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Masarykův humanitní odkaz
Toto číslo Proměn je věnováno T.G. Masarykovi, od jehož narození (7.3.
1850) uplynuto letos 130 let. Jeho dílo poznamenalo myšlení celých generací
Čechů a Slováků tak výrazně, že i dnes - téměř půlstoletí poté. co bylo jeho od
chodem uzavřeno - zůstává aktuální a pro naši orientaci v dnešním světě nepo
stradatelné. Masaryk správně rozeznal, že v politicky exponovaném prostoru
střední Evropy budeme vždy znovu a znovu vystavováni náporům mocenským
a ideologickým, v nichž si udržíme svou duchovní a mravní identitu jen tehdy,
budeme-li schopni bránit a rozvíjet hodnoty humanity, která mu byla nejen f i 
losoficky a historicky zdůvodněným ideálem, ale i politickým programem a
osudem národním.
Masarykovu humanitnímu odkazu byla věnována čtyřdenní II. evropská
konference SVU, kterou ve dnech 15.-18. května 1980 uspořádala v Interlaken
švýcarská skupina SVU. Podobně jako I. interlakenská konference, která se
v září 1976 zamýšlela nad smyslem našich dějin (jejímu obsahu bylo věnováno
2. číslo Proměn roč. 1977), byla i tato konference pokusem o přesnější artikulaci
toho, co tvoří podstatu naší národní existence a co vymezuje i naše postavení
i’ současném světě.
V Interlaken se sešli Češi, Slováci i česky či slovenský mluvicí cizinci z deseti
zemi, aby se zamyslili nad Masarykovým dílem a konfrontovali je s událostmi
a změnami, které přinesla desetiletí po jeho smrti. Problémy pravdy, svobody,
mravnosti a náboženství, otázky národa a státu, dějin, sociálních vztahů, revo
luce, pokroku a demokracie stejně jako humanitní hodnoty evropské civilizace
a Masarykův přínos do její pokladnice byly tu analyzovány a diskutovány s váž
ností a zaujetím, které svědčí o tom, žejeho humanitní koncepce je pro nás dnes
stejně aktuální jako byla v době jeho působení. Změny, k nimž došlo ve světě i
v české a slovenské společnosti po Masarykově smrti, ukazují ovšem i některé
obtíže a rozpornosti tohoto odkazu. I s těmi se účastníci konference pokoušeli
věcně a kriticky vypořádávat. Avšak při vší kritičnosti, s níž bylo Masarykovo
dílo posuzováno, vynikla zřetelně monumentalita jeho ducha a mravní integri
ta jeho osobnosti. Jeho dílo zůstává podnes živým odkazem a klíčem k pocho
pení základních problémů naší doby a společnosti.
Lze jen litovat, že omezený rozsah časopisu nedovoluje uveřejnil tu více než
jen často silně zredukované studie, jež byly na konferenci předneseny. Diskuse,
jež se k nim rozvinula, byla totiž neméně podnětná; tím spíše, že v ní vystoupi
lo mnoho mladých Udí, kteří se pokoušeli definovat svůj vztah k Masarykovi a
jeho dílu ze stanoviska generace, jež sílu jeho působení poznává už jen zpro
středkovaně.
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Filozofické kořeny
Masarykovy politické koncepce
Karel Hrubý
1.

Nemělo by smyslu klást si tu otázku Masarykovy filozofické velikosti, ani
otázku, zda filozofické kořeny jeho politické koncepce jsou originální či odvo
zené odjinud. Pro politickou praxi tato otázka nemá velký význam. Masaryk
studoval, promýšlel, komentoval a učil filozofii, ale nepokoušel se o víc, než o
osobně uspokojivou celostní kontrukci, která by mu umožnila orientovat se
v praktické činnosti. Filozofie mu byla jen průpravou k účinné, racionálně zdů
vodněné systematické činnosti veřejné. Byl rozeným reformátorem společnosti,
k níž ho více než poznatky vyvozené z racionálních analýz spojovala schopnost
přímého vhledu do struktury národního vědomí, schopnost položit prst na to
živé, pulsující, co znepokojovalo národní společnost či aspoň tu část společ
nosti, která byla pro politickou akci relevantní.
Jeho odborně filozofická práce stejně jako práce sociologická neměly v náro
dě žádného většího přímého ohlasu. Ani Základové konkrétné logiky ani Sebe
vražda se příliš nečetly a nečtou. Na veřejnost působil především tím, co zfor
muloval jako program své činnosti veřejné či spíše jako zdůvodnění tohoto
programu: ideologií humanitní demokracie. A ovšem politickou činností, pro
kterou mu tato ideologie byla vodítkem. Bylo proto jen logické, že svůj plodný
život završoval nikoli jako vědecký systematik či apoštol nového myšlenkového
výboje, nýbrž především jako profesionální politik, jako budovatel novéhostátu a mluvčí demokratické Evropy - tedy jako státník v nejvlastnějším významu
tohoto slova.
Politika nebyla pro Masaryka jen zápasem o mocenský vliv ve státě a ve ve
řejnosti, nýbrž byla mu zápasem o morální profil budoucí společnosti, zápasem
o vyšší kvalitu lidského života vůbec.
“Každý program sociálně politický, každý program etický je plánem pro bu
doucnost, návodem, jak dělat historii,” napsal v Otázce sociální (I, str. 291, vyd.
z r. 1948). “Víra v pokrok a vykládání historie jako vývoje a zdokonalování vede
nutně k určování budoucnosti, k předvádání toho, co se z poznávané minulosti
vyvine. Toto předvídání se opírá o determinismus vývoje, je konkluzí z premis
minulosti, je prorokováním přesně vědeckým... Veliký vliv všech společenských
ideálů, počínajíc Platonovým až k poslední utopii Bellamyho, je nejen pochopi
telný, ale i oprávněný. Člověk žije nejen pro minulost, nýbrž také pro budouc
nost v budoucnosti, a proto vždycky dá na ty, kdo dovedou sílit jeho naději, ať
už se to děje formou jakoukoli.”

4

Zde je řečeno o povaze jeho chápání politické činnosti vše podstatné. Poli
tický program je mu programem etickým, je návodem k tomu, jak dělat dějiny,
jak jednat politicky. Předpokladem politického programuje víra v pokrok, ve
smysl dějin jako vývoje k dokonalosti, tedy sociální a politický optimismus.
