kultuře jako sumě uměleckých,
vědeckých či literárních počinů, ale jak už řečeno jako o interpolaci
prolínání, etiky, svobody, tolerance, smysluplnosti lidské existence, její
obecné i občanské důstojnosti a tvorby, které všechny a každá zvlášť pro
půjčují národní pospolitosti právo zvát se národem kulturním. A pozor: už
tato interpretace vylučuje dokonalost, perfektnost; naopak, kultura a
kulturnost jsou o to přesvědčivější, čím jsou konfliktnější, spornější, nikdy
ne na sto procent. Země, z níž se neozývá hlásek neshody či opozice je
zaručeně země totálně nesvobodná.
Takto viděna, byla První republika údobím kulturní seberealizace a
sebeidentifikace a kulturního rozmachu obou národů. Demokracie a
demokratičnost tvořily přirozené dynamické centrum, z něhož se odvíjelo
všechno ostatní. Bylo možno hovořit o demokratické kultuře, rozuměj o
hodnotách, ať civilizačních, ať kulturně-politických; či tvůrčích; ve všech
oblastech lidského úsilí, které mohly vzniknout ve své rozmanitosti jenom
v klimatu svobody a demokratické tolerance. Toto klíma je nemyslitelné
bez Tomáše Masaryka, postavy vpravdě gigantické na českém duchovním
obzoru - ostatně dodnes, i po odlíčení z tatíčkovských a jiných legend.
A byli jiní a bylo jich hodně - od Švehly až po Šejbalovou, nebo chcete-li
abecedně, od Absolona až po Zahradníčka, kteří se zasloužili o českou
kulturnost v údobí mezi dvěma světovými válkami. Zase: nic nebylo
dokonalé, ba mnohé bylo mizerné, kruté, prolhané, krátce nekultúrni.
Ostatně česká a slovenská kultura, zejména literatura, vyrůstala z jistého
srozumění, ale také ze stálého konfliktu s daným stavem společnosti, s
vládním establishmentem, jak by se dnes řeklo, s pověrou vydávanou za
pravdu, s myšlienkovou sklerózou maškarádující jako tradice. A zároveň vzpomeňte si jen: vedle sebe tu nejen žily, ale sílily a vzájemně se
ovlivňovaly tři, čtyři různé národní kultury. V Praze, v Brně, v Bratislavě
se hovořilo česky, slovensky, německy, maďarsky - byly tu vysoké školy,
nakladatelství, divadla, noviny, kluby a hospody pro všechny tyto
národnosti. Občas se na to nadávalo, občas se to šovinistický podpíchlo,
ale přecházelo to do krve. Žel, nebylo dost času - jako na tak mnohé jiné aby to vešlo v krevní oběh natrvalo. Osvobozené divadlo, Hilar, E.F.
Burián, Lidové noviny a Prager Tagblatt, na Slovensku Dav; Borový a
Evropský literární kruh, Čapek, Durych, Halas v originále, Wells,
Pirandello, Sinclair Lewis ve vynikajících překladech, Gide i Anti-Gide,
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“Bílá nemoc” i “Těžká Barbora”, realisté i surrealisté - taková byla
československá kulturní revoluce, a kdo ji zažil nemůže zapomenout. Ani
český romanopisec-komunista Milan Kundera, který dokládá, že v údobí
mezi dvěma válkami došlo “ke kulturnímu rozkvětu bezpochyby až dosud
největšímu v české historii. Na nepatrné ploše dvaceti let tvoří vedle sebe
celá plejáda geniálních lidí, kteří v závratně krátké době pozvedli poprvé
od dob Komenského českou kulturu ve vší její svébytnosti opět na evrop
skou výši.”*
My, nekomunisté, bychom byli méně vznosní; řekli bychom prostě, že
česká kultura meziválečného údobí se neměla zač stydět. To je ostatně
understatement, český smysl pro proporce s nádechem sebeironie a smyslu
pro černý humor, dar anglosaské provenience s trochou domácího
česneku. My sami si říkáme “čecháčkové” a víme, co to obnáší; snad nás to
opravňuje k požadavku, aby tím pojmem neházeli po nás jiní v bližším i
vzdálenějším sousedství.
Měřit kulturnost národa v poměrech obležení, za války a protektorátu
Böhmen und Mähren je podnikání očividně zvlášť nesmyslné.
Poznamenejme jen tolik: jestliže se signalizoval jistý úpadek v tom, co
jsme tu označili za kulturní hodnoty, pak se to dělo za nikoli
zanedbatelného přispění českých a slovenských soudruhů ve válečném
exilu sovětském a nás, demokratů a benešovců, na vlnách čs. vysílání BBC.
Tříleté poválečné intermezzo zle začalo a zle skončilo. Beethoven se psal
s malým b a jeho symfonie český rozhlas nevysílal (aspoň po nějakou
dobu); byl totiž Němec, s malým n, a tudíž taky nacista. Měli jsme
ministerstvo informací a ministerstvo kultury, jedno oekulturnější druhé
ho. Měli jsme kulturní svazy, na nichž se bezohledně srážely vazy ve
jménu kultury, pokroku, zářnějších zítřků. Tato nová kultura byla prý
lidová, podobně jako naše nová demokracie, a ten pleonasmus nikomu
nevadil. A že zvrácenou poučku o kolektivní vině přijali za svou
komunisté, nepřekvapí; ale že jsme ji přijali my, samozvaní pokračovatelé
Masarykova odkazu, je neodpustitelné, podobně jako byla neodpustitelná
msta na dětech, z nichž aspoň některé zachránil před nejhoůšim nedávno
zesnulý předseda organizace, která naši dnešní rozpravu pořádá.
Pravda, v tom tříletí vyšly dobré knihy, divadlo vzkvétalo, v umění se
prosazovaly avantgardní trendy; ale kulturní propad byl prudký a
nesporný v tom, že se nám z politiky a z veřejného života vytratila
mravnost, jak jí rozuměl Masaryk, ideologie spoutala rozumnou úvahu,
slovo bylo nahrazeno heslem, Stalin byl pámbů a Bůh byl zpátečník, a
pokrok jsme vozili na fůrách do sjezdových mlátiček na prolhané řeči.
Říkám jsme, a počítám v to sebe a ty své novinářské a spisovatelské druhy,
kteří se pokusili balancovat na laně střídmější úvahy, ale všichni jsme se
• Na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů v červnu 1967.
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ovšem přitom dívali k Hradu, jestli pan president k tomu všemu taky něco
řekne. Ale neřekl nic, a on měl vždycky pravdu, a tak se vtírala otázka, zda
se nemýlíme my a zda snad v odkazu Masarykově stále, i když klikatě a jak
se dá, přece jen nepokračujeme.
Dvacetileté údobí, které následovalo, vyhodnotili za nás i pro sebe
kulturně-historicky naši komunističtí spoluobčané, z nichž někteří byli
pilíři režimu a v prvním elánu nás ostatní odevšad vymetli železným
koštětem revoluční dialektiky, nakonec i z vlasti. Nazvali to údobí své
vlády dobou temna - stručné a výstižné označení. Spisovatel-komunista
Vaculík na zmíněném už sjezdu spisovatelů v roce 1967 to zhodnotil
neméně stručně: “Za dvacet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská
otázka... Nepovznesli jsme se ani na dějišti světa, cítím, že jméno naší
republiky ztratilo dobrý zvuk.” - Netřeba nic dodávat, snad jen to, že
všestranné škody, které na národu a jeho duchu spáchal režim Gottwal
dův, Zápotockého, Novotného a Gustava Husáka nezpůsobil hned tak
žádný cizák v tisícileté minulosti tohoto národa - uvážíme-li i hloubku i
dopad této devastace, jakož i století, v němž k ní došlo. Byl a je to režim
nejen zločinný, ale také zbabělý, mstivý a přízemní.
V druhé polovině šedesátých let se blýskalo na časy na obloze národního
osudu - hlásilo se pražskéjaro. To bylo, přísně měřeno, hlavně a především
vzrušenou, často brilantní debatou o civilizační a kulturní budoucnosti
Čechů a Slováků. Zhola nic se z těch obrodných plánů a akčních programů
neuskutečnilo, právě naopak. Doba temna je opět s námi.
A přece - ne tak docela, nebo, chcete-li, jinak. N té krátké, dramatické
pauze, jakou historie občas vyhodí jako kartu, na níž si národní
společenství může vsadit, nebo naopak ji zahodit, se ukázalo, že co v
lepších časech tvořilo národní podstatu, tradici, kulturu, zdaleka nebylo
mrtvo. Naopak, projevilo překvapující životnost. Lidské a občanské
ctnosti nebyly zasuty lávou lhostejnosti a cynismu, jak se bylo možno
obávat. Mládež, narozená už do komunismu, nejen že nepropadla
ideologickým nadstavbičkám, ale nastavila jim zrcadlo způsobem jen jí
daným, odhalila je v celé jejich prolhanosti a trapné frázovitosti. A prů
myslové dělnictvo, ta dělnická třída, údajná pěst revoluce, prokázala, že ji
totálně nezkorumpovaly svody konzumní společnosti chudých a
gulášového socialismu. Pozoruhodná, nadprůměrná díla spatřila světlo
světa v poezii a v krásné literatuře vůbec; nová česká filmová vlna,
nefalšovaně česká a proto světová, si získala nadšené diváky ve čtyřech
koutech světa; ve výtvarném umění vynikly nevšední talenty, české i
slovenské žurnalistice narostl polemický zoubek. A když se schylovalo ke
krizi, manifestovaná vůle k ozbrojenému odporu byla stejně nepochybná,
jako generalizovaná. Svědectví, i přímých, je o tom příliš mnoho a příliš
jednoznačných, než aby byly dovoleny pochyby. Tělo a údy národa byly
zřejmě připraveny k boji, jen hlava - vláda, vedení, páni na Hradě - nikoliv.
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Jako obvykle. A promícháte-li fráze, které byly ex post sešroubovány k
obhajobě kapitulace v roce 1938, vroce 1948avroce 1968-jsou odsebek
nerozeznání. 1 to je dokázáno.
Pomineme-li tento závažný Schönheitsfehler, věc je v hlavním obrysu
jasná: mravní a kulturně-politická podstata národa - anebo co z ní zbylo projevila po dvacetiletém napínání na skřipec vynikající regenerační
schopnosti, když jí byla dána nikoli půlka, ale čtvrtinka šance.
Co zbylo z pražského jara? Nic, než právě toto poznání, věru nezanedba
telné a s nábojem naděje pro budoucnost. A ještě něco: co se jeví jako
hrstka občanů si dodalo kuráže a hlasitě, opětovně a neanonymně se
dožaduje svých práv, lidských a občanských; volání na poušti, může se
zdát, ale přece jen volání, jímž oznívá leccos z té na chvíli probuzené, a
tudíž živé, národní podstaty; vychází často z nečekaných úst - o to je
pozoruhodnější.
Ale už je tu zas čiperný pořadatel a připomíná, že byl slíben referát o
“postavení Československa v duchovní struktuře Evropy” tak co tohle má
s tím společného? Nic a všechno. Dobyjsou zléa sám sebezáchovný příkaz
spořit silami ukazuje jedním směrem: starat se o sebe, o svou ohroženou a
oslabenou národní podstatu, o přežití české kulturnosti. To není výraz
čecháčkovské namyšlenosti, ani úzkoprsého sobectví, ale výkřik
tonoucího. Přitom tísnivá skutečnost cizí nadvlády, cizí v geopolitickém i
duchovním smyslu, není to nejhorší. To nejhorší, zdá se, je, co tato realita z
Čechů a s Čechy dělá, co v nich udusila a co v nich naopak vyvolala.
“Česká otázka”, psal Masaryk před osmdesáti lety, “je mně otázkou
svědomí”. A dál: “Bůh ví, kdy se zbavíme těch svých nepěkných vlastností dnes naplno bouříme, zítra to chceme zakřídovat poddajností, a jedno i
druhé je stejně neupřímné...” A ještě: “Nepřestali jsme mít zálibu ve
falešném mučednictví - kde kdo ukazuje své malé rány a žádá obdiv...
Nedovedou být lvové, stávají se liškami... Slýchat i důvody této bezcha
rakternosti; malý, slabý národ si prý jinak nemůže pomoci... Musíme pří
činy této malosti vykořenit z gruntu, musíme zničit tu malost samu...”
Tady máte, troufám, národní, politický, kulturní program pro do
hlednou budoucnost - bez struktur, mostů a křižovatek. Lze jej rozvíjet
a postupně realizovat v každém režimu, v každé míře nesvobody, v každém
kriminále národů. Je nepostižitelný a tudíž nezranitelný, existuje a
přetrvává navzdory a mimo režim jakkoli represivní - jako například
církev v komunistickém Polsku. Nezranitelný, poněvadž humanistický - v
dané situaci humanistický a nic víc, tedy nepančovaný -ismy, které by jaksi
navrch a mimo jiné chtěly mít také lidskou tvář.
Nejde o nic jiného, ale také o nic menšího, než upřesnit, zvýraznit,
definovat profil české kulturnosti druhé poloviny tohoto století. Nemusí to
být profil zvlášt pěkný či povznášející, ale musí být nefalšovaný, pravdivý.
Ten profil formují a nakonec určují na první pohled takové maličkosti,
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jako jsou slušné, důvěrytvorné vztahy mezi lidmi; nebo to, čemu Vaculík
říká “smysluplnost i malé práce”, to jest poctivé, té nejlepší, jež může vyjít z
dělníkovy či umělcovy dílny - a zcela lhostejno, zda z ní režim má nějaké
výhody čili nic; nebo vytrvalost a důslednost, s níž občan trvá na aplikaci
platných, jakkoli ohýbaných práv, garantovaných ústavou, zákonem či
helsinským Závěrečným aktem; nebo vůle k dalšímu kroku v poznané
pravdě - například pro reformní komunisty doma i venku, se definitivně
rozejít s ideologií a systémem, které zplodily stvůru století, souostroví
Gulag, a nadále nekazit pseudorevoluční mládež pseudorevolučními
poučkami, že není -ismus jako -ismus a že Lenin nebyl žádný Stalin...
Krátce, žít k sobě, do sebe a pro sebe ve věcech základních, jako jsou
právě lidské vztahy; postupně je přetavovat a přehodnocovat, oddělovat
pravdu od pověry, slovo od hesla - v tom nám žádný represivní režim ne
může zabránit. Ani v tom, když - po masarykovsku - se pokusíme “z gruntu
vykořenit” tu malost v nás, tu malodušnost v nás, toho ďábla NSSND - nic
se stejně nedá dělat - v nás.

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útra
pami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.
Epik tet os
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Hodnoty a hodnocení
v “naší” historiografii
Milan Hauner

"Zápas za českou samostatnost vedly především české dějiny. Kdyby jich
nebylo, byli bychom davem nemajícím vyššího povědomí sebe; lidem bez
cíle a ideálu. Odvahu, pýchu a naději čerpali jsme z minulosti"...

Těmito slovy přivítal r. 1918 přední český historik Josef Pekař
znovunabytí státní samostatnosti. 28 let později, když skončila nacistická
okupace, opakoval tato slova jeho žák a nástupce v redaktorství Českého
časopisu historického, Václav Chaloupecký. Přitom bylo známo, že Pekař
zůstal až do poslední minuty války loajálním rakuským občanem a nepřál
si rozbití monarchie; Chaloupecký byl po 2. světové válce obviněn z
kolaborantství s nacisty.
Problém hodnot a hodnocení minulosti je stejně tak důležitou součástí
historiografie jako hledání kauz.ality v dějinách. Je s tím úzce spjat
problém angažovanosti historika; je historik, jenž přijal hodnotící
kritérium vůbec s to vyhnout se morálním soudům? Uvozovkami v názvu
přednášky jsem přiznal svou bezradnost nad tím, komu vlastně ta “naše”
historiografie patří? Jedná se tu výlučně o dějepisectví česky psané, anebo
tu připouštíme i díla napsaná německými obyvateli Cech a Moravy; mají
sem být zahrnutí i Slováci? A co cizinci, kteří zdomácněli na naší půdě a
rozhodně patří do české historiografie jako např. Arnošt Denis? Nebylo by
snad vhodnější v současné době přísně odlišovat mezi českou a slovenskou
historiografií? Konečně, kteří historici se vlastně smí hlásit k té “naší”
historiografii: ti v emigraci anebo ti co žijí doma a z nichž většina je
proskribována? Dodnes jsou Husákovým režimem vězněni dva čeští
historikové, Milan Hiibl a Jan Tesař (první odsouzen na 6 1/2, druhý na 6
let) za činnost, která by před sto lety byla považována za naprosto
normální atribut civilizovaného občana i v tom našem habsburském
“žaláři národů”.
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Během 19. století so v dějepisectví vyhranily dvě komplementární
metody: jedna usilující o hlodání kauzality, spatřující v dějinách určitý
zákonitý proces zproštěný tzv. hodnotových přesudků, a druhá, která
hledá v dějinách jakýsi skrytý etický smysl, obsahující zpravidla určité
poselství pro dnešní i budoucí pokolení. Tato druhá tendence je zároveň
projevem přirozené touhy člověka vzepřít so svému úkolu být jen pouhým
objektem v dějinách. Obě tendence so v dějepisectví prolínají. Otázka
hodnot v historiografii so ovšem stává problematickou, jestliže ideologické
požadavky nabudou vrchu nad historickými argumenty a procos
hodnocení degeneruje v pouhé přehodnocováni, jehož cíle diktuje
propagandista a nikoliv historik sám.
Dilema hodnot a hodnocení v postoji historikově k minulosti a
přítomnosti so odráží v problému osobní angažovanosti, tj. zdali
angažovaný historik nevybočuje z mozí své profesionální kompetence. Je
to problém osobnosti stejně jako společnosti, a má svou subjektivní i
objektivní stránku. Procos národního obrození v Cechách so odehrával v
atmosféře, vo které nebylo možno vyhnout so angažovanosti. A kdo jiný
než František Palacký tu může posloužit za ideální příklad symbiózy
historika a politika v jedné osobně? Jeho místo v české historiografii je
zcela ojedinělé a jeho přínos neopakovatelný. Od r. 1848 byl Palacký
nesporným politickým vůdcem českého národa a jeho nej vyšší vědeckou a
ideovou autoritou. V tomto směru dosáhl téměř absolutní mety
angažovaného historika: oné trojrozměrné dimenze, kdy čerpaje z odkazu
minulosti, maximálně ovlivňuje současné dění a zároveň ukazuje cestu
budoucím pokolením. Bylo určitou ironií osudu, nikoliv ojedinělou v
českých dějinách, žo Palacký - otec moderního českého národa - čerpal
svou filozofii dějin především z německé idealistické školy, když
koncipoval své Dějiny jako kmenový zápas, ono “ustavičné stýkání a
potýkání” mozi světem slovanským a germánským na straně jedné, a
zároveň i jako duchovní zápolení mozi římským universalismem a
reformací, katolicismem a protestantstvím na straně druhé. Vrcholným
obdobím Palackého Dějin národu českého byla epocha husitská, pojatá
jako velký duchovní zápas české demokracie - prvního praporečníka pro
testantské reformace v Evropě. To však Palackému nestačilo: pojal
husitství zároveň i jako dějinný úkol, který čeká na své naplnění. Naproti
tomu Bílá Hora byla pro něho symbolem toho jak so “národ zpronevěřil
sám sobě”. Odtud známé prorocké varování, ktoré pronesl r. 1864:
“Kdykoliv jsme vítězili, dálo so to pokaždé více převahou ducha nežli mocí
fyzickou, a kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek
duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy...”
Není divu, žo právě dějepisci malých národů, ohrožených vo své
existenci, byli posedlí myšlenkou hledat v národní minulosti určitý hlubší
etický smysl. Hlavní kulturní funkce historiografie spočívala právě v tom,
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že měla poskytnout politickému programu ideologickou zbraň,
použitelnou jak v obraně před odnárodněním, tak i pro zítřejší
osvobozovací zápas. Odvrácení bezprostředního nebezpečí germanizace
učinilo český nacionalismus v 80. letech minulého století sebevědomějším,
neboť se též mohl opřít o nečekaný společenský a kulturní rozmach
českého národa. Brzy po zřízení české university v Praze r. 1882 se začala
hlásit v české historiografii nová pozitivistická škola vedená Jaroslavem
Gollem, která zanedlouho vytlačila “starovlastenecké romantiky”, jak se
říkalo konzervativním pokračovatelům Palackého, jejichž prestiž utrpěla
těžkou porážku v zapase o uznání pravosti rukopisných padělků. Gollovi a
jeho žákům patří nesporná zásluha za snahu postavit českou historiografii
na evropskou úroveň. Pod jejich vedením dochází k nebývalé specializaci
historických disciplin, m.j. rozmachu pomocných věd historických,
založení Českého časopisu historického, edice pramenů k českým dějinám
a napsání celé řady výtečných monografií k dílčím problémům českých
dějin, atd. Pozitivistická škola důsledně požadovala nepředpojaté bádání
a striktně kauzální výklad historického vývoje, odmítala světový názor
jako nezbytný předpoklad historikovy práce, a zdůrazňovala přísnou
empirii proti romantické mystice. Střízlivý a neutrální požadavek Gollovy
školy po “čisté”, bezpředsudné (“wertfreie” dle Maxe Webera) vědě musel
záhy narazit na zásadní kritiku českého nacionalismu, neboť tázáním se po
smyslu českých dějin měla historiografie plnit svou výsadní kulturní funkci
hlavního dodavatele ideologické náplně pro český národní program.
Skutečným pokračovatelem Palackého ve smyslu politické
angažovanosti a formulování národního programu se však nestal historik,
nýbrž moralizující filosof T.G. Masaryk. Ten se jednak energicky postavil
proti primitivnímu nacionalismu mladočechů, zároveň však odmítl i
kauzální přístup Gollovy školy zabývající se jen “historií pro historii
samu”. Masaryk požaduje studium historie “pro život”. Z Palackého
filosofie českých dějin převzal její herderovskéjádro, ale obohatil je o nově
pojatou ideu humanity a mravnosti, o které se domníval, že ji nalezl v
odkazu Jednoty bratrské. Česká otázka byla pro Masaryka tudíž
především otázkou náboženskou a proto postavil český humanismus
dokonce na vyšší piedestál než liberální humanismus tradice západo
evropské. Na druhé straně Masaryk odsunul na vedlejší kolej celý ten
tíživý komplex Palackého česko-německého potýkání.
Na Masarykovu provokativní výzvu, že povinností českého historika je
postihnout smysl dějin a vůbec celého národního snažení {Česká otázka,
1894), vystoupil přední mluvčí Gollovy školy, Josef Pekař, ve své kritice
Masarykovy českéfilosofie (1912). Pekař především podrobil přesvědčivé
kritické analýze to, co označil v Masarykových názorech za mystickoteleologickou náplň: Jestliže Masaryk věří, že historie národů není
nahodilá, nýbrž se v ní projevuje určitý plán Prozřetelnosti, pak jsme,
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varuje Pekař, v úplném středověku! V témže duchu psal sv. Augustin a
středověcí národní kronikáři svá Gesta Dei per Bohemos! Crescendo
Pekařovy kritiky vrcholí v odsouzení Masarykova pojetí, nepřijatelného
pro moderní historickou vědu, jako stanoviska reakčního! Odtud chladné
odmítnutí Masaryka, který Pekařovi a celé Gollově škole “vědecky
neimponoval!”
Po Masarykovi zasáhla do diskuse o smyslu českých dějin ještě celá řada
jednotlivců, ale nikdo z nich nepodal ucelenou filosofii českých dějin
založenou na hodnotových kritériích, překonávající zároveň svým způ
sobem omezenou koncepci Palackého. Pekař za svou osobu dlouho
odmítal nechat se vyprovokovat ke kanonickému výkladu smyslu českých
dějin. Teprve v r. 1928 se přiznal, že on sám vlastně už před lety předložil
veřejnosti svou filosofii českých dějin a to, jak sám říká, v “mé knize pro
oktávu” (Dějiny naší říše, 1914). Pekař vidí především dva hlavní faktory,
které zásadním způsobem ovlivnily české dějiny: rozhodující vliv Evropy,
který Pekař hodnotí mnohem pozitivněji než Palacký, a za druhé naše
poloha mezi Němci.
Vznik CSR v r. 1918 učinil z otázky etnické homogenity nového státního
útvaru problém prvořadé osudové důležitosti. Zatímco pro Masaryka
česká otázka byla zároveň otázkou československou, Pekař do své
koncepce Slováky nezahrnul. Většina českých historiků se téměř přes noc
stala z neangažovaných vědců rakouské éry zastánci oficiální ideologie
čechoslovakismu, jež měla zastřít nepoměr mezi Čechy a Slováky a
zároveň překlenout očividný rozpor mezi státoprávním principem
kontinuity zemí Koruny české s demokratickým právem přirozeným, na
základě kterého se Slováci údajně vyslovili pro spoluúčast na novém státě.
Ještě závažnějším problémem byla otázka německá. Ale ani v tomto
případě se nedokázala historiografie první republiky vymanit ze závislosti
na úzkoprsém nacionalismu 19. století, zakletém do jazykových kritérií,
před kterým varoval už Masaryk. Přesto tu došlo k odvážnému pokusu o
formulaci integrace vyššího typu než bylo hledisko striktně jazykové. Byl
to Emanuel Rádi, opět historizující filosof-moralista, který ve své knize
Válka Čechů s Němci (1928) nesmiřitelně pranýřoval své spoluobčany za
projevy nacionálni nesnášenlivosti, která mohla vésti jen k zániku
republiky. Rádi byl též jeden z prvních v ČSR kdo varoval před
nebezpečím fašismu v sousedním Německu. Zato Pekařovy pokusy
vysvětlit nacismus jen potvrdily tragické selhání historiků-pozitivistů,
kteří nebyli schopni pochopit a vyložit fenomén totalitarismu. Samotná
osobnost Pekařova, ať už šlo o jeho pojetí německé otázky anebo jeho
vysloveně konzervativní, antikomunistické a antisemitské názory, se stala
snadnou kořistí jednak nacistické propagandy, která vyzdvihovala Pekaře
jako čelného českého historika uznávajícího závislost Čech na Německé
říši a tím z něho posmrtně učinila vzor kolaborantství a určitou protiváhu
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ke jménům Palackého a Masaryka. Komunistickým kritikům pak stačilo
po válce poukázat jen prstem na tato známá fakta, aby Pekařovo jméno
bylo zdiskreditováno.
Léta 1938-1945 znamenají pro novodobé české dějiny nejhlubší cézuru,
kterou historiografie dodnes nedokázala zásadním způsobem zhodnotit.
Tkanivo historické kontinuity bylo zpřetrháno především ve dvou
rovinách. Druhá světová válka ukončila více jak sedm století společného
česko-německého soužití na jednom státním území. Násilný transfer
Němců z jejich české vlasti byl ve své době interpretován jako spravedlivá
odplata za zradu na republice a jako akt pomsty za nacistické plány,
chystající fyzickou likvidaci českého národa. Násilné vyhnání prakticky
veškerého německého obyvatelstva z českého území je možno chápat jako
dovršení Palackého koncepce kmenové polarity, “ustavičného stýkání a
potýkání” obou národů. Je třeba si proto položit několik zásadních otázek
vyvěrajících z dosavadní diskuze o smyslu národních dějin: Jakým novým
smyslem a novou hodnotou se naplnily české dějiny byl-li český národ
zbaven svého hlavního antagonisty, a česká otázka, v pojetí Palackého i
Pekařově, svého tradičního obsahu? Do jaké míry zůstávalo ještě
relevantní humanistické pojetí Masarykovo? Jaké mělo být postavení
historikovo ve společnosti, která již nepotřebovala humanistickou filozofii
dějin?
Druhým násilným zásahem do kontinuity tradičních hodnot českých a
rovněž tak i slovenských dějin, je naše čerstvá zkušenost s totalitními
politickými systémy hitlerovského a stalinského typu. Nacistická hrôzo
vláda zanechala pronikavé stopy v chování lidí, neboť otřásla vírou v
základní mravní hodnoty evropské civilizace, ke kterým jsme se hlásili.
Sotva si lze představit propastnější rozdíl než ten, který je symbolizován
kontrastem mezi jmény Hitlera a Masaryka. Nacisté degradovali české
dějiny na přívěsek velkoněmecké myšlenky a českým historikům bylo
dočasně povoleno psát o tom ve vlastním jazyce. Někteří z nich se věnovali
folkloristice, většina mlčela, a jen malá část vzala na sebe riziko
nesouhlasu.
Překotný sled událostí po porážce nacistického Německa činil téměř
zhola nemožnou zásadní diskuzi o smyslu národních dějin a jejich
přerušené kontinuitě. Extrémní vášně, vyvolané reakcí na okupační
příkoří, převládají a řada historiků, pravicových i levicových, se dokonce
propůjčila k hlásání antigermánství, panslavismu, nacionálního
šovinismu a expansionismu. Nastolení komunistické diktatury po únoru
1948 zastihlo představitele tradiční historiografie ve stavu rezignace. Útok
na ně byl tentokráte zahájen z vlastních řad netrpělivými žáky, kteří
neskrývali své opovržení nad omíláním patetických frází z úst vážených
mistrů historického řemesla. Mladší generace marxistických historiků
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překypovala elánem i nedostatkem tolerance, neboť se nemohla dočkat
konce starého světa a příchodu nové společnosti “bez vykořisťování
člověka člověkem”. Eschatologická zaslepenost marxistických
mladoturků vedla k přijetí násilí jako pozitivního hybného faktoru dějin,
který měl coby legitimní prostředek uspíšit cestu k utopickému zítřku.
Začalo nové přepisování dějin pod vedením dynamických likvidátorů,
vyzbrojených novou sociálně-ekonomickou periodizací národních dějin.
Zvýšená pozornost se věnuje doposud silně zanedbávaným sociálním
dějinám; z prestižních důvodů je zvlášť štědře podporována archeologie,
která má dokázat, že vliv západoevropské civilizace na českém a
slovenském území byl ve skutečnosti co nejmenší, a naproti tomu vliv
východní a kultura autochtónni co nejsilnější. Jako nejvyšší kritérium
hodnocení platil Leninův požadavek straníckosti a schéma třídního boje.
Historiografie byla maximálně zpolitizována její funkce ve společnosti i v
rámci školní výuky dějepisu podřízena výlučně cílům stranické
propagandy. Slovenská otázka přestala přes noc existovat jako problém,
neboť byla prohlášena za vyřešenou v rámci bratrské a třídní solidarity
obou národů.
Palackého historické dílo bylo sice vzato na milost, ale jeho výsadním
vykladačem se stal Zdeněk Nejedlý, kdysi nadaný příslušník Gollovy
školy, odpůrce Pekařův, životopisec Smetany a Masaryka - ano, téhož
Masaryka, jehož jméno bylo v době Nejedlého vladaření nad českou
kulturou nejhrubším způsobem tupeno. Žádný z českých historiků
nezasáhl tak pronikavě mocenskými prostředky do vývoje historiografie,
výuky dějepisu, a vůbec celého systému školství jako Nejedlý ve funkci
ministra kultury a doživotního presidenta ČSAV. Paradoxní na tom bylo,
že Nejedlý, ačkoliv byl komunista, jako historik neměl s marxistickou
metodologií nic společného. Zůstal po celý život vlasteneckým
romantikem, panslavistou, který neopustil živnou půdu 19. století. Nečiní
rozdílu mezi národem a třídou, nejvyšším kritériem mu není třídnost nýbrž
“češství”. Závažnost slovenské a německé otázky ve svém díle ignoroval.
Vskutku, více než z Marxe čerpal Nejedlý z Aloise Jiráska. Neblaze
proslulé se staly Nejedlého vulgarizační maxima při výkladu husitství,
které zabsolutizoval do formy zaklínadla, na něž se nikdo neodvážil
odpovědět záporně: “Řekni mi co si myslíš o husitství a já ti řeknu kdo jsi!”
V této atmosféře se dala sotva očekávat jakákoliv iniciativa vedoucí k
zásadní historické diskuzi na téma smyslu národních dějin, neřku-li
hodnocení hluboké krize, kterou český a slovenský národ právě procházel
a v níž by samozřejmě nesměla chybět zásadní debata o německé a
slovenské otázce i o následcích nacistické okupace. Naprosto nemyslitelná
byla už představa, že by se historik odvážil filozofovat nad smyslem
současného postavení obou národů uvnitř sovětské sféry vlivu. Představa
naivní už proto, že již pouhé zveřejňování fakt dávno známých bylo
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cenzurou znemožněno - natož diskuze na téma tak pronikavého významu!
V průběhu tzv. obrodného hnutí let šedesátých narážíme neustále na
paradoxní rys v chování představitelů marxistické historiografie: titíž
historikové, kteří pronikli do čela v období renesance české a slovenské
kultury. Bylo to právě v průběhu 60. let, kdy si čeští a slovenští historikové
začali opatrně klást otázky, na které historiografie stále dlužila národu
odpověď. Především na dva aktuální problémy pociťovala veřejnost, že
historikové odpoví: na politické čistky let padesátých a na slovenskou
otázku. Jako nejpalčivější problém slovenské otázky se považoval
zfalšovaný oficiální výklad Slovenského národního povstání a s ním
související perzekuce tzv. slovenských buržoazních oacionžlistů (mezi
které, snad netřeba připomínat, patřil i Gustav Husák). Jak tomu tradičně
bývá v české a slovenské kultuře, než se historikové vůbec odvážili veřejně
vystoupit, předešli je spisovatelé, kteří začali otevřeně psát na řadu témat
považovaných doposavad za tabu. V létě 1963 rozvířili slovenští
historikové kalné vody stalinské historiografie požadavkem pravdivého
zhodnocení Slovenského národního povstání. Krátce nato se ozval český
historik Milan Hubl (dnes politický vězeň ve státě, jehož úřadujícího
presidenta se snažil s vynaložením osobního rizika rehabilitovat!) svým
článkem “Společenská odpovědnost, vědecká metoda a etika”, ve kterém
se zamýšlí nad problémem individuální zodpovědnosti představitelů
inteligence za procesy let padesátých. Hůbl se obrátil na spisovatele a
historiky citátem vypůjčeným z knihy slovenského novináře Ladislava
Mňačka, Oneskorené reportáže, která byla senzací, předešlého roku:
“...nakoľko svojou naivnosťou, nepochopením, nepripravenosťou,
lahostajnosťou, strachom či inými rozličnými dôvodmi prispel tiež k tomu,
čo sa stalo.” Na 4. sjezdu spisovatelů v červnu 1967, který byl jedním z
rozhodujících impulzů vedoucích k Pražskému jaru, upozornil Ivan
Klíma, že právě vydaný tiskový zákon obnovující v CSR předběžnou
cenzuru, musel být připraven lidmi s velkým smyslem pro absurdní humor,
neboť byl uveřejněn k stému výročí Prosincové ústavy, jež už v r. 1867
cenzuru v českých zemích zrušila...
I historikové se počali zvolna obírat tématy, kterým se doposavad
vyhýbali. Komplexní otázku o smyslu národních dějin v době přítomné,
počínaje 2. světovou válkou, si nikdo nepostavil. Tématu okupace a s ním
souvisejícímu komplexu válečné kolaborace se s nevšední angažovaností
věnoval český historik Jan Tesař (další historik vězněný Husákovým
režimem). Objevila se řada příspěvků k dějinám první republiky, kritické
studie k dějinám KSC až do února 1948, vesměs témata doposud
interpretovaná hagiografickou formou. Okupaci Československa vojsky
Varšavského paktu v srpnu 1968 téměř všichni vedoucí kulturní
představitelé, včetně historiků, jednoznačně odsoudili v prvních dnech
invaze; Historický ústav ČSAV vydal sbírku dokumentů jako “studijní
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materiál pouze pro vnitřní potřebu” nazvanou Sedm pražských dnů 21-27.
srpna 1968. Srpnová invaze zapůsobila na domácí historiografii jako
traumatický katalizátor, který popohnal historiky a spisovatele k
publikaci melancholických úvah nad osudem národa, přibírajících
rostoucí počet jinotajů pod zvyšujícím se tlakem cenzury.
V dnešním normalizovaném Československu patří historikové k nejvíce
pronásledované kategoii inteligence. Ve srovnání s lety poúnorovými je
dnešní perzekuce historiků poněkud odlišná: namísto nadšených fanatiků
jí dnes slouží jen rezignovaní cynikové. Znovu se útočí na “buržoázni
Objektivismus”, jemuž se před dvaceti lety říkalo “kosmopolitismus”, ale
hlavní úsilí směřuje k potlačení veškerých projevů nacionalismu, zejména
antiruského, vyvolaného sovětskou okupací. Dualismus národa a třídy,
který zatěžoval marxistickou historiografii v padesátých letech, je dnes
překonáván výlučně třídním výkladem dějin, kterému nestojí v cestě žádný
Zdeněk Nejedlý. Namísto “socialistického vlastenectví” se dnes požaduje
“proletářský internacionalismus”, nezakrytě sloužící úplné hospodářské a
vojenské intergraci Československa do východního bloku, pod sovětským
velením. Jeden z předních normalizátorů na historické frontě Václav Král
se svými oběťmi nediskutuje - dává přednost umlčování. Každý historik,
který se mu zdá podezřelý “buržoazním pojetím”, by měl být okamžitě
propuštěn z pracoviště a zakázána mu publikační činnost. V listopadu
1972 se konal tzv. vědecký seminář historiků-komunistů, který v rámci
obrody současné čsl. historiografie uveřejnil seznam 21 proskribovaných
historiků žijících v Československu . Historická diskontinuita se ještě více
prohlubuje záměrnou falzifikací základních dat z národních dějin. Tři
namátkou vybrané příklady postačí k ilustraci: Loňského roku bylo
vyhlášeno heslo “30. výročí osvobození Československa Sovětskou
armádou” namísto původního hesla “30. výročí vítězství nad fašismem” a
sdělovacím prostředkům byl vydán zákaz zmiňovat se o účasti amerických
vojsk na osvobození Československa v r. 1945. Taktéž loni zrušila pražská
vláda státní svátek 28. října jako Den československé samostatnosti. Letos
v květnu tomu bylo sto let co byl v Praze pochován, s okázalostí
rezervovanou jen korunovaným hlavám, František Palacký. Čsl. časopis
historický nepokládal za nutné připomenout toto výročí ani jednou
řádkou!
Jsme součástí civilizace, jejímž úkolem nejsou již historičtí rekové, s
nimiž bychom se toužili identifikovat, nýbrž produkty masové spotřeby.
Dnešní občan je fragmentalizován do nepřehledných sekundárních
systémů, které od něho vyžadují racionální chování a disciplinu. Krize
dějepisectví a diskontinuita s minulostí není jen specifickým rysem české a
slovenské historie. Historik ztratil své výsadní postavení v národní
kultuře, které se od něho vyžadovalo ještě v nedávné minulosti. Dnešní
moderní člověk ztrácí schopnost konfrontovat sám sebe s klíčovými
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problémy bytí a zamýšlet so nad vlastní minulostí. Hodnotící funkce
historiografie je považována za nepříjemný balast. Snad měl pravdu
současný český filozof Karol Kosík, když v prvním číslo poinvazních
Listů pesimisticky označil vlastní národ za objekt cizí manipulace, protože
ztratil schopnost být dějinným subjektem, a zároveň varoval přod
perspektivou postupné degenerace na “česky a slovensky hovořící výrobce
oceli a obilí...”