Vědecký program je možný jen na základě determinismu, na respektování pří
činného vztahu mezi minulostí, přítomností a budoucností. Vliv na směr naše
ho jednání mají však především společenské ideály, které jsou výrazem naděje
člověka v možnost změny k lepšímu, ideálu se stále přibližujícímu.
II.
V Masarykově politické koncepci můžeme rozlišovat tři komponenty: a) národně-kulturní, b) státně-politickou, c) civilizačně-filozofickou.
a) Především je tu český národní program, jak ho Masaryk formuloval v deva
desátých letech minulého století. Vlastním obsahem národního bytí je podle ně
ho národní kultura a humanitní morálka. Politickým úkolem je proto přede
vším zajistit národu možnost vyššího vzdělání, vyšší morálky, ale také vyšší
hospodářské produktivity a větší politické odpovědnosti a podílu na řízení stá
tu. Tento program směřující k plné autonomii kulturní, hospodářské a správní
v rámci celorakouskéfederace, poěítá se strategií drobné práce na všech úsecích
- v parlamentě, v hospodářství, v kultuře a ve vzdělání stejně jako v soukromé i
veřejné morálce. Politický úspěch této práce bude zajištěn především jednot
ným národním etosem: snažil se ho vyvolat ideou humanitní, kterou prezen
toval jako naše historické dědictví, jako náš pradávný, obrozením a následují
cími desetiletími znovupoznaný národní program. Tento program se snažil
Masaryk naplňovat svou politickou i vědeckou aktivitou zhruba od počátku de
vadesátých let až do začátku první světové války.
b) Druhá komponenta Masarykovy politické koncepce převažuje pak v pozděj
ší programové verzi, kterou můžeme označit jako program státní. Za nových
okolností, které vyvolala první světová válka, dochází k posunu politické prio
rity od vnitřní reformy národního života k zajištění vnějšího politického rámce
pro jeho plnější vývoj - samostatného státu! Protože na legální boj v Rakousku
ani na politickou připravenost národa a jeho domácích vůdců nebylo možno za
války plně spoléhat, obrátil Masaryk svou pozornost k faktorům vnějším, k po
litickým vůdcům a vojskům Dohody. Tu se snažil přesvědčit:
- že jsme vyspělý národ s velkou kulturní a politickou historií a s vyspělým
hospodářstvím, který je schopen žít samostatným státním životem, k němuž
je i historicky oprávněn;
- že nevládní národnosti Rakousko-Uherska necítí k habsburské dynastii
žádnou loyalitu, neboť v průběhu staletí přeměnila stát v žalář národů;
- že jediným uspokojivým a spravedlivým řešením je přetvoření RakouskoUherska v samostatné národní státy. Později k tomu připojil Masaryk i dal
ší důležitý bod:
- že jsme schopni přispět spojencům ve válce proti centrálním mocnostem i
vojensky (legiemi), a tím podat aspoň zástupně celému světu důkaz národní
vůle k nezávislosti.
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c) Konečně je v Masarykově politické koncepci třetí komponenta, která je časo
vě nedělitelná a prostupuje oba jeho programy: je to komponenta civilizační.
Týká se těch aspektů individuálního a společenského života, které jsou obec
ným problémem evropské civilizace. Otázky smyslu života, mravnosti, kultury
a dějin se tu prolínají s problémy sociálními a politickými. Zde je třeba hledat
vlastní filosofické kořeny jeho aplikovaných programů politických. Ve svých
Studiích jako Sebevraždě, Otázce sociální, v esejích Moderní člověk a nábožen
ství, v Ideálech humanitních, zčásti pak i v Rusku a Evropě vyjasňuje si Masa
ryk teoreticky to, co pak mu má být vodítkem v politické praxi. Je to vedle
přesvědčení o nutnosti vývoje od teokracie k demokracii přesvědčení o postup
ném vítězství altruistických motivů ve společnosti nad egoismem jednotlivců,
tříd i národů a států; dále domněnka, že vývoj evropského ducha a evropské
civilizace směřuje k naplnění ideálu humanitního, jehož politickým výrazem je
právě demokracie vyspělých občanů. Tato komponenta je silně poznamenána
Masarykovým religiózním pojetím vývoje světa jako projevu plánu Božské Pro
zřetelnosti, který je člověk jako bytost rozumová, mravní a svobodná schopen
poznávat, a na němž může spolupracovat. Politika se tak stává v poslední in
stanci praktickou filozofií podřízenou normám mravním.
Základními filozofickými otázkami, na kterých stojí jeho politická koncepce,
jsou zejména:
/. otázka metafyzická: svoboda, její zdroj, rozsah a určení. Dojaké míry je naše
vůle, naše rozhodování a tím i naše jednání kauzálně determinováno, dojaké
míry je člověk svobodný a tedy odpovědný za sebe, za lidstvo, za dějiny. Nese
tuto odpovědnost člověk, individuum nebo kolektiv, či společenské “poměry”
anebo transcendentní subjekt, Bůh, Prozřetelnost?
2. otázka historická: Mají dějiny smysl - a jestliže ano, pak jaký, jak ho poznává
me a dojaké míry sejím máme v praktické politice řídit; jaký je náš národní úkol
v dějinách?
3. otázka etická: Co je vlastním obsahem života individua i společnosti? Není
pochyby pro Masaryka, že je to hodnota mravní - humanita jako mravní záva
zek jednotlivce i jako poslání národní a všelidské.
4. otázka sociální: Jak nejlépe uspořádat vztahy mezi lidmi, na jakém základě
a v jaké formě? Otázka sociální spravedlnosti. Demokracie. Altruismus a egoismus. Čím je podmíněno zlo v lidské společnosti? Vedle toho se vynořují i otáz
ky a problémy jiné, které však vedle těchto dominantních otázek nemají pro
Masarykovu politickou koncepci významu základního.
III.
ad I) Otázka svobody

Masarykovo pojetí svobody má primérně dimenzi intelektuální: vůle je vždy
vedena určitým směrem působením rozumu. Ne slepé, mysteriózní síly, ale také
schopnost poznávat a usuzovat působí na směr lidského chování. Jen intelekt
je schopen poznat zákonitosti vnějšího světa a rozhodovat se, klást účely naše
mu jednání.