Samota neznamená nedostatek přátel a kamarádů - těch je vždycky dost ale život ve společnosti, která neslyší varováni a nadále jde se zavřenýma
očima strašlivou bratrovražednou cestou a ničí za sebou všechny, bez
výjimky.
Naděžda Mandelštamová

J. W. Bruegel zaslal konferenci následující řádky:
Bohužel mi není možno uskutečnit původní úmysl a zúčastnit se vaší
konference. Rád bych se byl přidal k těm, kteří uctívajípamátku Přemysla
Pittra, kterého jsem obdivoval již v třicátých letech. Byli jsme tehdy rádi,
že se ministru sociálnípéče a předsedovi německých sociálních demokratů,
dru Ludvíku Czechovi, podařilo, o co se žádný z jeho českých předchůdců
nestaral, totiž zajistit a pak zvýšit státní subvenci pro Pittrův "Milíčův
dům” na Žižkově. V této souvislosti - mohlo to být v roce 1932 -jsem se se
zesnulým seznámil.
Chtěl bych se pokusit krátce písemně naznačit to, o čem jsem se chtěl
zmínit na konferenci. Měl jsem úmysl, poněvadž mám pocit, že to nikdo
jiný neudělá, upozornit na to. že filozofie českých dějin zahrnuje, nebo by
měla zahrnovat také postoj k německé kultuře a k faktu, že Češi jsou
obklopeni na třech stranách lidmi mluvícími německy, jichž měli skoro 3 a
půl milionů ve vlastní zemi. Mám hlavně na mysli epochu, o které mám z
aktivní činnosti vlastní zkušenosti, totiž dobu první republiky. Kdo mne.
nebo knihy, kteréjsem napsal, jen trochu zná, ví, že ani v národnostních
věcech, ani v jiných směrech, nepatřím k těm, kteří o období 1918-1938
říkajíjen to nejhorší. Těch 20 let první republiky bylo v mých očích, nejen z
úzkého českého nebo československého hlediska, optimální doba v
dějinách střední Evropy, ale také z německého a všeobecnědemokratického hlediska epocha příznivá. Chci v této souvislosti říci,
kolik to pomohlo v letech po 1933 exponentům říšsko-německé a rakouské
demokracie - přes štvaní českého bulvárního tisku proti německy
mluvícím emigrantům - že našli útočiště v Československu, kde mohli do
určité míry pokračovat ve svém boji proti nepřátelům jak německé, tak i
československé demokracie. Útočiště dostali, ale sotva někdo z politických
faktorů republiky o ně, o jejich smýšlení a jejich analýzu situace v říši
projevil nejmenší zajem. Nemám na mysli materielnístránku; nejen česká
sociální demokracie, ale, což je méně známé, také stát poskytl německé
emigraci, byť i velmi skrovnou, hmotnou podporu. Myslím to politicky.
Když německý vyslanec přišel zase jednou k ministru zahraničních věcí se
stížností na obsah časopisu “Neuer Vorwärts”, listu, které vedení SPD v
emigraci vydalo v Karlových Varech, dr. Beneš poznamenal, že to nečte a
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že si toho vůbec nevšímá. Byl to dobrý argument proti stěžovateli a nemůže
být také úkolem zahraničního ministra osobně sledovat obsah
emigrantských nebo ijiných tiskovin.. V čem vidím nedostatek politického
pochopení na československé straněje, že se po cenzorovi již nikdo jiný o
obsah těchto časopisů nestaral. Jsem dalek iluzí, že by vývojbylšeljiným a
lepším směrem, kdyby čs. ministerstvo zahraničí tyto publikace soustavně
bylo sledovalo, ale zdá se mi to příznačné pro určitou povrchnost, s kterou
se dělala v Praze politika.
Ale to jen tak mimochodem. Důležitější se mi zdá všeobecný postoj k
Němcům v oboru politickém i kulturním. Řekl jsem v minulých
desetiletích Němcům mnoho nepříjemných pravd o tom, co
československá demokracie pro ně znamenala a mohla znamenat, kdyby
se všichni, nebo aspoň jejich většina, k ní hlásila. Vůbec mi nevadí, žejsem
za to u nich v kladbě. Ale nepopiratelná skutečnost, že na německém nebi
není všechno černé, ještě neznamená, že na českém nebi je všechno bílé.
Také tady existují věci, které považuji za nepříjemné pravdy. Řekljsem ve
své knize "Tschechen und Deutsche 1918-1938” v kapitole, v které jsem
předložil své závěry, že o potlačení práv neslovanské části obyvatelstva v
první republice nemohla být řeč, ale že také chyběl jakýkoliv plán, jak
luštit problémy, které vznikly z faktu, že republika byla ve slovech T. G.
Masaryka "národně smíšený stát”, ve kterém Němci tvořili skoro čtvrtinu
obyvatelstva (přesně řečeno 22.53%) hospodářsky a kulturně významnější,
než by to odpovídalo údajům statistiky. Použil bych místo "státu", který
byl státem všech, raději modernějšího obratu "Establishment" tvrdím-li, že
se Establishment choval k Němcům celkem slušně, ale vůbec se o ně
nezajímal. Možno argumentovat, že Němci (i když se "inteligentní" nápad
psát je jen s malým "n” narodil až po druhé světové válce) jsou a budou
vždy úhlavními nepřáteli všeho českého nebo československého, ale je
nejstarším pravidlem veškeré politiky rozdvojit nepřátele a podporovat
toho, kdo z nepřátelského tábora se zdá být nejmenším zlem. Na tuto
prostou pravdu československá politika přišla až bylo příliš pozdě. Co se v
německém táboře v Československu odehrávalo, o to se skoro nikdo
nestaral. To byli Němci a ty slušelo ignorovat, když již bylo zapotřebí je
trpět. Samozřejmě tomu nebylo tak všeobecně. Při tom nemyslím na
takovou výjimečnou osobnost, jakou byl Masaryk, sám znamenitý
německý spisovatel a výborný znalec pozitivních i negativních vlastností
německého národa v Německu i u nás, který vždy nabádal k vytvoření
atmosféry vzájemné snášenlivosti. Chtěl bych poukázat na lidi, jejichž
zásluhy na tomto poli jsou zapomenuty, jestliže jim vůbec někdo věnoval
pozornost. Byl to m.j. žurnalista Alois Hajn, byl to Dr. Emil Sobota z
presidentské kanceláře, který horoval pro demokratické řešení spolužití
dvou národností v zemi, byl to Dr. Evžen Stern, který v článku
uveřejněném v “Právu lidu" v roce 1924 jako první žádal, aby se Němcům
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dalo místo ve vládě a aby se to nepovažovalo za nějakou koncesi, nýbrž za
samozřejmost. (Sobota zemřel po propuštění z koncentračního tábora,
Stern skončil v plynové komoře). Ale to byly výjimky. Průměrný český
politik nemluvil o německém území, ale jen o "zněmčeném území.”
Horší bylo, že se nikdo nezajímal o to, co se odehrává v mozcích
obyvatelstva tohoto území. Mám pro toto tvrzenísvědka, totiž spisovatele
Pavla Eisnera (1889-1958), který byl přímo vášnivým hlasatelem všech
ctností českého národa a obdivovatelem českého jazyka. V přednášce v
Praze v r. 1929, otištěné v časopise "Slawische Rundschau" (4, 1929) si
trpce stěžoval, že neexistuje český překlad děl Franze Kafky nebo aspoň
výbor z poezie Rilkeho. Oba byli rození Pražané. Doslovně řekl: "Česká
kulturní germanofobie se pomalu stává evropským únikem:... Existují
výminky, ale nejsou rozhodující pro celkový stav, který prostě je
patologickým” Samozřejmě nebyl méně kritický na německou stranu,
které právem vytýkal “indolenci a podceňováni všeho českého. ”
Budiž mi dovoleno, abych svoje poznámky dokončil osobní
vzpomínkou. V roce 1922 jsem byl ještě studentem německého státního
gymnasia v Brně (mimochodem řečeno asi jediná věc, kterou mám
společně s T.G. Masarykem). Tehdyjeden z našich učitelů- Dr. Hugo Iltis,
který zemřel jako emigrant ve Spojených státech - organizoval v
souvislosti s oslavou stých narozenin Gregora Mendela něco, co považoval
za manifestaci česko-německého dorozumnění, a sice divadelní
představení v brněnském městském divadle, při kterém česká opera hrála
akt z "Prodané nevěsty" a německé divadlo akt z "Mistrů pěvců
norimberských.” Tento pokus ale dlouho neměl ozvěnu až v roce 1936
pražský "Klub českých a německých herců” experiment opakoval v oboru
činohry. Jako vysokoškolák jsem byl také redaktorem brněnského deníku
"Volksfreund", brněnského vydání pražského “Socialdemlkrat" a
zaváděli jsme tam recenze aspoň nejdůležitějších premiér brněnského
divadla, činoher i oper. To převzal později “Socialdemokrat” pro pražská
divadla. Němečtí sociální demokraté věnovali skoro celý svůj
“Arbeiterjahrbuch" za rok 1938 české kultuře a literatuře. Nechci to
přeceňovat, ale chci dodat, že nejen publikace, které široká veřejnost
nečetla, ale i mnohem vlivnější "Prager Tagblatťpříležitostně referoval o
tom, co se v českých divadlech dělo. Ostatní německý tisk o tom zásadně
mlčel. To byla hrozná nacionalistická omezenost a příznačná německonacionální krátkozrakost. Ale jak to kvalifikovat, že český tisk nikdy, ani
kriticky, ani nekriticky, se nezabýval tím, co se na německé kulturnífrontě
děje, i když šlo o Prahu a Brno? Výjimky netvořily ani orgányjako "Lidové
noviny” nebo "Národní osvobození”, které ve směru politickém úsilí
německých demokratů soustavně podporovaly.
Dnešní Československo vnitřní německý problém v starých dimenzích
nemá. Na tom by se asi nic nezměnilo, kdyby dnešní pražský režim byl

83

nahrazen režimem demokratickým. Přes to soudím, že to, co jsem si
dovolil uvést, nemá pouze historický,, retrospektivní význam. Problém
rozumných a demokratických vztahů mezi německým národem a
slovanským světem zůstane a mělo by být ctižádostí českých a slovenských
intelektuálů k řešení tohoto problému přispět.

V Londýně, 26. srpna 1976
J. W. Bruegel

Profesor Jan Bělehrádek se dožil osmdesáti let
Vzpomínáme veřejní této skutečnosti, abychom připomněli význam jeho osobnosti v kon
textu s vývojem dějin v období druhé poloviny jeho života. Jako vysokoškolský učitel lékař
ské biologie dal pojmu Obecná biologie přesnou náplň: formuloval vlastnosti živé hmoty na
bázi fysiky a chemie a navíc do ní vnesl pojetí celistvosti organismu. Jeho OBECNÁ BIO
LOGIE je svou koncepcí ještě dnes jedinečnou knihou ve světovém písemnictví. Bělchrádkův
zájem o kvantitativní vztahy, přesný pokus a schopnost matematického myšlení přivedly jej k
formulaci rovnice o závislosti biologických dějů na teplotě. Svá porovnání shrnul roku 1934
v knize TEMPERATURE AND LIVING MATTER, dosud jediné monografii toho druhu,
V letech 1945-1948 bylo těžJště práce prof. Břlchrádka ve funkci prvního poválečného
rektora Karlovy university. Šlo mu především o vzkříšení etických tradic, jejichž nositelem
pražské Vysoké učení vždy bylo. V tomto smyslu je nutno rozumět větě, pronesené při první
schůzi studentstva v Lucerně, že svoboda ducha znamená především svobodu vědy, i další,
při Husově oslavě: Věda jde kupředu podle své vlastni řehole, jejímž kánonem je heslo
"nic než pravdu“. Pro toto přesvědčení ztratil prof. Bělehrádek na počátku války své pracovi
ště v biologickém ústavu i svou soukromou laboratoř, a pro ně byl nacisty vězněn. Když se
rozhodl roku 1949 ujmout se práce v UNESCO, věděl, že to je jediná reálná možnost, jak hájit
své přesvědčení dále. Své názory o etickém poslání vědy shrnul prof Bělehrádek již za války
v časopise Věda a život v článcích, jimiž se obracel k širší veřejnosti (Rozum a cit. Věda a
mravnost). V tomto smyslu jest rozumět i jeho vstupu do aktivního politického života v po
válečných letech:. . . aby politické myšleni a jednání bylo vedeno týmiž zásadami, jimiž se řídí
věda. Jsou to především zásady pravdy a spravedlnosti. (Česká osvěta, 1946)
Profesor Bělehrádek z těchto zásad, navazujících vědomě na tradici Masarykovu, nikdy a
v ničem neslevil. Proto jej považujeme za jednu z největších žijících osobností českého kulturně-politického života v poválečném období.
P.J.
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Filozofie českých dějin
Jan Patočka
Přednáška pronesená dne 23.4.1969 v rámci cyklu ‘Českáotázka" v Klubu Socialistické akademie, Praha

Vážení přítomní,
rád jsem se chopil příležitosti promluvit o filozofii českých dějin, neboť mi
to dává možnost formulovat několik tezí, které se sice možná přítomným i
ostatní veřejnosti budou zdát upřílišené, ale extrémnost má tu dobrou
stránku, že dovoluje ostrou formulaci protikladů a kritiku.
Budu mluvit jen o jedné filozofii českých dějin, protože si myslím, že jen
jedna taková opravdu existuje. Již výraz “filozofie českých dějin” je naše
specifikum. Není mi známo, že by se užívalo mimo naší oblast
analogických výrazů “filozofie francouzských, německých, britských...
dějin”. Výraz “filozofie ruských dějin” se sice vyskytuje v Masarykově díle
Rusko a Evropa, ale to je pochopitelně reflex našeho úzu.
1. Co je vůbec filozofie dějin? Je to jedna z nejproblematičtějších filo
zofických disciplín. V extrémní formě představuje charakteristické rysy
této disciplíny i její problematičnost Hegelova filozofie dějin. Zjevné a
skryté předpoklady různých forem této disciplíny rozebral a podrobil
sumární kritice známý francouzských filosof M. Guéroult (na 14.
Kongresu pro filozofii ve Vídni 1968). V následující charakteristice se z
velké části přidržujeme jeho vývodů - tam, kde s nimi souhlasíme.
Vezměme Hegelovu filozofii dějin jako klasický příklad metafyzické
spekulace o dějinách. Jejich obsahem je pokrok ve vědomí svobody,
subjektem je absolutní duch, Bůh, který v dějinách dospívá k sebevědomí.
Dějiny jsou boží sebereflexe. Tím je zaručen konečný výsledek, smír,
ospravedlnění i hoře, zla, disharmonie v dějinách. Patří sem též jistá
filozofická koncepce o tom, jak se jednotlivé světodějné “národy” střídají
ve vedení dějinného procesu: Orient, Heléni, Římané, Germáni.
Ovšem mluví-li Hegel o národech, myslí něco docela jiného než my,
když mluvíme o národních dějinách a filozofii národních dějin. Něco jako
filozofie českých, německých a jiných národních dějin je u Hegela z
podstaty věci nemožné. Jeho “národy” jsou cosi jako kultury nebo
kulturní okruhy, starý Orient, helénský svět, římský svět - “germánský
svět” znamená celou křesťanskou a moderní civilizaci. V tomto stylu, ale
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už rovněž pod vlivem nacionalistických konceptů, konstruktéři jako
Augustin Smetana nebo Ľudovít Stúr později připojili k minulým
kulturním okruhům též Slovanstvo jako okruh budoucí.
Hegel je vyvrcholením metafyzického typu filosofie dějin. Koncepce
dřívější - jako Herderova, Kantova, Schillcrova, Fichteho - zastupují
podobnou tendenci méně radikálně. Nevyskytuje se u nich absolutní duch
jako subjekt dějin, nýbrž jejich celkový smysl je založen na povaze
lidskosti, humanity, která se naplňuje skrze národy a světodějné události, v
nichž se vyhrocují a potom usmiřují protiklady lidského ducha. Takovou
to humanistickou filozofii protikladů a jejich smíru vytvořil zvláště F.
Schiller.
Pro obojí, ryze teologickou i skrytě teologickou, totiž humanistickou
filozofii dějin je tato disciplína aplikací filozofie ducha. U Herdera je
sociálně historickou aplikací Leibnizovy monadologie, u Kanta a Schillera
filosofie mravní svobody v její opozici proti přírodnímu mechanismu; u
Hegela dialektické koncepce sebevývoje ducha, který z přírodního
odcizení se navrací k sobě.
Koncepce ducha, do níž je zařazena představa o dějiném vývoji, je
přirozeně metafyzicko-teologická v obou případech, ať je subjektem dějin
absolutní duch sám nebo lidstvo, zaměřené k jistému dějinnému cíli protože co tento cíl ukládá a nad jeho plněním bdí, je opět božská
prozřetelnost; dějiny jsou uskutečňováním mravní říše, říše boží na zemi,
explikací potenciální dokonalosti jsoucna atd. Filozofie národních dějin,
ať to zní sebepřekvapivěji, např. v podobě Herderovy humanity, je
teologická: lidstvo se vyvíjí k dokonalosti po stupních, z nichž každý
představuje jistý národ ěi kmen. Proto je též Herderovo pojetí národa
metafyzické. Základním principem tohoto pojetí je národní charakter.
Ten je sice empiricky získán, je výsledkem zkušeností národních spole
čenství v dějinách, ale je velmi trvalý, udržuje se po tisíciletí, je-li jednou
zde. Jeho výrazem je jazyk. Nejlepší charakterologii národů je možno
vyčíst z jazyka a z jazykových výtvorů, hlavně tedy z literatury. Na první
pohled je koncepce národního charakteru něčím úplně světským, její
pozadí je však “velká škála bytí”, “the great chain of being”, podle výrazu
jednoho z dnešních historiků idejí Lovejoye - totiž metafyzická myšlenka
stupňů jsoucna, procházející od Platona a Aristotela celou naší duchovní
historií.
Metafyzičnost ve filozofii dějin se projevuje mimo jiné též v tom, jak je
pojat vztah přírody a ducha: duchu je vlastní podstata, příroda je buď
příprava nebo pouhá slupka jevu. Nic nevadí, že u Herdera je tato opozice
nejmírnější, neboť mezi přírodou a dějinami je kontinuita. Existuje
přirozená stupnice vyvíjejících se bytostí, jediný řetěz od neživé přírody až
k člověku; tato stupnice má teleologický ráz, všechny možnosti jsoucna se
v ní vyčerpávají a tak se uskutečňuje dokonalost, plnost bytí jsoucna. - U
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Kanta a pokaotovských myslitelů neexistuje taková kontinuita, nýbrž
ostrá opozice mezi přírodou a duchem, který vyniká nad přírodu celou
podstatou: dějiny jsou svoboda, příroda nutnost, příroda opakování,
dějiny tvorba a smysl. V přírodě není nic nového, v dějinách je pokrok, k
němuž je příroda jen předehrou a jakoby jeho symbolikou. Tak se na věc
dívá nejen Kant a SctoHe^ nýbrž také 2
*Schelling a HegeL
Guéroult upozornil dále na to, že sama koncepce času lineárního, času,
který jako přímka postupuje stále vpřed k cíli a nevrací se zpět - pojem
času, který je v základě myšlenky pokroku, je původu křesťanskoteologického (to není přirozeně Guéroultův objev; Wieland ukazal v práci
o Filopooovi, jak se uplatňuje u prvních křesťanských interpretů
Aristotela, Landgrebe se rovněž tou věcí zabývá ve Phänomenologie der
Geschichte, žtd.). Zato Guéroult ukázal energičtěji než jiní, že také
myšlenka často považovaná za samozřejmou, že subjektem dějin je lidstvo
a nikoli jednotlivé lidské národy a kmeny, nikoli partikulární společnosti,
je křesťansko-teologická.
Do tohoto okruhu myšlení patří jediná koncepce, kterou znají české
myšlenkové dějiny jako “filozofii českých dějin”, totiž koncepce Františka
Palackého. Je jediná; z oí jsou odvozeny koncepty na ni navazující, jako
Masarykův, k ní se vztahují kritická vystoupení historiků a jiných odbor
níků, kteří na oí vytýkají ty či ony stránky nebo jednotlivosti, aniž by
důsledně vyvíjeli nějakou kladnou koncepci novou, takže leda
příležitostně vyslovují určité názory o povaze dějinného procesu v naší
zemi a poskytují tak prostě kritický komentář k Palackého textu.