Ve svém raném spise Sebevražda (na str.- 235-236 němec, vyd.) se Masaryk
přihlašuje k determinismu. Poukazuje na to, že musíme respektovat závislost
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na svém okolí, s nímž jsme spjati tisícerými pouty. To však neznamená, žejsme
na vnějším světě absolutně závislí, žejsme slepým nástrojem vnějších sil. Vztah
vědomí a vnějšího světa je vztah vzájemného působení, ne jednostranné závis
losti. Vědění, poznávání nám dává moc zasahovat do kauzálních závislostí.
Můžeme si klást určité účely jako ideály a programy a jsme s to, volit k jejich
dosahování přiměřené prostředky. Svoboda je tedy podmíněna věděním, vůle je
podřízena intelektu a ne naopak. Tu vystupují už dva rysy pro Masaryka-politika charakteristické: smysl pro realitu, respekt před zákonitostí vnějšího světa
- a současně jeho vyhraněný individualismus, odpovědnost myslícího a cítícího
subjektu za vlastní rozhodnutí, za realistické postulování ideálů a cílů svého
jednání.
Masaryk je v otázce determinisnu 'aiednov Marvem ale /•'•visi st 1 J-' éb ■
jednání na vnějších faktorech se mu nejeví
"
' y ia is
^ngelsovi, jimž se podle něho individuum ztrácí v mase a podléhá se železno„ zá
konitostí “poměrům” hospodářským a společenským. Masaryk naopak věří v
tvořivou spontaneitu individua, které svobodnou volbou a kladením účelů je
schopno překonat i sílu t.zv. objektivních poměrů. (Ot. soc. § 64.)
Proti extrémnímu objektivismu a fatalismu staví Masaryk jiné vysvětleni,
komplexita vnějších kauzálních závislostí i komplexita fakf a motivů působí
cích ve vědomi způsobuje, že není nezbytně jen jedne možnosti u . o kroku,
nýbrž nabízí se vždy více alternativ; záleží na individuu, který krok zvolí. Přece
však je tato svoboda relativována faktorem mimolidským: podle Masaryka
svět je řízen Prozřetelností, jejím plánem a není tedy jen “náhodou” podřízenou
lidské libovůli. Svoboda individua spočívá naopak v tom, tento plán Prozřetel
nosti poznat či alespoň vytušit a na něm pak spolupracovat (synergismus). Vze
pření se tomuto plánu (titanismus) či jeho popření (anarchismus) nevede ke svo
bodě, ale k sebezničení člověka. - Masaryk tím přechází z diskuse filozofické k
argumentu osobně neotřesitelnému: k osobní víře v dobrotu a moudrost Pro
zřetelnosti. Filozofický racionalista se tu sklání před nábožensky věřícím srd
cem.
Tento rozpor se projevuje i v jeho koncepci politické: v prvním jeho progra
mu (národním) převládá subjektivní aspekt svobody: vzdělaný a mravně vyspě
lý národ je svobodný i tehdy, jestliže politicky je podřízen jinonárodní vládě;
v tom tkví jeho přesvědčení o možnosti dosáhnout svobody i v rámci rakouskouherské federace. Ne politická forma vlády, ale kulturní a mravní kvalita národ
ního subjektu jsou rozhodující (Č. otázka, str. 192, vyd. z r. 1948).
V druhém programu (protirakouské.n) převládá spíše ten objektivní nebo
přesněji metafyzický aspekt svobody: morální zákon i zákon dějinného vývoje
je sankcionován nikoli člověkem, jeho svobodným rozhodováním, nýbrž osob
ním Bohem. Plán Prozřetelnosti není totiž jen jednou z možností, kterou si člo
věk může zvolit, nýbrž je právě určitým záměrem Božím: naplnění tohoto plá
nu se tak stává nutností. Tak teokracie a egoismus budou nutně vystřídány ob
dobím demokracie a altruismu. Humanita jako postulát, jako ideál humanitní,
je tak konec konců lidskou předurčeností.
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ad 2) Smysl dějin
Třebaže se Masaryk vzpouzel prostému historismujako metodě poznání, vy
těžil svůj politický program z velké části právě ze studií historických. Ústřední
osou vývoje společnosti (zejména evropské a národní) mu byla humanita. Proto
také humanita musí podle Masaryka určovat a řídit politický program i jeho
talaiku. Politika se tak redukuje na historické rozvíjení humanity.
Masaryk nechápal pokrok v dějinách jako automatismus objektivního vývo
je, na který nemá člověk žádný vliv. Odmítal historický mechanismus Hegelův
i Marxův stejně jako vývojovou periodizaci Comtovu jako fatalismus. Nic se
ve společnosti neděje bez člověka, bez jeho individuální účasti, není předem
určených vývojových stupňů, budoucnost je co do formy i co do časové rozlohy
otevřenou záležitostí. Člověk je natolik svobodný, že může běh historie spoluurčovat, jeho ideje a činy jsou rozhodující pro to, jak bude formovat svou pří
tomnost a co po sobě zanechá následujícím generacím (Ot. sociální, § 62). Po
krok se neuskutečňuje pouhou sumací daných prvků, ale především v organické
tvůrčí syntéze, v níž se uplatňuje nejen rozum, ale také city a snahy, celý člověk.
Ve svém druhém programu, koncipovaném za první světové války, zejména
pak v Nové Evropě, však více než na člověka spoléhá na vyšší zákonitost, na
plán Prozřetelnosti, který nastolí přechod od teokracie k demokracii; na tomto
přesvědčení založil Masaryk také svůj úspěšný zápas za státní samostatnost:
demokracie jako politická forma humanity je také naším programem. Byl pře
svědčen, že přes všechny těžkosti a deviace budou demokracie a humanita uni
verzální politickou realitou budoucí Evropy, časem pak celého lidstva. Naším
úkolem národním bylo pak podle něho zařadit se do tohoto proudu demokracie
a rozvíjet zejména národnostně a nábožensky ideál humanitní jako permanent
ní, nejvlastnější smysl lidských dějin.