2. Máme-li koncepci Palackého zhodnotit, musíme se napřed zabývat
problémem národa v našem obrození. Neboť co pro Palackého má dějiny,
je národ, národ je subjektem dějin. Protoje věc základně důležitá vědět, co
Pžlacký rozumí národem. V našem obrození existují dvě koncepce toho,
co je národ. První je Juogmaaaova, opřená o Herdera - v podstatě je to
Herderova myšlenka, kterou Jungmano velice ostře přeformuloval v čistě
jazykové pojetí národa. Druhá koncepce, jen o něco málo pozdější, takřka
krok za krokem oponuje pojetí Juógmžaóv*u: koncepce Bernarda
Bolzana. V několika bodech je postavím proti sobě.
Herder - Jungmann Národ je přírodní jednota společenská (tj.
přírodou daná); je založena na lidských organických silách, které pak
určují dějinné osudy toho kterého lidského společenství. Nemá smysl
hledat pro národ nějakou mravní úlohu odlišnou od sebeudržení a
seberozviti.
Nemá dále smysl rozeznávat zásadně mezi národem a národním
kmenem. To je nadmíru důležitý bod: ož něm se zakládá možnost opřít
češství o slovanství.
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Pro národ nejdůležitější je udržet individuálnost charakteru, pro kterou
má největší význam jazyk. Je tedy přede vším ostatním třeba udržet a
vypěstovat národní jazyk.
Podstata národa je v hlavních rysech nezávislá na státě a stát je naopak
závislý na národě a národním charakteru.
Povaha národa, protože národ je něco daného, se otevírá v podstatě
studiem minulosti.
Naproti tomu Bolzano, Národ je politická jednota, společnost žijící v
jistém státě, který existuje buď de iure nebo de iure i de facto.
Národ a jazykový kmen nejsou totéž. Jazykové kmeny jsou jen materiál
pro národ. Tento materiál může dávat dobré výsledky i tam, a právě tak
kde je nestejnorodý.
Raison d'etre, smysl existence národa neleží v přírodních danostech
(např. v nějakém původně daném charakteru), nýbrž v morálních
výkonech: v obraně proti bezpráví, v boji proti asociálním emocím,
sociálnímu útlaku, nerovnosti a privilegiím. Poslední důvod je důvod
společenství vůbec - “uskutečnění říše boží na zemi” prostřednictvím státu
spravedlnosti a rovnosti. Národ je tak posléze založen na platnosti seku
larizovaného křesťanského ideálu.
Nemá smysl vyhledávat nějaký daný národní charakter, protože vlastní
úloha národa leží před ním v budoucnu. Studium historie má význam
morálního povzbuzení k týmž výkonům, jichž se společnost již dříve
domohla.
Jazykový rozdíl není důvodem k samostatné existenci národa. Jazyk je
nejméně podstatným předpokladem národní existence.
Bolzanův pojem národa je sociálně politický. Bolzano si byl vědom
sociálního původu národnostního rozkolu v Čechách; viděl podle našeho
názoru správně souvislost tohoto problému s problémem vzdělání,
budoucnostní perspektivy a sociálního vzestupu lidových vrstev po
josefínských reformách. Chce zabránit rozkolu jednotné společnosti ve
společenství dvě. Jungmannuv pojem národa tento rozkol podporoval,
naše starší společnost, tradičně hierarchická, se po josefínských reformách
zformovala ve společnosti dvě, jednu s více tradičním, hierarchickým
charakterem, poměrně užší bází a jazykem německým, a druhou,
vyrostlou z původně neprivilegovaných vrstev, spolu s tenkou vrstvou
intelektuální, která si uchovala český jazykový ráz. Podle mého názoru
vznikly tak dvě společnosti z jedné, ideově držené pohromadě ideou
českého státu. Po jeho faktickém zániku v 18. věku, vznikla nezbytně
“česká otázka”, tj. otázka je-li tento zánik definitivní a jak bude vypadat
společnost, jež v něm žije.
Jungmannovo pojetí má svou slabost v Jungmannově pozitivismu.
Rozhodující instanci dějinného vývoje je faktický stav. Před ním je
nakonec nutné se sklonit. Jungmann hodnotí vysoko národní
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individualitu. Tato individualita ovšem není mocí, která se vždy prosazuje,
ani silou, která se prosadit musí, ani ve smyslu faktickém, ani ve smyslu
mravním: je to sice hodnota vysoká, ale přece jen partikulární.
Síla Jungmannovy myšlenky je v tom, že vidí jasně význam jazyka pro
společenství. Jungmann má hlubší pojetí jazyka než Bolzano. Bolzano vidí
jazyk jen jako instrument myšlenky, konvenční a lhostejný vůči
“představám”, “větám”, “pravdám” o sobě. Nevidí, že právě tyto
představy, pravdy jsou vlastní jazyk a že ty ideální, všem společné věty a
pravdy zase závisí na faktickém jazyce, v němž žijeme a jímž mluvíme a
který nás proniká na mnohem hlubší úrovni, než je úroveň vědění a
poznání, kterou osvícenec Bolzano především vidí a hodnotí.
Bolzano si přál zrovnoprávnění českého jazykového kmene, odstranění
vzdělanostního nadpráví a tím stvoření perspektivy společenského
vzestupu pro české vrstvy, ale neuvážil jasně, co je vtom všecko obsaženo:
jeho abstraktní pojetí jazyka mu zabránilo, aby viděl, že odstraněné
nadpráví tu znamená přenesení celého univerzálního vzdělanostního
bohatství do národního jazyka. Proto Bolzanův pokus zachovat pro určité
duchovní oblasti v celé “české” společnosti týž jazykový ráz, pro něho
přirozeně německý, byl osvícenská jednostrannost, kterou posléze nebylo
možno udržet - byl to papírový pokus.
Přesto druhé složky Bolzanova pojetí nebyly ani bezvýznamné, ani pro
naše poměry neplodné. Ve věci jazyka sami naši bolzanovci (Zahradník,
Havlíček) šli jinou cestou, totiž Jungmannovou. Ale cítili též, že BoLzanovo
pojetí není prostě staré zemské vlastenectví (v podstatě tradicionalistické),
nýbrž že je tu sociální pojetí národa s podstatně syntetickým morálním
úmyslem.
U Františka Palackého máme před sebou pokus o syntézu mezi pojetím
Herderovsko-.lungmannovským a mezi pojetím Bolzanovým, posíleným u
friesovce a schillerovce Palackého též o prvky z myšlenkového světa jiného
velkého osvícence - Immanuela Kanta a jeho některých následovníků.
Co ho zřejmě z Bolzanových myšlenek ovlivnilo, byla myšlenka soužití,
koexistence, vzájemného plodného ovlivňování a případně syntézy
různých kmenových prvků. Bolzano sám nehovořil o tom, jak si syntézu
představuje, ale tvrdil, že vzájemné pronikání nadmíru různorodých
elementů je velmi plodné. Před Palackého myšlenkou vzájemného
“stýkání a potýkání” dvou velkých kulturních substrátů máme zde u
Bolzana něco podobného. A podobně jako u Palackého se také u Bolzana
a bolzanovců (Fesl) tato myšlenka uplatňuje dvojím způsobem, v dvojím
kontextu: v užším českém a širším rakouském. Bolz.ano a bolzanovci měli
koncept pro řešení národnostních problémů nejen v Cechách, ale i v
Rakousku. Podobně Palacký má svou koncepci “stýkání a potýkání” pro
Cechy a Moravu ve svých Dějinách a koncepci národně spravedlivého
federálního Rakouska v Ideji státu rakouského.
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3. Palackého fiiozofie dějjn se rozvíjj na základě metafyziky ducha, kterou
podává jeho Estetika. Tato filozofie ducha je určité zformování
kantovských motivů viděných skrze Friese. To už je obecně známo, zde to
jen zopakuji.
Podle Palackého je tvůrčím centrem lidského ducha cit. Spojuje v sobě
všecky vnější vlivy na nás a přetvořené je zjevuje jakožto pojmy a ideje.
Aktivita ducha implikuje jakousi lásku k sobě samému, ale ne k sobě, jak
fakticky jsme, nýbrž k ideálu, který v nás žije: oživení, rozšíření a
zintenzívnění vlastního bytí. Princip ducha je jeho jednota, svoboda,
autonomie. Odtud vyplývají obecně závazné zákony mravnosti a
spravedlnosti. Toto zacílení je zároveň to božské v člověku (“božnost”).
Ideje jsou obrazy lidské dokonalosti, ukazují nám a vedou nás od
ojednotlivěné smyslovosti k světovému obsahu, k vznešenému celku života
a určení národů, sledují stopy boží v přírodě a dějinách. Ideje nás teprve
činí lidmi. Odlišovat je třeba lidství čisté, tj. všechny ony možnosti, jež
člověka činí člověkem, jsou pro něho specifické, a liství božné, které
směřuje za určitým ideálem a k jeho uskutečnění. Uskutečnění nemůže
nikdy realizovat všechny možnosti, nýbrž vždy jen určité z nich, takže
snaha o božnost zároveň vede k zjednostranění a vytvoření protikladů, k
žití v protikladech, které je tak nezbytnou pomínkou uskutečnění
lidskosti. Celá tato koncepce citu, možností a božného lidství se
uskutečňuje jen skrze protiklady a jejich smír. Takový je základ nejen
estetické, ale i dějinné koncepce Palackého. Při její charakteristice budu
Palackého zčásti slovem reprodukovat.
Dějiny (dějepis) jsou posledním plodem vzdělanosti národů. Dějepis ve
vyšším a pravém smyslu vzniká tam, kde národ duchovně probuzený,
spojený ke společenským úkolům vlastními zákony ve stát, svobodnou
vůlí zápasí se svými odpory. Když je tento boj zároveň poutavý, rádi si
obnovujeme jeho památku.
V tomto pojetí snadno odhalíme prvky Herderovy, Jungmannovy, ale i
kantovské a Bolzanovy. K těmto posledním patří důraz na stát, právo,
spravedlnost a mravní úkoly vůbec, jež činí národ teprve vpravdě
dějinným. V rozporu s Herderem to není, neboťi u Herderaje stát výrazem
národního charakteru, který se projevuje ve “vlastních zákonech”. Ale
Herder je v tomto směru přece jen více anarchický; ke státu má jistou nedů
věru, kterou Palacký nesdílí.
Dějiny českého národa, praví Palacký dále - a tím přechází k vlastní
filozofii českých dějin -, jsou v mnohém ohledu poučnější a zajímavější než
dějiny ostatních národů. Jako leží česká země ve středu a takřka v srdci
Evropy, tak se i český národ po mnohá století stal středem, v němž se
vzájemně stýkaly a sjednotily rozmanité prvky novodobého života
evropského. Zejména tu lze názorně spatřovat dlouhý spor a vzájemné
prostoupení prvku římského, slovanského a německého v Evropě.
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Jak potom následující charakteristika římského principu, tak i
charakteristika principu germánského a slovanského pocházejí v podstatě
z Herdera. Nebudu reprodukovat všechny výklady toho se týkající, stačí
vzít k ruce příslušné kapitoly šestnácté knihy Herderových Idejí (kapitola
3: Němečtí národové a kapitola 4: Slovanští národové) a knihy
devatenácté (Římská hierarchie atd.) a srovnat je s příslušnými vývody
Palackého, abychom se o tom přesvědčili. Je patrné, jak velikou úlohu zde
hrají všechny ty Charakterologie a vůbec Herderova myšlenka, že to je
národní charakter, který dává ráz dějinám určité společnosti.
Přesto se tato Charakterologie u Palackého též obměňuje. Palacký
redukuje tři prvky (římský, germánský, slovanský) na dva: podnikavý,
energický princip germánský, nesený tím,co bychom mohli nazvat vůlí k
moci; naproti tomu pokojný, vnitřně duchovní a zásadně demokratický
princip slovanský. Tento základ, který odpovídá Hegerovi, se Palacký
pokouší rozvinout v celý sociální systém, v soustavu institucí. U Němců je
vrchnostenské zřízení hierarchizované společnosti, vztah pán-rab. U
Slovanů je prvotní demokratická svoboda a rovnost všech s přirozenými
nebo dobrovolně zvolenými předáky. Ještě hlubší obměna však pochází z
konfrontace s tím myslitelem, kterého Palacký měl i jinak v oblibě a na
kterého často vzpomíná, s F. Schillerem. Palacký prohlubuje tento
protiklad až k nejzákladnějším pudům lidské mysli, podobným těm, které
v základních pudech lidské povahy shledal Schiller. Německý princip
představuje cosi jako látkový pud Schillerův, vůli k moci, k ovládání
vnějšku; autonomii, cosi jako pud formy. To potom dává českým dějinám
jejich obecně lidský význam. Vprincipech germánství a slovanství jsou
proti sobě postaveny a navzájem se ovlivňují dva základní tvořivé impulzy
lidské povahy.
Původní slovanský demokratismus, při vší mravní superioritě zatížený
sklonem k společenské anarchii, by nebyl mohl odolat náporu německé
podnikavosti, kdyby ve 13. století, v době kolonizace, nebyl přijal německé
ovlivnění. V 15. století v husitství proniká opět původní slovanský
demokratismus. Ten se potom stává zárodkem, z něhož vyrůstají hlavní
zásady nové doby, hlavně svoboda myšlení a přesvědčení.
V tomto smyslu nutno nyní chápat hlavní tézi: obsah českých dějin je
stálý kontakt a boj slovanského živlu s německým (římský živel totiž
přichází většinou prostřednictvím německého). Něco podobného je také u
jiných slovanských národů, ale nikdy se to neděje tak ustavičně, vše
stranně a tak, že by výsledkem nebyl z.ánik slovanského živlu. Český národ
je ze slovanských jediný, který si za tisíc let koexistence s Němci zachoval
svou svébytnost jako rovnoprávný partner.
Myšlenka o boji protikladů byla v té době velmi rozšířená a není důvodu
se domnívat, že ji Palacký našel u Hegela. Jednak patří do okruhu
Schillerových myšlenek od doby Estetiky, Palackému blízkých, jednak se
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v protikladech dala formulovat též Bolzanova myšlenka o plodnosti styků
a prostupováni nestejných, ba až protichůdných etnických živlů, které
podle Bolzana teprve vedou ke vzniku národa v mravním slova smyslu.
V souvislosti s tím je teprve patrné, co to znamená, že husitské údobí je
Palackému středem českým dějin. Všechny výše uvedené motivy je třeba
mít na mysli, když hovoříme o této Palackého syntéze. Trvá se na myšlence
národního charakteru, češství je skoro ztotožněno se slovanstvím, ale na
druhé straně se národní Charakterologie prohloubila a zjednodušila
Schillerovým vlivem až na prapůvodní dva elementy nezbytné, čisté
lidskosti; úloha dějepisu je bolzanovsky polož.ena do úkolu dát českému
živlu nové sebevědomí ukázáním kulturních výkonů, jichž byl mocen v
minulosti pro budoucnost. V husitství je tak první osvěta, první zárodek
nové doby, kulturní kontinuum mezi starší a novou společností. V něm je
pak obsažena myšlenka, kterou ostatní svět přejímá, poněvadž běží o první
uskutečnění humanitní syntézy základních prvků lidské povahy: demokra
tické rovnosti, svobody myšlenkové, volného mravního sebeurčení ve
všech oblastech života.
4. Palackého koncepce byla lichotící a svůdná. Vidíme, kolik motivů
duchaplně spjala dohromady. Dále byla pro tehdejší dobu a pro novou
českou společnost vítaná a praktická. Není divu, že tato syntéza vzbudila
pozornost i u T.G. Masaryka, který jinak byl jedním z. hlavních iniciátorů
pozitivismu u nás. Šlo mu hlavně o pojetí kontinuity v našich starších i
moderních dějinách, ležící v demokratismu a jakési náboženskosti, až po
rysy osvícenského deismu a racionalistického moralismu. I Masaryk,
nejen Palacký, měl k těmto prvkům blízko.
Našli se sice hned po Masarykových publikacích o našem obrození a
naší reformaci autoři jako J. Kaizl, kteří toto kontinuum popírali a zdů
razňovali úlohu idejí 18. století v našem obrození. Tento názor, důsledně
domyšlen, byl by musel vést k tézi, že toto kontinuum, o něž se Palacký a
po něm i Masaryk pokoušeli, ve skutečnosti neexistuje. Kaisl i poziti
vističtí historikové, kteří se postavili proti Palackého i Masarykovu pojetí,
zdůrazňovali naproti tomu kontinuitu národní ideje, nebo - jak to později
formuloval Pekař - starosti o národní existenci. Nekriticky pak brali za
základ ideu národa obsaženou v myšlenkové linii Rousseau - Herder Jungmann. Tato idea prošla však ještě méně ohněm kritiky než idea
nábožensko-mravního kontinua spojeného s národní charakterologií,
kterou vzal za základ Palacký; mluvívalo se tu o národu, aniž byla snaha
tento pojem blíže sociologicky a filozoficky určit.
Vidíme nyní, že výraz “filozofie českých dějin” měl zvláštní význam
společenský. Vyvěral z diskontinuity mezi starším společenským vývojem
v naší zemi a mezi moderní českou společností, zcela jinak strukturo
vanou a žijící zcela novými problémy.Překlenutí tohoto diskontinua byla
důležitá politická záležitost a politický program česky mluvící společnosti,
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která vznikla z rozkolu jednotné tradiční spoločnosti po reformách
josefínských a po francouzské revoluci, v souvislosti s faktickým zánikem
českého státu a habsburským pokusem o nivelizaci historických
organismů v habsburské říši.
Filozofie českých dějin je dnes neaktuální nejen svými prostředky, nýbrž
také tím, žo ideologická potřeba, která ji vyvolala, neexistuje.
Nakonec mi budiž dovoleno vyslovit několik tézí k “filozofii českých
dějin” a její kritice.
1. Český národ, subjekt českých dějin, není pouhým pokračováním
tradiční hierarchicky formované společnosti v Cechách. Vznikl v důsledku
historicky probíhajícího jazykového odcizení vyšších vrstev od 16. a 17.
století, faktickým zánikem českého státu v 18. věku, na základě osvobozo
vacích dekretů Josefa II. z třídy původně zbavené politických práv a z
nepříliš mohutné intelektuální vrstvy, sociálně rozrůzněné.
2. Kontinuitní teorie byla původně určena k posílení českého živlu, měla
účel diktovaný potřebou vrstev inteligence opřít své sebevědomí o dějinně
uznané hodnoty a morálně so odůvodnit.
3. Tato kontinuita neexistuje, je třeba vyjít z faktu diskontinuity a v něm
najít východisko k úvaze o českých dějinách, a v tom smyslu i stanovisko k
“filozofii českých dějin”.
4. Filozofie dějin založená na národním charakteru, domněle vytvářejícím
dějinné kontinuum, nebo na motivech ideových so pokaždé ukázala jako
čistá konstrukce. Filozofie dějin morálního charakteru sice nomá takový
ráz konstrukce, poněvadž jí nejde o fakta, nýbrž i ideály, o budoucnostně
mravní postulát pro přítomnost; zde ovšem opět chybí faktická
kontinuita, kterou z postulátů vyvozovat nelze.
5. Faktická diskontinuita tedy nevylučuje jistou kontinuitu morálního
zaujetí a příkladu, jako u Palackého; nelze ji však hypostazovat ani v
jednotu “národního charakteru”, ani v kontinuum “kulturního statku”,
např. jistých idejí, které by tvořily reálný most mozi 14.-15. stoletím v
Čechách, osvícenstvím a obrozením.
6. Zato existuje na sociálním základě elementární demokratismus českého
a zčásti i slovenského národa. Tento elementární demokratismus činí naší
společnosti cizími problémy všech společností se silně hierarchickou,
tradiční společenskou strukturou, konzervatismus velkého slohu i
revoluční bouřliváctví, reagující na sklerotizaci ustálených struktur, jež
nelze odstranit boz násilného otřesu.
7. “Náboženský” ráz českého duchovního života v obrození je rolikt josefi
nismu v díle Palackého a částečně i Masarykově, přičemž se na největšího
josefinistu, Bernarda Bolzana, zapomnělo z toho důvodu, žo národnostní
situace druhé poloviny století způsobila svým nacionalismem, žo byl pro
našo povědomí zařazen tam, kam nepatřil a kam se ani sám nezařazoval.
8. Filozofie dějin vůbec je vážný filozofický problém, problém na jedné
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straně dějinnosů člověka po stránce objektivní a oa druhé straně problém
jákladních kategorií historiografických po stránce subjektivní,
myšlenkové. Východiskem tu musí být kritické odhalení speciálních
předpokladů metafyziky dějin, obsažených ve většině klasických filozofií
historie: čas jako lineární kontinuum, v němž se dějiny rozvíjejí; jednotné
lidstvo jako subjekt dějin; racionalita dějinného vývoje, jeho objektivní
smysluplnost; jednoznačný pokrok v dějinách atd. Tato kritika zajisté
nebude znamenat opuštění všech těchto koncepcí za všech okolností,
nýbrž vymezení a omezení jejich platnosti; například subjektem dějin mů
že být lidstvo teprve od té doby, kdy jako jednotná společnost lidská,
spojená kulturně hospodářsky, vskutku existuje. Právě tak např. fakt
linearity času nebude popírán, nýbrž bude položena otázka jeho vztahu k
původní časovosti, v níž se odehrávají základní dějinné události. Je třeba
dále uvážit, jak dalece je smysl těchto událostí čímsi schopným objektivity
a za jakých podmínek. Problém objektivity historického procesu nabude
akutnosti srovnáním této objektivity se smyslem objektivity přírodních
věd. Takto pojatá filozofie dějin oení za námi, jako klasická metafyzika
dějin, nýbrž stojí před námi jako naléhavý myslitelský úkol.