Vývoj evropského lidstva po první světové válce s otřesnými zkušenostmi
s nacismem a komunismem, druhou světovou válkou a jejími důsledky, které
přinesly m.j. i zánik demokracie československé, vyvolává ovšem pochybnosti
o správnosti Masarykova přesvědčení a tím i o správnosti filozofických premis,
z nichž toto přesvědčení vyrůstalo. Proto zejména zde bývá Masarykova poli
tická koncepce kritizována, jak se k tomu ještě v dalším podrobněji vrátíme.
ad 3) Humanita

V Masarykové pojmu humanity je třeba lišit jednak její vecny kořen, podsta
tu mravní jako specifické určení dané člověku v plánu Prozřetelnosti, od jejího
dobového projevu, který je vždy jen relativní. Jako absolutní hodnota k nám
mluví humanita prostřednictvím svědomí, jako relativní pokus o uskutečnění
ideálu humanitního je pak postižitelná rozumově, vědecky. Politika vypraco
vává ideál humanity, ideál čistého člověctví právě jen v té historicky relativizo
vané podobě. Proto tento ideál má v různých dobách u různých národů různou
podobu. “Ideál humanitní není specificky český, je právě všelidský, ale každý
národ uskutečňuje jej způsobem svým: Angličané jej formulovali hlavně eticky,
Francouzové politicky (prohlášením práv člověka a občana), Němci sociálně,
my národnostně a nábožensky,” říká Masaryk ve Světové revoluci (str. 584 vyd.
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z r. 1938). Jednotlivá hnutí humanitní se tak slévají k společnému ideálu, jímž
je univerzální hodnota mravní (Id. humanitní. 17). V souladu s tím koncipuje
Masaryk i základní principy svého programu politického:
1. “Humanitou kráčet máme v hlavě lidského pokroku. Humanita znamená
nám náš národní úkol vypracovaný a odkázaný nám naším Bratrstvím:
humanitní ideál je všecek smysl našeho národního života”, říká v Čes.
otázce, str. 208.
2. Proto: “Hlavní a přední péče naše musí být o politiku vnitřní, o mravní
a osvětový pokrok společnosti. Naše politika jen na tomto širším základě
kulturního programu může být úspěšná” (Doslov k Čes. ot., str. 225).
3. “Humanitní ideál, ideál český, je dnes ideálem sociální reformace - to zna
mená, že se musí dostat spravedlnosti těm, jimž sejí podle našich nyněj
ších řádů nedostává, tedy dělníkům a všem, kteří jsou vyloučeni od svo
bodné práce kulturní” (Naše nynější krize, 270).
Humanita je naším posláním národním. Ale co je to národ? Jako všechny ko
lektivní útvary, je i národ Masarykovi jen agregátem individuí, protože jen ta
jsou nositelem vědomí. Společnost nemá nikdy vědomí, to co se nazývá kolek
tivním (a tedy i národním) vědomím, znamená jen, že individua svým soužitím
a svou stálou a rostoucí vzájemností vytvořila společný duchový stav, který se
projevuje jako tak zvané duševní ovzduší, jako zvláštní uvědomění masy (Ot.
soc. I, § 48, str. 249-50). Z toho vyplývá, že “duch národa” je jen výrazem spo
lečné orientace jednotlivců k společně vyznávaným hodnotám. Jestliže integru
jící síla těchto společných hodnot přestane působit, pak “duch národa” se vytra
tí, přestane existovat. Národ může tedy udržet svou existenci jen neustálým bo
jem individuí o tyto integrující hodnoty, o tento “smysl národních dějin”. Jestliže však individua morálně i politicky selžou, jestliže se zpronevěří huma
nitnímu ideálu, pak nutně musí selhat i národ a jeho humanitní linie tím bude
(možná definitivně!) přervána.
Masaryk si ve svém optimismu tuto možnost nepřipouštěl. Nepočítal dost s
tím, že člověk (a tedy i agregát individuí, národ) se mění a že nastává nová epo
cha, v níž stávající hodnoty budou zatlačeny faktory novými. Ne tedy národ,
ale individuum je mu garancií pokračující humanity.
ad 4) Demokracie

Demokracie jako politická forma organizace mezilidských vztahuje Masary
kovi jednak vyšším stupněm společenského pokroku moderního lidstva, jednak
politickým výrazem ideje humanitní; má tedy rovněž hodnotu mravní. Masa
ryk ji neposuzuje jen podle ústavy a struktury vztahů mezi institucemi a občan
stvem, nýbrž podle mravní náplně občanského života. Demokracie stojí na mo
rální úrovni jednotlivých občanů, na jejich ochotě ke spolupráci a spoluodpo
vědnosti, ale také na tom, do jaké míry jsou jejich sobecké zájmy korigovány
vědomím nedělitelnosti demokracie. Demokracie znamená Masarykovi zespolečenštění člověka - nikoli pohodlný rámec individualistického egoismu.
Demokracie, stejně jako pokrokový liberalismus 18. století a socialismus
19. století, jsou podle něho plodem morálky protestantské, hlavně anglosaské.
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Proto mu také imponuje zejména americká demokracie. Masaryk si vážil poli
tického přínosu liberalismu, jak byl eticky formulován v 18. století uznáním
obecných lidských práv a svobod. Svoboda byla tu pochopena ve smyslu osob
nosti mravní. Vážil si rovněž Kantova zdůraznění lidské důstojnosti vyjádřené
maximou: nesnižovat žádného člověka tím, že z něho děláme jen prostředek
našich vlastních účelů. Ale ani normativní síla zákona ani jen formalismus ka
tegorického imperativu, jak ho formuloval Kant, mu nestačil: teplé lidské srdce
je podle Masaryka nejpevnějším základem demokracie.
Masarykova politická koncepce, v níž zejména v druhé, protirakouské verzi
(Nové Evropy) má princip demokracie postavení dominantní, spočívá tedy na
víře v humanitu, na individuelním pojetí občana jako osobnosti mravní, na synergismu sociálním, na přesvědčení o pokroku, jehož výrazem je postupující
vítězství principu altruistického nad egoismem jednotlivců, národů i států, i ví
tězství demokracie nad formami aristokratismu a absolutismu (teokracií).
Do jaké míry byla tato koncepce správná, do jaké míry odpovídala historické
realitě, jaký byl její úspěch ve společnosti československé a na půdě mezinárodně-politické?
IV.
Masarykova politická koncepce byla s mnohých stran podrobena kritice. A
nebyli to vždy jen odborní nebo političtí odpůrci, nýbrž i lidé, kteří mu alespoň
v některých úsecích jeho politické cesty nebyli tak zcela vzdáleni.
Tak např. tvrdil J. Kaizl v Českých myšlenkách, že naše obrození nebylo ne
seno reformačním duchem bratrským, nýbrž duchem liberalismu. Stavět mo
derní demokracii na základě morálky reformační a nedbat religiózně lhostej
ných kořenů politického liberalismu, který v našich zemích převládl, je podle
Kaizla politicky nebezpečné, iluzorní.
J. Werstadt označil jako nebezpečnou iluzi jinou stránku Masarykovy kon
cepce: víru v ústup násilí z politického jeviště. Werstadt poukazoval naopak na
rostouc! touhy imperialistické, nevyřízené a přiostřující se otázky národnostní
a společenské a v Masarykově víře viděl jen idealistickou tužbu, nebezpečnou
tomu, kdo sejí oddával (Od České otázky k Nové Evropě, 1921, str. 44).
Nedůslednost v propracování sociální stránky demokracie vytýkal Masary
kovi sociálně-demokratický teoretik F. Modráček: socialismus pojatý jako
součást plánu Prozřetelnosti, je jen evoluční forma kultury člověčenstva, které
chybí sociální a hospodářské pojetí. Masarykovo pojetí demokracie je jen du
chovní a mravní, ale sociálně neúčinné. (Modráček, Mas. a socialismus, Bonn
1930, 294).
Jestliže za Masarykova života to byla spíše kritika jednotlivých aspektů jeho
koncepce, po II. světové válce, po zkušenostech s nacismem a komunistickým
terorem ozvaly se zejména mezi politiky hlasy, které braly v pochybnost správ
nost celé jeho koncepce. Tak např. J. Stránský se ptal (ve Skutečnosti, č. 2, roč.
III, str. 33), jak bylo možné, že tato koncepce se nemohla prosadit, že v konkrét
ním světě neobstála? “Češi a Slováci měli svůj stát, ale ne déle než dvacet let, a
co z něho zbylo, jest nesrovnatelně horší, než co jej předcházelo. Náš obnově-
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ný stát se po dvaceti letech skončil národním ponížením, jakého nikdy předtím
nebylo v tisíciletých českých dějinách... Jak se to stalo?”
K 100. výročí Masarykových narozenin se nad osudem jeho díla zamýšlí také
F. Peroutka a dospívá k podobným závěrům (v Le Monde, česky pak ve Skuteč
nosti, 1951, č. 3-4, str. 53): Masaryk byl velmi šťasten za svého života, ale velmi
nešťasten po smrti. “Za dvanáct let, které od ní uplynuly, již dvakrát byly nási
lím přemoženy všechny myšlenky v jeho vlastní zemi. Dvakrát již národ zase
ztratil svobodu; dvakrát byla potlačena demokracie a humanita, slušné chování
člověka k člověku, a na její místo přišla diktatura a nemilosrdnost režimů, které
se opírají o nelidskost tajné policie... leží tedyjeho dílo v troskách -jeho dílo nás
všech.”
Z mladé exilové generace se vyslovil kriticky k Masarykově koncepci J. Nehněvajsa (dizertace v Curychu, 1953): Masaryk, který vytýkal Marxovi, že v ko
munismu dogmaticky vidí poslední stupeň dějinného vývoje, po němž už nic
jiného přijít nemůže, sám se dopustil stejného omylu: věřil, že humanita a demo
kracie jsou poslední stanicí na vývojové dráze lidstva (str. 30), po niž už nic ji
ného přijít nemůže.
Ve skutečnosti však přišlo - a to něco horšího. Nacismus, bolševismus, válka,
teror. Znamená to však, že toto zhoršení společenského klimatu, toto praskání
starých struktur, je definitivně přechodem k něčemu trvale horšímu -čije to jen
historická deviace, po níž se Masarykova vize přece jen naplní?
Hlasy, které k nám dnes doléhají z. domova, jsou v tomto ohledu skeptické.
Václav Černý (Dvě studie masarykovské, Svědectví 56, str. 665 n.) dochází k zá
věru, že “Masarykova koncepce podstaty dějinného češství je dnes v troskách,
uhájit ji nelze.” Masaryk si vybral tradici podle svého stylu a povýšil ji na smysl
našich dějin. Ale nikde není psáno, že by národ měl jen jednu tradici nebo “že
by ve svém historickém životě nemohl a nesměl svoje tradice měnit”. Nejhrub
ším odhadovým omylem Masarykovým byla však podle Černého optimistická
víra v závěrový ráz “světové revoluce”, která by v prostoru naší civilizace defi
nitivně rozuzlila zápas Demokracie s Autokracií. To, co Masaryk nazval světo
vou revolucí, pokračuje dodnes a zůstává nerozuzlené - dělící čára se táhne i
uvnitř jednotlivých národů podle mravních afinit jednotlivců a bude stále patr
něji nabývat podoby světové anarchie a univerzální občanské války.
Nejzávažnější zamyšlení nad Masarykovou koncepcí je studie J. Patočky
(Pokus o českou národní filozofii a jeho ztroskotání), na kterou již podrobně
reagoval E. Kohák v 3. čísle Proměn, 1979. Patočka stejně jako Černý se dotý
ká zejména druhé, válečné verze Masarykovy koncepce: Masaryk v našem ob
rození spatřuje obnovu demokratického a humanitního principu, který vede
zápas proti absolutismu a teokracii; vítězství demokracie a humanity považuje
za dějinnou nutnost. Právě tuto víru v n u t n o s t vítězství demokracie podro
buje Patočka kritice. Jestliže najedná straně chce Masaryk vidět v člověku pře
devším osobnost mravní a považuje-li morální princip i za politicky organizují
cí sílu, pak tento moralismus se nesrovnává s objektivismem, předpokládajícím
přechod od jedné politické formy k druhé za nutný. Mezi přesvědčením, že svět
je řízen Prozřetelností, a tímto vědeckým objektivismem vidí Patočka vážný
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filozofický rozpor: Masarykova filozofie dějin je podle Patočky teisticky při
způsobený Comte. Náš problém je tedy dnes v tom, že musíme revidovat všech
ny “samozřejmosti”, s nimiž jsme se naučili operovat a odvážit se nového pohle
du, který nám lépe než Masarykovo schéma umožní pochopit živoucí situaci
dějinného člověka.
V.