Revoluce, která se odloučí od cti, zrazuje své počátky, protože ty patří do
oblasti cti. V určitém smyslu mají dějiny zítřka jiný smysl, než se myslí.
Je v boji mezi tvořením a inkvizici.
Albert Camus
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L ávěrem

T

K evropské konferenci Společnosti pro vědy a umění v Interlaken došlo
v roce stého výročí smrti Františka Palackého, jenž je zároveň rokem stého
výročí narození jednoho z velkých představitelů historické Gollovy školy Kamila Krofty. Jakoby si tu dvě generace českých historiků předávaly
pochodeň inkarnující úsilí o odkrytí nej vyšších hodnot minulosti našeho
národa, jenž ve svém stálém boji o udržení a znovunabytí svobody se opíral
o svou historii víc než kterýkoli národ jiný. Není náhodou, že Palacký i
Krofta byli historiky i politiky. A že Kamil Krofta položil dokonce za
svobodu národa svůj život. S jeho odchodem a s neméně tragickým
odchodem Sustovým r. 1945 vymřela Gollova škola, alespoň v generaci
svých nejlepších představitelů. Díky jim se české dějepisectví dostalo na
eejpřjdnějtí místo v soutěži vědeckých disciplin v našich zemích. Po nich
měla nastoupit generace další, vedená Otakarem Odložilíkem a Zdeňkem
Kalistou. Roku 1948 první z nich odešel do vyhnanství, druhý brzy nato na
deset let do žaláře. A “nová” česká historiografie - pokud ji tak lze vůbec
nazvat - pak zabředla do stranou diktovaných praktik, jichž se bude moci
zbavit patrně až v dalších generacích, až tyto pochopí, že pseudohistorické metody, které jim byly vnuceny, mají s vědou pramálo
společného; a že i sociální a hospodářské dějiny byly pěstovány už od
počátku století mnoha historiky Gollovy školy daleko vědečtěji než těmi,
kdo byli r. 1948 politickou mocí dosazeni do jejich někdejších křesel. V
naší zemi bude náprava tohoto bolestného stavu obtížná a vyžádá si ještě
dlouhého a trpělivého úsilí. Je proto povinností nás, kteří žijeme ve
svobodného světě, znovu navázat na slavný odkaz dřívějších generací
našich vědců a v mezích svých - třeba omezených - možností v něm
pokračovat. Ale nejde jen o to, abychom si sami mezi sebou ujasňovali svá
stanoviska. Musíme to nejlepší, co z naší kultury, z našeho umění, ale i z
naší vědy, a především z našich disciplin historických má hodnotu trvalou,
předkládat veřejnosti světové, s vědeckou kritičností, ale bez ustání až do
konečného vítězství pravdy. Neboť i naše dějiny jsou posléze toliko úsilím
o vítězství pravdy, jak v ně věřil Masaryk. Myslím, že to by mělo být
jedním z hlavních úkolů naší Společnosti, především na tom starém,
bouřlivém, mnohdy nemocném, a přece tak jedinečně duchovně bohatém
evropském kontinentě.
Mojmír Vaněk
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Résumé

Jaroslav Krejčí

The Philosophy of Czech History:
a Suggestion for a New Orientation
The 19th century idea that nations have a special historical role to fulfil
has been, in the 20th century, largely replaced by a more positivistic
conception of different national characters. However difficult it may be to
describe this phenomenon in adequate terms, the analysis of the great
crises in nations' history can well exemplify the particular nation's
attitudes and inclinations - and also bring into a proper dimension the
relevance of its geographical position.
Retrospective analysis of the main crises in Czech history indicates that
they resulted from the confrontation of rival socio-cultural (civilisational)
formations. The first one occurred in the 9th century when the Eastern and
Western Christian Churches competed for supremacy in the vast stretches
of the European continent.
The second crisis which gravely affected the position of the Czech nation
was the split of the West European civilisation into its Protestant and
Catholic versions. Although the Czechs in a way preceded this split by their
own reformation, they did not abandon the idea of Catholic universalism
to which they were even ready to make considerable concessions. It was
only the 16th century Reformation and its Catholic response which
divided Europe into hostile camps each applying the principle of exclusive
ideological domination. Their prolonged struggle in which often other
than ideological interests played a paramount role ended by involuntary
inclusion of the whole Czech nation into the Southern, Catholic camp.
Also, the third, the present crisis has its roots in a confrontation reaching
far beyond the confines of one nation. It is the contradiction between the
Western liberal-pluralistic civilisation and the Marxist-Leninist attempts
to build up a new civilisation on the basis of one exclusive ideology and
concentration of societal power in an unprecedented degree.
The outburst of the Nazi civilisational perversion which for a while over
shadowed this contradiction made its eventual reappearance the more
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dramatic. Czechs and Slovaks were incorporated into the Eastern bloc,
where they have not been allowed to develop their own, more liberal and
democratic, version of what was supposed to be socialism.
In all the three cases the Czechs were fatally affected not only because of
their geographical position but also because of their particular sensitivity
to socio-cultural and socio-political concepts and values. As their aim
proved not to be a mere collective self-assertion as a nation but
self-determination in a certain, broadly speaking libertarian, pluralistic
and egalitarian way, they also tended to the reformist approaches in view
of the ideology and its moral implications in their own surroundings. This
eventually made them more vulnerable in their aspirations for national
independence.

K. Skalický

Prolegomena pour la philosophic future
de l’histoire tchěque
Dans sa reflection sur la philosophie de l'histoire tchěque, aprěs avoir
précisé sa propre conception de la philosophie de l'histoire comme une
espěce d'examen de conscience élargi et approfondi, (refusant ainsi la
metaphysique rationaliste de l'histoire), l'Auteur ébauche le cadre géneral
dans lequel se déroule l'histoire tchěque, c'est-á-dire, l'histoire de la civili
sation chrétienne. A la suite de Comblin, il envisage la civilisation chrétienne comme une civilisation dynamique et révolutionnaire, étant donné
que le ferment évangélique, qui est essentiellement un ferment de liberté,
est ľélement dynamique et révolutionnaire, puisque la révolution n'est
autre chose que “constitutio libertatis” (au sens objectif et subjectif).
Ayant ainsi situé l'histoire tchěque dans son milieu naturel, l'Auteur en
aborde ľétude par la methode de la morphologie culturelie, cherchant ä y
découvrir diverses couches culturelies, c'est-á-dire, diverses traditions.
(Par tradition il entend le souvenir renouvelé de la liberté.) A son avis, on
peut ainsi distinguer six traditions: la tradition qui remonte aux saints
Cyrille et Méthode, celie de Saint Venceslas, la tradition hussite, celie de
Saint Jean Népomucěne, la tradition liée au renouveau dominé par la figu
re de Masaryk, et enfin, la tradition socialiste.
En mettant en lumiěre la pluralitě morphologico-culturelle de l'histoire
tchěque, il montre que celle-ci n'est pas á tradition unique; eile n'est pas
monophonique, mais polyphonique et á dimensions multiples, si bien
qu'elle porte en elle-měme des tensions et des tendences centrifuges de
désagrégation. De la reflection sur cette caractéristique de l'histoire
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tchěque il conclut que les deux philosophies de ľhistoire formulées jusqu'á
présent - la “catholique” et la “protestante” - ne tiennem pas suffisamment
compte de cette discontinuité polyphonique de ľhistoire tchěque. Toutes
les deux jugent ľhistoire tchěque suivant des critěres unilatéraux et aprioristes: pour ľune c'est la conformité á ľorthodoxie catholique qui sert de
rěgle, alors que pour ľautre, c'est la possibilité de la libre expression de
ľindividualité nationale. L'Auteur veut envisager ľhistoire ďun point de
vue plus élevé et plus général, et trouver un élement unificateur qui res
pecte les contradictions ápres et douleureuses des diverses traditions. 11
pense trouver dans la boulversante personne de Jésus et son message révolutionnaire de liberté, la clef de ľmlerprétation qui permet de découvrir
ľunité profonde des diverses traditions de ľhistoire tchěque, au-delá de
leurs contradictions stridentes.

Dr. Mikuláš Mičátek

Tendencies for and against the cooperation
with the Czechs in the Slovak history
The question how the Slovaks could overcome the cruel forms of sub
jection and emerge as a nation in the 20th century is the most fundamental
concern of the Slovak history. Their tenacity and honest laboriousness and
the striving for a cooperation with the kindred Czechs seem to be an
answer.
In the framework of the Hungarian state the Slovaks were never allowed
to represent an autonomous national or territorial unity. After the
occupation of the Danube Low Country by Turks in the 16th century
Slovakia becomes the centre of the remaining Hungarian state and it
becomes also a part of the Habsbourg monarchy. The ties between Slovaks
and Czechs tightened and the Czech language became the recognized
literary language of the Slovaks.
The modern Slovak literary language was introduced by Ľudovít Štúr
in 1843 who claimed the use of Slovakian language in public life in
Slovakia (still in the frame of the Hungarian state). In the revolution years
1848-49 the brutal Magyar repression brought for a military intervention
of a volunteer Slovak corps from Vienna. The Slovak National Council
demanded in a petition to the Emperor a Slovakian assembly and the
Slovak representation in the Vienna parliament. The Habsbourg never
considered Slovak demands.
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In the 19th century the centre of the Slovak political life was Turčiansky
Sv. Martin and their leading force the National Party, which relied upon
the tzarist Russia. In opposition to these conservative positions the
younger generation followed western trends (realistic Masaryk program).
During the first World War the American Slovaks played a decisive role
and signed with Masaryk the Agreement of Pittsburgh. After the first
World War Slovakia had to be liberated from Hungary by military actions
with predominently Czechs fighting. The peaceful development of
Czechoslovakia suffered from the economical crisis in 1930-ties and was
made impossible through Hitler's agression.
Only with the aid of the fascist Germany could the autonomous Hlinka
party seize the power in Slovakia and proclaim the Slovak “independent”
republic. The Slovak opposition against this regime grew - the fascist
methods being alien to the Slovak nature - till the widely spread resistance
movement led in 1944 into the armed Slovakian National Uprising; its first
act was the proclamation of the Czechoslovak Republic.

Jan Milič Lochman

Marxism, Democracy, Christianity:

Masaryk's Example
T.G. Masaryk was one of the first European academic philosophers
who published a thoroughgoing analysis of the Marxist thought from the
standpoint of a Christian and democratic humanism. He appreciated the
Marxian concern for the socialist reconstruction of society. However, he
was critical both of the philosophical and sociological foundations of
Marxism. Philosophically, the Hegelian heritage in Marx was recognized
as particularly dangerous in its tendency to absolutize the theory of
history, especially the idea of dialectics. Another problem lies in Marxian
materialistic reductionism in anthropology. Spiritual and personal
dimensions of humanity are underestimated. Sociologically, Masaryk
critidzes the dogmaücally established idea of dass sUuggte. With respect
to the strategy of social change, he is distrustful of the cult of revolution in
Marxism. His own option for a mature modern society is: Reformation,
not revolution.
In the second part of the article, the author characterizes the actual
importance of Masaryk's struggle with Marxism. 1. Masaryk is an
example of a critical dialogue avoiding both an undifferentiating
anathematizing and illusionary compromises. 2. He argues from a position
of a “philosophy of man” protesting against Marxism whenever this
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philosophy endangers the concrete humanity of man. Man is not just the
“world of man”, i.o. the sum total of his social conditions. 3. Masaryk may
bo onesided in underestimating the role of economic and political
structures for human life. Yot ho is by no means an individualistic idealist.
The democratic structures as political forms of humanity are of greatest
importance for him. 4. The ultimate dimension of humanity transcends its
social conditions. Man is truly man only “sub specie aeternitatis”. The
unalienable dignity of man is rooted in our relation to God. To cut these
roots, as proposed in militant Marxist atheism, opens the door to ruthless
manipulations of individual human beings and of the whole society.

Karel Hruhi

Czech Nationalism in European Development
The development of national consciousness in Europe took different
forms: to the East of the Rhine nations were conceived mainly as socio
cultural communities, whereas to the West of the Rhine nations wore
understood primarily as political units. The idea of Czech nationalism was
considerably influenced by German romantic philosophy which, on the
basis of Herder's philosophy of history and Kant's ethics - conceived
nations as organic cultural entities each with a special character and a call
for a particular role in history. Cultural values also dominated the
formulation of political programmes for the Czech nation. Their main aim
was, through the renaissance of language and culture, to develop the full
national consciousness and eventually found a nation-state. This dynamic
role of nationalism however began to abate in the last half of the century.
Today the role of nationalism in Czech society is rather defensive: it aims at
the protection of national values and interests against the expansion of big
nations and states such as Nazi Germany and Soviet Russia. As both the
Nazi and Soviet occupations of Czechoslovakia indicate, in critical
situations, the link of loyalty towards the nation proved stronger than the
differences in political ideologies and interests. Yet this loyalty seems to bo
rather a negative explosion; it lacks a positive, integrative programme.
Even if nationalism is still a powerful element of historical evaluation
and helps to uphold national values against enforcement of alien
principles, its effectiveness is often problematic. Nationalism, which at the
beginning had a strong cultural and moral appeal and mobilising function,
nowadays becomes, especially in central and Eastern Europe, a barrier
between nations and thus eases the expansion of militant powers into this
area. Therefore, a certain confinement or relativisation of nationalistic
sentiments is badly needed. Only a positive, universal programme based on

100

ideas of democratic humanism would be able to promote a spontaneous
c^pe^ion between the individual nations in the area.

Milan Š. Ďurica

Le nationalisme slovaque dans le cadre
de involution historique européenne
Le nationalisme slovaque, au sens moderne du terme, s'est en réalité
développé de la měme maaiěre que le nationalisme des autres peuples
eurvpéeas.
Ses aspects strictemem particuliers soot měme analogues á ceux des
autres nationnlismes- de lEurope centrale et sud-orientale, et fait reposer
ses bases théoriques sur ľllluminisme et měme sur le Romantisme
allemaod.
Ses exigences politiques et sociales dérivent principalement de la Révolutiva frao^aise et de ses repercussions eo Europe centrale (et eo partie
měme du socialisme), mais surtout des principes théologiques de ľéthique
dirétieone et, eo ce dernier siede, de la doctrine sociale de l'Eglise Catholiquc.
Chez les Slovaques, comme chez les autres peuple européens, qui n'oot
pas encore attemt la realisation des fins essentielles de leurs mouvemeots
cntionaux respectifs; le sentiment national conserve encore apourPhui le
contenu idéologique et programmatique déjá élaboré par le mouvement
national slovaque au cours de sa periode de “cristallisatioo", dans la pre
miére moitié du siěcle dernier. C’est pourquoi ľAuteuiCvnsacrejustemeot
la partie principale du present rapport á l’Cvolutiva des elements caractéristiques qui oo formě le mouvement national slovaque.
La codification de la langue littéraire slovaque opérée par A. BERNOLÁK et eeáfeetionnée par Ľ. ŠTÚR et la formulation du premier pro
gramme politique de la cžtivc slovaque dans les “Requětes” de 1848 soot
les deux moments fvnenmentaux de cette évolution historique jusqu’ici
non encore dé^osce.
Et c’est justement de ceux deux moments lá que dérive la these de l’individualité distincte de la oation slovaque, fondament de son droit á ľégalité
complete avec les autres peuples, amsi qu'á (’autonomie1 lioguistique, culturelle et politique de son propre territoire ethnique.
Cette these, aep^oOondie ensuite sur un plan throrique et intégrée dans la
formule des programmes politiques co^rats adoptés aux difféájates situa
tions de IC^v^^l^^ioa historique, devient le dogme principal de l’iddologir
nationale slovaque.
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Ce n'est pas que dans Poptique de ces réalités qu'on peut comprendre et
interpréter correctement les comportements apparemment iecoeséquents
des Slovaques á partir du Congrěs slave de Prague de 1848 et notamment á
partir de la premiere déclaration de ľindépeedeecj slovaque de la meme
annee jusqu'á la politique des années cruciales 1918/19, 1938/39, pour en
arriver enfin á 1968/69.
C'est un fait historique que meme pendant ce dernier semi-siěcle les rap
ports entre les Slovaques et les Tchěques oů pourtant différents aspects
peuvent bien étre qualifies de trěs positifs furent caractérisés par des oppo
sitions chroniques, voir meme par des tensions dramatiques. Cela trouve
son explication, selon I’Auteur, surtout dans lattitude radicalement nega
tive de certains représentants politiques tchěques envers les exigeances
inébranlables des Slovaques d'etre reconnus dans leur pleine individualite
ethnique et dans leur identitě historique, c’est-á-dire comme une nation
égale á toutes les autres et distincte de toutes les autres nations.

M ojmír Vaněk

Pour une philosophic de ľhistoire
de la culture (cheque
La signification moderne du terme “culture” que la plupart des auteurs
considěrent aujourd'hui comme l’ensemble des aspects intellectuels d'une
civilisation, ne change rien au triple phénoměne auquel ľidée de culture a
toujours été liée: la relation de ľhomme á la nature et au monde; sa relation
á la liberté comme manifestation supreme de son autoréalisation humaine;
enfin, sa relation á Dieu, qui correspond á le tendance, consciente ou
inconsciente, que ľhomme a á s' approcher de ľabsolu. Dans le domaine de
l’histoire des arts, ce phénoměne tridimensionnel se traduit par l’effort de
ľhomme pour accomplir “ľhumanité” au sens de la perfection individuelle,
sociale et transcendentale. La philosophic de l’histoire des arts cherche á
définir les principes généraux des structures intellectuenes correspondant á
ce triple effort de ľhumanité dans le domaine de ses activités créatrices au
cours de l’histoire. Mais la recherche de ces principes doit s^ppuyerexclusivement sur des faits concrets.
La philosophic de l’histoire de la culture tchěque, ou pour rester autant
que possible dans le domaine du concret: la philosophie de l’histoire de l’art
tchěque témoigne de la validitě universelle de ce que nous venons de dire.
D’autant que dans les conditions spéci^ques auxquelles involution de la
création artistique a été soumise dans les pays tchěques, la solution plus ou
moins réussie, apportěe au cours des ages aux trois problěmes menitonnés
plus haut, s-identifiait avec la qualité des résultats acquis.
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C’est ä la fin du Moyen age que Tart atteint, sur leterritoirr de laTchécoslovaquie actuelle, sa vraie plénitude: grace á ľexceptionnelle personnalité de l’empereur Charles IV, roi de Bohéme, Part de la cour de Prague
rivalise avec celui de tous les autres capitales artistiques de ľépoque, le devan^ant meme parfois: la foi et la vision spiritualiste du monde offrent á
ľartiste, profondément convaincu de leur authenticité, une liberté créatrice
totale. Ľart (et plus précisément la peinture) gothique en Bohéme témoigne ďun besoin ďuniversalité, d’autonomie esthétique et de conviction
philosophique non ambigué; il obéit parfaitement á ces trois impératifs.
II n'en sera malheureusement plus ainsi au cours des périodes ultérieures.
A partir des guerres hussites, le contact avec le reste du monde est interrompu. Pendant la Contre-Réforme, c’est la liberté de pensée et de con
science qui ne s'accomode pas toujours á la réalité. Et si tout le XIXe siecle
est rempli en Bohéme de luttes pour la liberté, c’est de la libération natio
nale et non de la liberté créatrice qu'il s’agit: en méme temps, la vision univoque du monde s’effrite de plus en plus de sorte que mémeaprěs la recon
stitution de l’Etat tchécoslovaque indépendant en 1918, l’áge d’or de l'art
ne s’affirmera qu’á certains égards. Et le totalitarisme nazi comme le totalitarisme communiste replongeront la culture tchěque dans des nouvelles
téněbres, supprimant totalement la liberté créatrice et le contact avec le
reste du monde et imposant au pays une idéologie á laquelle personne ne
porra croire.
Faire sortir la culture tchěque de cet abíme sera difficile: peut-étre
faudra-t-il, pour y parvenir, inventer un spiritualisme nouveau, moderne,
conciliant, ouvert á tout le monde et capable de rendre á cette culture sa
liberté et sa place dans le monde. Mais ce n'est plus lá de la philosophic de
l’histoire de la culture tchěque qu’il s’agit, car cette operation de sauvetage
vise ľavenir: á cet égard, il est préferable de parier du sens ou mieux encore
de la mission de la culture dans les destinées futures du peuple tchěque.
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Milan Hanner

Values and Evaluation in “our”
Historiography
The strugglefor Czech independence has, above all, been led by
Czech history. I that had not existed, w would have been a
crowd lacking a higher self-consciousness, a people without
aim and ideal. Courage, pride, and hope we drew from the
past...
With these words the leading Czech historian Josef Pekař welcomed the
restoration of Czech independence in 1918. They were repeated yet again
in 1945; it is doubtful whether they still can retain their validity today. (The
term “our” is placed between quotation marks with the purpose to avoid
the temptation of monopoiizing certain national heritage in the interests of
a particular ethnical or political group.)
The author believes that interpretation in history is equally bound up
with the search for causality as it is with the search for values. Whilst at the
time of Palacký the historian had been viewed as the spiritual leader by the
entire national community, nowadays he can no longer aspire to that
function. Nor can the present historian be expected to regard as his first
duty, as Masaryk would have requested him, the answer to the question
what the purpose of the Czech past had hitherto been. The present paper
attempts to concentrate on two principal issues which deeply affected
Czech history during the last hundred years since the death of Palacký
(1876).
The first problem was the struggle for ethnic homogeneity over the
present territory of Czechoslovakia in the era of modern nationalism
which is linked up with the Czech (or German) and Slovak question. If e.g.
Palacký saw the purpose of Bohemian history in the incessant contiguity as
well as antagonism between the Czechs and Germans - one can justifiably
ask what is its purpose or value today after the principle of ethnic polarity
ceased to work following the outcome of the Second World War.
The other crucial issue affecting the continuity of Czech and also Slovak
history is that of the recent experience, in a rather rapid succession, with
two totalitarian systems of National Socialism and Stalinist Communism.
The established historiography has so far failed to provide an adequate
explanation of these profound changes, although several attempts were
made, particularly in the late 1960s, to bring these issues to the fore.
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Jan Patočka

Philosophy of Czech History
I. The author ciriticizes the philosophy of history in general (the
construction of the historical course and its sense) as one of the most
problematic philosophical disciplines determined by metaphysics and
presents its following uncriticised presuppositions: the superiority of the
spirit to nature, the linearity of time, mankind as the subject of history.
II. František Palacký’s classical philosophy of the Czech history is also
determined by similar presumptions. The preceding, however, is
supplemented by the metaphysics of the nation. The conception of the
nation in the Czech revival is determined by the duality Jungmann
Bolzano (rather than Jungmann-Doborovský). The author confronts
Jungmanns’ and Herder's theory of the nation, based naturalistically on
the “national character” and the language, and Bolzano’s idea of the nation
as a moral mission on a given social and state basis.
III. Palacký’s philosophy of history is based on a special metaphysics of the
spirit and the nation (the inspirators of which are Kant - Fries - Schiller)
containing a kind of synthesis of all the preceding motives. It elaborates the
national characterology into a theory of institutions and a doctrine of the
fundamental elements of human nature in general, the oposition of which
reveals itself in the characterological antithesis of the Teutonic and the
Slavonic principles. Palacký’s extraordinarily ingenious conception of
the content of Czech history as an antithesis and mutual influence of these
elements in based on some ideas worked out by Bolzano and his followers.
IV. “The Philosophy of Czech History” is a specifically Czech
phenomenon, created in substance by František Palacký and taken over by
Masaryk. Today it is no more topical - not only due to its metaphysical
character - (the problem of the philosophy of history in general today must
be conceived in a basically different way: it is necessary to proceed from the
phenomenology of historicity and the critical analysis of expressed
presumptions of the philosophy of history) but also because the actually
political social need of this ideological formation no longer exists.
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In memoriam prof. Jana Patočky

Avšak já jsem byl, jak se ukáže, po celý svůj život takový, i na veřejnosti,
jestliže jsem byl někde nějak činný, i na veřejnosti, a právě tak i v soukromí,
že jsem nikdy nikomu v ničem nepovolil proti právu . . .
Platón: Obrana Sokrata
Dne 13. března 1977 zemřel Jan Patočka, člověk velký duchem, občan
velký svou statečností.
Narodil so 1. června 1907 v Turnově. Od. r. 1925 do r. 1932 studoval nej
prve na filosofické fakultě University Karlovy, potom na pařížské Sorboně
a nakonec znovu na Universitě Karlově. Po obhájení disertační práce
“Pojem evidence” je promován na doktora filosofie. Následující léta tráví
jako stipendista na německých universitách, kdo byl zvláště vo styku
s H. Husserlem, jehož fenomenologické práce určily jednu zo základních
konstant Patočkovy filosofické orientace. Od r. 1934 až do r. 1943 byl
profesorem na pražských gymnáziích. V této době so stává tajemníkem
Cercle philosophique do Prague (1935), kolom něhož so soustřeďují ute
čenci z univerzit fašistického Německa; a tajemníkem Jednoty filosofické
(1936). R. 1937 so habilitoval na filosofické fakultě University Karlovy spi
sem “Přirozený svět jako filosofický problém”. Jeho působnost jako vyso
koškolského učitele přerušila okupace. V r. 1939 dokazuje Patočka (viz
“Česká vzdělanost v Evropě”), žo náš duchovní život nebyl odnoží němec
kého hnutí, nýbrž kusem vlastního úsilí o proniknutí k Evropě o vlastní
duši. Svéprávnost a světovou orientaci české kultury ukazuje ve své má
chovské studii (“Symbol země u K.H. Máchy). Snaží so též objasnit
(“Dvojí rozum v německém osvíconectví”) filosofické kořeny onoho nepo
chopitelného výplodu národa z minulosti duchovně renomovaného, totiž,
kořeny romanticko-mysticky a iracionálně laděné nacionálně socialistické
ideologie, odhalit, odkud so tu vzala, kdo jsou myšlenková rozcestí, která
otevřela cesty tak bludné a zrůdné. V nejriskantnější době uveřejňuje jako
člen redakčního kruhu České mysli zprávu o úmrtí profesora filosofie
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J. Tvrdého, který zemřel dne 13. března 1942 v nacistickém koncentračním
táboře. Patočka pomáhá rodinám zatčených a na sklonku války opouští
místo středoškolského profesora na malostranském gymnásiu, když byl
nasazen r. 1943 jako dělník-tunelář.
Po skončení okupace opět působí na filosofické fakultě v Praze v Brně.
Od r. 1946 je mimořádným členem Královské společnosti nauk. Po roce
1948 je ze svého učitelského místa na universitě propuštěn a zaměstnán
v knihovně Masarykova ústavu a od r. 1954 v Pedagogickém ústavu.
R. 1958 přechází do Filosofického ústavu ČSAV. V r. 1964 se stal členem
Institut International de Philosophie v Paříži. R. 1967 získal titul doktora
věd na základě obhajoby práce “Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové”.
V r. 1968 se opět vrací jako profesor filosofie na Universitu Karlovu.
R. 1972 mu byl udělen titul dr.h.c. Vysokou školou technickou v Cáchách.
Těhož rokuje opět - po třetí - nucen odejít z místa vysokoškolského učitele,
tentokrát do penze.
Ve své obsáhlé publikační činnosti doma i v zahraničí, a to časopisecké i
knižní, ústní i rukopisné v jazyce českém, slovenském, polském, němec
kém a francouzském byl ne pouhým přednašečem a překladatelem filoso
fie, ale filosofem. Výrazná byla jeho orientace na historii filosofie a na vel
ké osobnosti duchovních dějin minulosti i přítomnosti. Svým rozsahem i
hloubkou jsou v české literatuře jedinečné jeho práce z antické filosofie,
významné jsou jeho studie hegelovské, kantovské, karteziánské, fenome
nologické a další. Nelze se při tom nezmínit o jeho hlubokém zájmu o du
chovní dějiny české: zde je třeba především upozornit na jeho mezinárodně
uznávané zásluhy o komeniologická bádání.
Patočka podřizoval veškerou částečnost nárokům celku. Je třeba, při
pomínal mnohokrát, aledovat nejen své náročné cíle, ale své evropské a
obecně lidské poslání, třebaže v tomto zápase byli často obětováni naši nej
lepší a cejcadacější představitelé; je třeba měřit své domácí problémy svě
tovými a nikoli provincionálními kritérii. Patočka je jedním z mužů,
v nichž do našeho prostředí vstoupil svět, a to nikoli ve smyslu světové
úrovně odborné, ale i ve smyslu světových měřítek. Je vždy pro pokrok po
jímaný obecně lidsky; mělké pokrokářství ovšem kritizoval pro jeho intelektualismus znehodnocující většinu lidské minulosti a mimoevropské pří
tomnosti, vysloviv tak porozumění pro národy “třetího světa”. V tomto
duchu odsuzuje společenské přežitky minulosti a jejich formace a přijímá
socialismus pro jeho konkrétní ekonomickou odpovědnost za všechny
členy společnosti, především za ty, kteří stáli či stojí na jejím okraji. Usiluje
zároveň o udržení principu kolektivně nenahraditelné mravní odpo
vědnosti a tedy o respektování individuálních lidských svobod.
Patočka byl výborným interpretem, ale zároveň tazatelem a problema
tikem: kolik otázek položil ke všem interpretovaným, reprodukovaným,
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kriticky analyzovaným a vzájemně konfrontovaným ideám a systémům,
zjevům a dílům - filosofickým, historickým, básnickým i hudebním. Casto
sahal k extrémně vyhroceným formulacím s vědomím, že taková extrémnost má tu doboru stránku, že dovoluje ostrou formulaci problémů a kriti
ků.
Dnes je jeho životní dílo nečekaně uzavřeno; ve světle tohoto posledního
historického činu se otvírá nový pohled na všechny jeho složky, jež. jsou
převážně ryze odborné povahy a samy o sobě dávaly až do nedávna nanej
výš jen tušit svůj praktický, morálně-politický dosah. I když by bylo smě
lou konstrukcí tvrdit, že celé předchozí filosofické dílo Patočkovo a celý
jeho předchozí život programově směřoval k podobnému veřejnému vy
stoupení, je přece ještě nepodloženější předpokládat, že mezi jeho odborně
filosofickým a kulturně publicistickým dílem na jedné straně a jeho poli
tickým činem na straně druhé je naprostá diskontinuita, že tu jde pouze o
nahodilou, situačně motivovanou souvislost. Pozorné přihlédnutí k těm
Patočkovým projevům, které se zabývají otázkami dějin vůbec a speciálně
dějin naší vlasti, k jeho pečlivému ohledávání kulturních a mravních hod
not, jimiž náš národ zasáhl a zasahuje do evropské, z v zralejším, součas
nějším pojetí do světové civilizace, ukazuje, že každá historicky zjitřená
chvíle jeho života - a bylo jich nemálo - ho vedla k pronikavému zamyšlení
nad konkrétními ideovými zdroji, k nimž se lze v hlubším porozumění vrá
tit a z. nichž lze čerpat podněty k řešení současných konfliktů a k formulaci
nových úkolů.
Patočkův filosofický přístup k těmto problémům byl zpočátku takřka
výhradně filosofický a teprve postupně v něm přibývalo praktických zřete
lů. V komkrétních situacích jako člověk, jako příslušník svého národa a
občan svého státu dbal však vždy souhlasu svědomí a stál za názory, které
považoval za mravně správné. Ve všech obdobích tísně podporuje spolu
občany a platí za to ve zlých dobách nejistotou svého postavení, rizikem a
skutečností sociálního postižení vlastní rodiny a sebe* sama. Postih však
nebyl pro něj nikdy argumentem.
Svému oboru, své “specializaci” - filosofii, zůstal vždy věrný. Po celý
svůj život považoval za svoji základní určenost nezpronevěřit se svému po
volání. Nebyl netečný k věcem lidské pospolitosti; nevztahoval se však
k nim jako politik, nýbržjako ten, kdo je reflektujejakojeden z hlavních fi
losofických problémů. Svou osobní existencí z.ůstával ovšem odpovědným
příslušníkem dané obce ve všech jejích částech i celku.
Tak jeho významný podíl na nejpolitičtěji orientované události jeho
života - Chartě 77, byl a je charakterizován touto jeho obecní i konkrétní,
filosofickou i občanskou angažovaností. Nedbaje útrap, vzal na sebe úkol
mluvčího Charty 77, v němž obstál nepochybným způsobem. Jeho neoká
zalá vytrvalost a statečnost nakonec musela vystoupit; pro krátké občan
ské veřej né vystoupení neváhal dát v sázku celé duševní bohatství své osob108

nosti a všechny myšlenkové výboje, jejichž hodnocením se budou zabývat
další generace. Udržel onu nepartikulární odpovědnost občana za věci
obce, nikoli jen této určité obce, ale též a především za onu všeobecnost,
která - a jedině ta - zakládá lidskou morálku. Proto mohla Charta 77 vzbu
dit tak všeobecný zájem, neboť - v neposlední řadě díky Patočkově postoji
a formulacím - stavěla a staví do popředí v protikladu kjakékoli partikularitě právě tuto obecnou orientaci, povinnost občana bránit to, co lidskou
obec ustavuje a udržuje.
Pro Jana Patočku slovo pravdivost neznamenalo okamžité rozhodnutí,
nýbrž trvalou odpovědnost ke všem věcem lidského života, pilnou, nikdy
neutuchající věcnost. Tento nekrolog se této zásady dražel: Záměrem nebyl
tedy sběr zásluh a jejich vtesání do paměti dějin, ani vyznání osobní
nesmírné úcty k člověku nejen obdivovanému, ale mnohým srdcím blízké
mu, nýbrž jen a pouze věcně odpovědný pohled na příliš brzo ukončený
běh života člověka, jehož jméno se výrazně zapsalo do dějin našeho
národa.
prof. dr. J. Hájek, Dr.Sc.
mluvčí Charty 77