Bylo by podle mého názoru nespravedlivé, vytýkat Masarykovi, že nebyl
dobrým politickým prognostikem. Že období míru a spolupráce mezi národy se
nedostavilo, že vedle slibných náběhů k plnějšímu rozvinutí humanitní morálky
v občanském životě se paralelně rozbíhal také proud napájený z jiných prame
nů, proud nelidskosti, organizovaného násilí a ideologické manipulace, vychá
zející z parciálních zájmů některých skupin. Že místo míru nastoupilo období
chronického válečného napětí, v němž přechod k ničivé erupci se vymyká
kontrole racionálních faktorů. Politické prognózy jsou jen zřídkakdy realistic
ké. Ať už jakkoli bude posuzován Masaryk jako politik, vždy bude spravedlivo posuzovat ho v jeho době a v situaci, kterou mistrně zvládl a z které dal Če
chům a Slovákům samostatný stát. Jestliže později, ve změněné situaci, kdy už
dílo Masarykovo neneslo pečeťjeho dalšího tvůrčího ducha státnického, došlo
ke zhroucení této stavby, pak v tom nelze hledat vinu Masarykovu. Lzejen kri
ticky vytknou/, co v této koncepci už neodpovídalo nové situaci, novému du
chu času, a hledat pro dnešní dobu koncepci adekvátnější. Pod tímto zorným
úhlem se chci dotknout aspoň tří bodů jeho koncepce.
1) Jeho koncepce demokracie byla postavena na předpokladu účinnosti huma
nitní morálky sankcionované vírou v Boha a v nesmrtelnost individuální lidské
duše; na víře v dobro jako základ lidské přirozenosti, na chápání pokroku jako
nezadržitelného proudu neustálé meliorace mezilidských vztahů.
Religiozita českého - a později i slovenského - národa nebyla však tak silná,
za jakou ji měl Masaryk, když projektoval náboženskou humanitní tradici jako
páteř našich dějin nejen do přítomnosti, ale i do budoucnosti. V době, kdy kon
cipoval svůj model demokracie, nebyla už česká a podobně i slovenská společ
nost prodchnuta duchem reformace. Ani v dalších desetiletích nešel vývoj smě
rem reformačním - spíše postupovala náboženská vlažnost a indiferentismus,
a pod tlakem moci a ideologie komunistické stoupala od r. 1950 povážně i de
klarovaná bezkonfesijnost.
Jestliže chyběla ta církevní škola demokracie, kterou Masaryk zejména u
anglosaských protestantů tak vysoce hodnotil, a jestliže si národ spíše zvykl na
to být spravován heirarchií duchovní i světskou nežli spravovat se v obci zrov
noprávněných laiků-občanů, pak lze těžko očekávat tu individuální angažova
nost a odpovědnost každého občana za život obce a státu. Vystavena tlaku ideo
logie a moci nehumanitní, aranžuje se většina příslušníků této společnosti - byť
i jen neupřímně, na oko - s nehumánním režimem.
2) S tím souvisí i další aspekt Masarykova konceptu demokracie, který sám
diagnostikoval jako protestantský individualismus. Protestantismus podle ně
ho podporuje svým individualismem myšlenku demokracie, katolictví je pak
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spíše koncept aristokratický. - Ale to se ukazuje pro dnešní dobu jako ničím ne
doložený předsudek: individuální angažovanost se objevuje u lidí, jejichž svě
tonázorová orientace je velice různá. Např. hnutí Charty 77 sdružuje v této
angažovanosti lidi nejrůznějších ideologií: protestanty, katolíky, komunistic
ké ateisty, liberální, sociální i křesťanské demokraty. Jde tu o zcela jiný zdroj
tohoto společného etosu. Psychologicky je jím jednak zážitek občanské diskva
lifikace a morálního ponížení necitlivou, ideologizovanou mocí, filozoficky pak
jak křesťanská filozofie, tak racionalismus osvícenské provenience. Je to spíše
kantiánský kategorický imperativ, inkarnovaný v Chartě lidských práv, který
tvoří rámec této občanské aktivity, nežli světonázorová metafyzika, o kterou
své přesvědčení opíral Masaryk.
3) Třetí úskalí Masarykovy politické koncepce je spojeno sjeho pojetím pokro
ku jako historicky nutně se realizující meliorace společnosti, jako neustálého
postupu dohra proti ustupujícímu zlu. Masaryk povýšil dobro na vůdčí hodno
tu svého metafyzického systému. Zlu tuto metafyzickou podstatu upřel: chápal
je spíše jako nedostatek dobra, jako konfuzi vědomí, které dosud podstatu
dobra zřetelně nepoznalo. Zlo se mu pak jeví jako morální selhání jednotlivce,
nikoli jako objektivně daný fenomén sociální. Nepopírá sice význam sociálních
struktur pro kvalitu i morálního života společnosti, ale konec konců činí za mo
rální jednání odpovědna vždy jen individuálního člověka.
Avšak zlo, které přišlo “po Masarykovi”, bylo zlem kolektivním, které svými
kořeny netkvělo v racionalitě a svobodné vůli, nýbrž v irracionalitě animálních
reziduí a v systému, v společensky zakotvených poměrech, které vykonávají na
jednotlivce tlak, jemuž není vždy s to se vzepřít. Proti vyspělým aparátům ná
silí a falešných ideologií se mravní svoboda jednotlivce scvrkává na malý pros
tor: buď se přizpůsobit - anebo vystavit sebe a svou rodinu jisté destrukci. Mo
rální maximy jsou v politické praxi, která zasahuje široké masy se všemi jejich
potřebami a slabostmi, těžko plně aplikovatelné; musíme vždy také přihlížet
k tomu, čeho je jednotlivec mravním odporem proti systému schopen dosáh
nout. A v tom je dnes situace docela jiná než v době Masarykově. “Jeho čin
nost se rozvíjela v liberalistické epoše,” napsal F. Peroutka v článku již zmíně
ném, “za úplné volnosti slova a písma. Byla mu ušetřena zkušenost ocitnout se
tváří v tvář oněm drsným davovým hnutím, jež v polovině dvacátého století
činí život myslitelů obtížným a nebezpečným. Zajisté, poněvadž byl aktivní,
byl by šel i dav poučovat. Ale co pak, kdyby byl drsně odstrčen, kdyby diskuse
a argumentování byly zakázány?” V padesátých letech se v komunistických věz
nicích a koncentračních táborech octlo na 70.000 individuí, jimž mravní maxi
ma kázala postavit se zlu - to však se šířilo nerušeně dál. Individualismus huma
nitní morálky ukazuje svou bezmocnost, když jde o odpor proti institucionalizovanému zlu. Objektivnímu zlu je možno čelit jen objektivním hnutím, kolek
tivní obranou organizovanou na široké platformě; to pochopili chartisté, třeba
že jejich základna dnes nedosáhla ještě té šířky, charakterizující skutečné hnutí.
Bez individuálního příkladu by patrně mravní mobilizace nebyla vůbec možná
- ale nevyvolá-li tento příklad hnutí, pak zůstává politicky neúčinný.
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VI.
Přes všechny tyto výhrady, základní problém Masarykovy politické kon
cepce neztratil nic na své aktualitě. / dnes jde o návrat českého a slovenského
národa do duchovního proudu civilizace, jež mu dala jeho identitu, o návrat do
proudu humanity, jež nemá snad jen jednu tradici, kterou jí Masaryk vybral,
nýbrž která je velká právě pluralitou tradic, jež všechny usilují o větší respekt
lidské osobnosti. Zde zejména osvětově-mravní program České otázky zůstává
silně aktuální: je to program zápasu české a slovenské společnosti o svou civi
lizační identitu proti státu, který nese charakter civilizace nám cizí. V době,
kdy stát neplní svou demokratickou funkci, kdy se odcizil zájmům národní spo
lečnosti a slouží zájmům cizím, musi se náš politický program zaměřit na zacho
vání naší civilizační t.j. kulturni identity.
I když filozofické kořeny Masarykovy koncepce se nám dnes, v jiné konstela
ci a pod zorným úhlem nových, zčásti hořkých a tragických zkušeností jeví často
rozporné a sporné, ve schopnosti položení základní otázky naší politiky i ve
státnické dovednosti motivovat národ a spojovat objektivní faktory k dosažení
vytčeného cíle, zůstává Masaryk pro nás pořád velkým politickým myslitelem
a morálně i koncepčně dosud nikým nepředstihnutým československým stát
níkem.
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Masaryk a revoluce
Jaroslav Krejčí
Sociologie a politika humanisty ve světle historických zkušeností.
Masaryk byl osobnost především charismatická. Vysoký mravní standard,
osobní statečnost, obětavost a vytrvalost, vzácná jednota teoretického uvažová
ní a praxe a z toho vyplývající oddanost myšlence, oddanost, která vlastní a
rodinné zájmy odsunovala stranou; spontánní vyzařování autority a při tom
všem střízlivý realismus, ba pragmatismus, kombinovaný s pozoruhodnou
schopností rozumět situacím, v nichž mu bylo působit - tak asi lze shrnout ony
vlastnosti, které vytvářely Masarykovo charisma a které fascinovaly jeho přá
tele stejně jako odzbrojovaly či jitřily jeho nepřátele.
V neúprosné režii dějin každé osobní charisma - má-li vyústit v něco trvalého
- musí být vhodně institucionalizováno. Institucionalizace charismatu musí
být účinná jak uvnitř komunity tak ve vztahu této komunity vůči ostatnímu
světu.
Bohužel, v tomto bodě jsme se dočkali zklamání. Masaryk jistě netušil, že
hlavním protihráčem vůči jeho odkazu se stane jeho souvěkovec Lenin, že to
bude jednou Leninovo institucionalizované charisma, které bude nastoleno
v Československu. Z hlediska našeho referátu je málo relevantní otázka, do jaké
míry byl Leninův odkaz deformován Stalinem. Aťtak či onak, Lenin zůstal - po
všech výkyvech v hodnocení Stalinovy role - hlavní postavou, zakládajícím
otcem sovětského státu a spoluotcem jeho státní filozofie, marxismu-Ieninismu,
importované i k nám.
Stalo se to proto, že Masarykovi stoupenci a následovníci neměli dost sil či
schopností pokračovat v Masarykově díle či bylo snad Masarykovo dědictví
poznamenáno něčím, co mu nedopřávalo stát se života schopnou základnou
trvalejší státní existence?
S ohledem na politicko-společenskou funkci lze jistě Lenina v mnohém smě
ru s Masarykem srovnávat. Z hlediska obsahu svých učení stojí však oba na
opačných pólech. Srážka Masarykova a Leninova odkazu na československé
půdě je srážkou demokratické politické kultury s politickou kulturou totalitní.
Světová revoluce, jak Masaryk sám nazval proces, v němž byl významným
aktérem, vyústila pro nás zcela jinak než si Masaryk představoval. Znamená to,
že Masarykova dějinná koncepce byla horší než koncepce Leninova nebo to by
lo prostě proto, že Lenin vládl státu, v němž bylo dvanáctkrát více obyvatelstva
než v Československu, nebo můžeme všechno svést na nepříznivou mezinárod
ní konstelaci?
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Pozastavme se nejprve u dějinných koncepcí. Masaryk svou koncepci nejúpl
něji vyložil v závěru “Světové revoluce”, knihy, jejíž francouzský překlad dostal
přiléhavější titul “La résurrection ďun état” (“Vzkříšení státu”).
V Masarykově koncepci lze sledovat tři hlavní komponenty společenského
vývoje, komponenty, k nimž Masaryk podle svého přesvědčení zaměřil své
vlastní úsilí.
Jsou to: a) emancipace nesvobodných národů,
b) demokratizace společenských institucí a vztahů,
c) socializace péče o člověka.
Jak Masaryk správně postřehl, první světová válka byla v tomto směru časo
vě souběžnou s dalekosáhlým transformačním procesem, v němž etnické a poli
tické momenty udávaly tón. Třídní problematiky sice vytvořila novou dimenzi
konfliktu, její společenská dominanta se však projevila krátkodobě.
U kořenů těchto změn lze stopovat nejen síly, v nichž Masaryk spatřoval mo
tivy vývoje, nýbrž i síly, které byly uvedeny v život myšlenkovým procesem
marx-leninským; tyto díly se však nejvíce uplatnily v oblastech vně vlastní Evro
py a i v jejich rámci se nakonec přináležitost k národu ukázala silnější než vědo
mí třídní.