Smrt umělce není náhoda, nýbrž poslední tvůrčí akt, který ostrým světlem
ozařuje jeho životní cestu.
Naděžda Mandelštamová
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Kritické marginálie

RADĚJI BYCH NAPSAL TENTO
ROMÄN...
(Ferdinand Peroutka,

Oblak a valčík. 68. Publishers, Toronto,
1976, stran 428, cena $ 8.00)
Nad literaturou se dá krásně rozumovat.
Romány jiných lidí lze dobře použít jako
prostředku k oslavě vlastní kritičnosti,
objektivnosti, vysokých nároků, prostě
vlastního ego. Jenže jsou díla, nad nimiž
člověk udělá nejlíp, když se po způsobu
Čapkovy služky cele oddá jejich magické síle
a ignoruje technické závady na kráse. Konec
konců, jeden z nesporných zakladatelů
teoretického uvažování nad literaturou,
E.A. Poe, napsal, cituje lorda Verulama:
Neexistuje mimořádná krása bez alespoň
nějaké podivnosti v proporcích. Málokdy
bylo řečeno něco, co by více platilo pro
literární díla, jež většinou své rozlohy leží za
obzorem většiny literárních kritiků.
Kdo by si nechtěl zadat, mohl by efektně
zamudrovat nad tím, zda ústřední symbol
Peroutkova románu - obláček na modré
oblozc-jc do díla organicky včleněn či zda z
textu čouhá jako hemingwayovská hrozinka
z pudinku. Mohl by vážit a měřit proporce
nesčetných episod, jež polyfonně skládají
předivo knihy. Mohl by psát otazníky nad
autentičností zkazek o Hitlerově mládí ve
Vídni, čímž by dokázal žeje víc ä jour než
Peroutka v nejnovějšich zjištěních o osobě
toho diktátora. Mohl by i udeřit na
oblíbenou strunu krásného českého jazyka,
který Peroutka všemožně hněte, používaje
dokonce i slov nevhodných k jídlu, aby z
něho vykřesal jedinou krásu, jakou literární
jazyk objektivně může mít: osobitý styl, jenž
je projekcí osobnosti a trademarkem
spisovatele, tyčícího se nad nerozeznatelným
průměrem.
Ale do háje s tím vším.
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Tohle je román. Kdybych měl sklon k
patosu, napsal bych to s velkým R. Kniha,
která je definitivní konfesí celé jedné
generace, přetvořením konfúzních a
přesložitých zkušeností nabytých jak v
životě, tak v knihách v definitivní tvar
velkého stylu, a symposiem pro člověka
milujícího literaturu. V rámci krátké recenze
není ovšem možné provést ani detailní
analýzu, ani napsat oslavu, jež by se aspoň
dotkla všech podivuhodných věcí té podivu
hodné knihy. Vytknu tedy před závorku
těchto několika strojopisných stránek
alespoň tři obrazy, protože se mi zdají
demonstrovat tři rozličné, velmi těžce
zvládnutelné literárně-technické problémy.
Peroutka je zvládl s bravurou velkého spi
sovatele.
Přečtěte si kapitolu III., atmosférický text,
těhotný ominózním tušením přicházejících
katastrof. Jedno letní odpoledne následníka
trůnu. Nikde ani slovem není naznačeno, co
bude, a jaký osud potká muže, jeho ženu a
jeho stát. A přece to všechno v textu je. A
taky je tu v mistrovské zkratce zachycen
pocit světa, který měl zanedlouho zmizet do
uplynulé historie - jeho divného luxusu, jeho
neuroticky pomalého životního tempa.
Perfektní miniatura, která, jak si to přál
Henry James, svět nepopisuje, ale podává
jeho esenci.
Kapitola XV. o příjezdu transportu Židů
do Osvětimi. Obtížnost takového námětu je
dána jednak naprostou fantaskností
prožitku, zcela se vymykajícího normální,
ale i značně nenormální lidské zkušenosti,
jednak tím, že námět byl už tisíckrát zpra
cován, rozmělněn, exploatován,
zesenzačněn a zprofanován. Ale Peroutkova
jistá ruka magického realisty (termín Horův)
dovede to tisíckrát rozmělněné znovu
zahustit směrem k esenci. Přečtěte si jeden

odstaveček: lidé z transportu čekají, až bu
dou vpuštěni do tábora, zatím na louce v
dohledu továrny na smrt, aniž ov.šom tuší, žo
vesnička se špičatou věží kostelíka vejde do
dějin jako synonymum hrůzy, Osvětim:
V trávě louky byl život. Květiny se naklá
něly k slunci. Poskakovaly veliké, světle
zelené kobylky. Vyskočila kobylka, polapila
něco ve vzduchu a snědla to. Přeletěl černý
motýl. Koroptev se polekala, zdvihla se a
ulétla. Včela ochutnala vršek stébla trávy a
zklamaně odlétla. Na jednom místě se nadzvihla země: krtek. Mravenci nosili věci,
které byly pro ně důležité. Nejdrobnější ži
vočichové se pohybovali po stéblech. Nebylo
vidět, kde přestává život. (262)
Přestává za drátěným plotem, co by ka
menem dohodil ale Kraus, sledující tohle ne
přemožitelné hemžení života, to netuší. Tady
je nashromážděna velká životní i literární
zkušenost v jednom jediném odstavečku,
jehož napsání a začlenění do kontextu ka
pitoly je prostě mistrovský kousek litorární
techniky. Samozřejmě, je v tom Stophen
Crane a jeho veverka v lose, kudy z krvavé
bitvy prchá dosertér Henry, anebo Hemingwayův z řoky so vymrštivší pstruh, jehož
pozoruje dynamitero Robert, chystající so
vyhodit do povětří most. A co má být? Lite
ratura není záležitostí především absolutní
technické originality, ale originality osob
nosti; toho, jak originální osobnost dovede
k maximálnímu efektu využít postupů, které
objevili jiní. Efektu vo smyslu zachycení
pravdy o pocitech v okamžiku, kdy existuji pravdy o tom, co lidé cítí, ne co si mysli, že by
měli cítit, jak napsal Hemingway.
Třetí příklad, technicky nojtěžší: kapitola
XIV.: dýchánek u Hitlera. Kvadratura
kruhu zdo spočívá v autorově úmyslu pře
svědčivě podat malost velkého muže. Pokus
po sobě zanechal množství ztroskotanců, alo
Peroutka mozi nimi noní. Teoreticky je
samozřejmě známá a psychologicky je
analyzovatelná okolnost, že Adolf Hitler
byl spojením génia diabolismu, a podprů
měrné špísbyrgrovské malosti. Teoreticky ale zkuste to převést do literárního obrazu,
jenž na vás dýchne autentičností tak, žo
toorio se promění ve vaši vlastní zkušenost.
Hitlera v téhle scéně obklopuje hlouček
sobeckých obdivovatelů z kruhů druhé gar

nitury nacistické prominence. “Hltaj”
každé Führerovo slovo, uctivě mu kladou
otázky. A co vychází z Fíihrera?
Führer mluvil o tom, že králíci a zajíci
nejsou schopni vytvořit společnost, kdežto
včely a mravenci ano. O nakloněné Pisánské
věži řekl, že je pozoruhodná tím. žeje naklo
něná, je to dílo lidského důmyslu. Promluvil
o mikrokosmu a makrokosmu. Prabuňka
vznikla v teplém prabahně. Deset tisíc let
před naší érou země a měsíc se srazily, a
měsíci tenkrát byla určena jeho dnešní
dráha. Věda snad jednou odhalí, že tóny
(Vágnerovy hudby jsou ve vztahu s pořád
kem světa. Zdánlivě neřešitelné problémy
bývají rozřešeny působením jedince. (247)
Prominenti nedutají, jako by naslouchali
Immanuelu Kantovi. Alo:
Ema měla levou ruku položenu na le
nochu křesla. Po centimetrech posunovala
pravou k ní a po milimetrech odhrnovala
rukáv, aby se podívala na hodinky na zá
pěstí. Nebyly ještě dvě hodiny po půlnoci,
bylo teprve jedenáct. (247)
Vypadá to jako nic. Alo odvážíte se, jako
literární kritik, říct, žo to nic není? Pak musí
te mít opravdu velké sebevědomí. Nebo taky
třeba víte starou bélu o literatuře. Jako
divák, jenž sleduje zápas amerického fot
balu, znáte možná pravidla. Alo je něco
úplně jiného, pravil jednou Raymond
Chandler, znát pravidla na tribuně, a znát je
na hřišti, kde so srážejí lebky.
Oblak a valčík je jediný román Ferdi
nanda Peroutky. Tedy prvotina. Člověka to
svádí uvažovat smutně o tom, co by bývalo
bylo, kdyby Peroutka nemusel opustit vlast
a kdyby so místo žurnalistiky mohl věnovat
krásné prózo. Jenomže všechny úvahy zalo
žené na “kdyby” jsou jalové. Důležité je, žo
Peroutka napsal román: podlo mého nej
lepšího vědomí a svědomí je to jeden z nej
větších moderních českých románů. Kniha,
která váží víc, než kompletní mnohasvazkové dílo nejednoho domácího laureáta, ba
nejednoho tzv. národního umělce - a to
nemám zrovna na mysli lidi, jako je Josef
Rybák, nedávno takto kanonizovaný. O ne
dokončeném posledním románu F. Scotta
Fitzgeralda The Last Tycoon (Poslední
magnát) napsal kdysi J.B. Priestley: Pokud
jde o mne. raději bych napsal tento nedo
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končený román než sebrané spisy mnohých
všude obdivovaných amerických romano
pisců. Pokud jde o mne, můj kritický soud
o románě Perouirově nelze vyjádřit výstiž
něji.
Josef Skvorecký
Tomislav Volek: Mozart a Praha. 88
stránek s obrazovými přílohami. Vydal
Supraphon.

Není třeba být Mozartovým ctitelem, aby
se líbila tato svěží knížka z pera úspěšného
autora studie Ueber den Ursprung von
Mozarts Oper La Clemenza di Tito, jež
vyšla v Salzburgu r. 1960 / Mozart Jahrbuch 1959,'. Líčí, jak v ostrém
kontrastu, který Volek ještě priostruje, s
vlažností Vídně Mozartův genius uchvátil
Prahu Figarovou svatbou, Don
Giovannim a Kouzelnou flétnou. Jak
vzápětí si prostí Pražané prozpěvovali árie
z těchto oper / místy autor líbivě
nadsazuje / a jak je v Praze hudebníci
upravovali pro sólové nástroje, pro
komorm přednesy i jako klavírní výtahy
/J. Kř. Kuchař/. Během tří pobytů v Praze
mělo její hudební prostředí vliv na
Mozartovu tvorbu. Ovlivnili ji také čeští
hudebníci, kteří žili mimo Prahu.
Kulturně-společenské obrozenské ovzduší
Prahy je nám známo z románu F. L. VČk.
Jirásek v něm píše o slavné premiéře Dona
Juana 29. 10. 1787, o lékaři a skladateli
Theobaldu J. Heldovi, jinak Janu
Orebskému, jenž byl přítelem Vitáskovým,
i o Václavu Thámovi, herci a spisovateli,
který přeložil do češtiny Kouzelnou flétnu
a teké v ní zpíval. Byla zpívána v Praze ve
třech jazycích.
Dr. Volek nás seznamuje s Mozartovým
obdivem Myslivečkovy melodiky / Menuet
v D. Juanovi byl napsán na melodii v
Myslivečkově Oktetu Es/, s Mozartovým
obdivem symfonií Jírovcových,
melodramatických děl J. A. Bendy, mší F.
X. Richtera. Píše, jak Mozart připsal v
Paříži svou Koncertantm’ symfonii J. V.
Stich-Puntovijak byl tamtéž spřátelen s
trubačem a nakladatelem Fr. J. Hejnou,
jak si vážil Josefa Fialy, Josefa Rejchy, ve
Vídni pak J. K. Vaňhala, spoluzednáře P.
Vranického, a také B. Žáka, s nímž si
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dokonce předzpěvoval části nedokončené
ho Requiem odpoledne před nocí, kdy
zemřel. K pražským Mozartovým přáte
lům patřil J.J. Strobach, který řídil premi
éru Figarovy svatby a prof. Fr. Němeček,
který byl autorem první práce o
Mozartově životě a díle. Vídeňský
svobodný zednář, Fr. Petráň, byl autorem
prvního českého textu jedné z
Mozartových kantát. Pěkná je pasáž o
provedení Pražské symfonie na koncertní
akademii v Praze, na níž Mozart sám
zahrál tři klavírní fantasie, z nichž poslední
byla prý strhující půlhodinovou
improvizací. Klarinetový koncert A byl
poslední skladbou, kterou Mozart napsal v
Praze. - V souvislosti s prvním provedením
Don Giovanniho v Praze, Volek vyvrací
převládající verzi, že Mozart napsal
předehru k této opeře teprve v noci před
premiérou.
Jemným způsobem se autor zmiňuje o
Mozartově citovém vztahu k pražské
mecenášce, zpěvačce Josefině Duškové,
manželce klavíristy a skladatele F. X.
Duška, jejichž hostem Mozart býval na
Bertramce. Píše o dalších pražských
hostitelích, o hrabatech J. Thunovi a J.
Pachtovi. Povýšenost šlechty a dvorní
intriky jsou tepány pro neúspěch opery La
Clemenza di Tito, kterou Mozart napsal ke
korunovaci Leopolda II. v Praze, zatímco
Introeisaěeí kantáta od L. Koželuha měla
velký úspěch.
Krátce po neúspěchu korunovační opery,
Mozart umírá 5. prosince 1791 ve Vídni v
necelých 36 letech. Zatímco nikdo
nedoprovází rakev, jež byla vržena do
společného hrobu chudiny, takže dodnes
se neví, kde skladatel odpočívá. (Volek
polemizuje dovedně s omluvou Vídeňáků,
že byla bouřka a že ve Vídni řádil tyfus,
jemuž Mozart podlehl.) Praha truchlí a
pořádá 14. prosince smuteční akademii.
Do kostela Sv. Mikuláše, kde hrají F. A.
Roessler-Rosettiho Requiem, se marně
snaží vměstnat čtyřtisícový dav. Dva
pozdější pražské koncerty ve prospěch
vdovy Konstance znovu dokazují
oddanost Prahy.
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