Ve vlastní Evropě, tj. v Evropě mimo Sovětský svaz a jeho satelity, se - dlou
hodobě viděno - Masarykova prognóza v podstatě osvědčila. Parlamentní sys
témy byly buď zachovány nebo obnoveny a všude byly podepřeny širokou lido
vou základnou na podkladě občanské rovnosti a nezadatelných práv občan
ských. Poslední výspy fašismu a quasifašismu - v Řecku, Španělsku a Portugal
sku - padly v letech sedmdesátých. S výjimkou Francie a Řecka dosáhly národ
nostní menšiny ve všech evropských státech nějakého statutu, který jim zaruču
je ne-li regionální, tedy aspoň kulturní autonomii.
Parlamentní demokracie byla všude doplněna rozsáhlým sociálním zákono
dárstvím a státní péčí o všeobecné zdraví a životní úroveň obyvatelstva. Mezi
dělnictvem mnoha evropských zemí ztratila marxistická kritika svou hlavní živ
nou půdu. Pocit občanského odcizení, vyplývající z občanské nerovnoprávnosti, byl v podstatě odstraněn a pocit třídního vykořisťování pozbyl na intenzi
tě. Ve vzájemném vztahu západoevropských států převládá duch přátelství,
ba i spolupráce, tj. atmosféra nevídaná i za dob vrcholného univerzalismu kato
lického. Přežívající ekonomické a prestižní rivality jsou dětskou hrou ve srov
nání s tím, co se děje v ostatním světě.
Potud, pokud se týká nekomunistické Evropy, se Masarykova vývojová kon
cepce více méně realizuje. Jedině problém filozoficko-náboženský, problém spi
rituální náplně lidského života a duchovní integrity celoevropské zůstává
otevřený. Moderní evropský člověk nedospěl ještě k nové, inspirativní kon
cepci metafyzické. Než jednoho nedocenitelného aktíva si přece jen vydobyl:
svobody tuto koncepci hledat.
Naneštěstí a zcela proti Masarykovu očekávání - našemu národu bvta ode
přena účast na realizaci Masarykovy vize; ta, jak jsme ukázali, probíhá zcela mi
mo rámec komunity, již Masaryk chtěl učinit hlavním beneficientem své prog
nózy.
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Znamená to, že Masaryk měl pravdu ohledně Evropy západní, kdežto na vý
chodě měl pravdu Lenin? A proč bylo Československo začleněno do tohoto
východu, když tam po víc než 1000 let nepatřilo?
Na první otázku, kdo měl pravdu, není snadná odpověď. Vcelku a schéma
ticky lze říci, že Lenin uspěl především jako R usa nikoli jako marxista. Vždyť
to, co vzniklo jeho přičiněním na Rusi nikterak nezapadá do rámce Marxovy
vize historické. Marxismus zakotvil v Rusku nikoli proto, že by tato země byla
zralá pro přechod z kapitalismu do socialismu, ale proto, že tam byly specifické
podmínky sociálně-kulturní i ekonomicko-politické; v celém komplexu se mi
mo jiné jasně rýsuje komponenta sociálně-psychologická. Ruský národ, resp.
jeho vedoucí složky potřebovaly ideologii, s jejíž pomocí by odreagovaly po
cit méněcennosti vůči západní Evropě, která právě svým “kapitalismem” pro
kazovala vůči Rusku v oblastech prostému pozorovateli nejvíce zřetelných
svou rozhodující převahu. Leninem interpretován stal se marxismus účinnou
ideační bází nečekaného kompromisu: technické occidentalizace Ruska při
utužení orientálního despotismu.
Marxismus v sobě dovedl skloubit jak pretenci vědeckosti tak metafyzickou
dimenzi, schopnou poskytnout náhradu za vizi náboženskou. Kdo zná poně
kud orientální náboženství, v nichž nikoli osobní Bůh, ale nadosobní kosmický
princip řídí běh vesmíru, pochopí jak blízká je marxistická metafyzika tomuto
typu religiozity.
Výsledek byl, že na místo vyvětralého pravoslaví, úzce spjatého s diskredi
tovaným carismem, nastoupila nová státní filozofie; byl to Leninem znárod
něný marxismus, tj. marxismus přizpůsobený byzantské tradici, marxismusleninismus, který kombinaci ruského mesiánství se samoděržavím vdechl nový
život.
A tak se stalo, že socialismus (nebo aspoň to, čemu se tak říká) nebyl realizo
ván jako další vývojová etapa v Marxově sledu sociálně-ekonomických forma
cí, ale jako alternativa kapitalismu v zemích, kde nebyly předpoklady pro prvot
ní akumulaci kapitálu na základě soukromé iniciativy a poměrně početné tzv.
střední vrstvy.
Sovětský socialismus tak etabloval nový typ industriální společnosti, a to jak
v politickém tak hospodářském smyslu, typ použitelný v obdobných podmín
kách tzv. Třetího světa. Že tento došel uplatnění i v Československu, je anomá
lií způsobenou především specifickou konstelací mocenských sil ve střední
Evropě.
Byla to válka německého živlu s živlem ruským, válka na život a na smrt,
která fatálně oslabila naše široce založené kulturně-politické zapojení na evrop
ský západ a nakonec nás vehnala do náruče Sovětského svazu. Z důvodů národ
ní sebezáchovy byla dána přednost slovanské totalitě před totalitou germán
skou. I socialistické iluze tomu byly nápomocny. Sovětský svaz plně využil mo
cenského vakua, které Hitler vytvořil vyvrácením a okupací států východní,
střední a jihovýchodní Evropy, a donutil všechny národy této oblasti přijmout
politický režim a sociálně-ekonomickou soustavu pro většinu z nich naprosto
nevhodnou.
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Masaryk sám jistě nemohl tento vývoj předvídat. Můžeme se však ptát, zda
nám jeho odkaz poskytl nějaké “obranné látky” či snad naši situaci naopak ztí
žil. V “Světové revoluci” řekl Masaryk o poválečném Rusku toto:
“ Musíme si přát, aby se Rusko konsolidovalo. Ale ta konsolidace Ruska přijde
jen z Ruska, přijde Rusy samými, nemůže se provést národy jinými a zvenčí;
v krizi, v jaké se Rusko ocitlo, může si Rusko pomoci jen samo - půjčením pe
něz, obchodem a všemi vnějšími prostředky evropské civilizace Rusku může být
pomáháno, ale spaseno tím nebude. I Francie a jiní národové - také my - prodě
lali revoluce a krizi, jakou prožívá Rusko, a musili si pomoci sami a pomohli si.
My při tom můžeme Rusku pomáhat jen málo; co dělat můžeme, dělaiijsmejiž
za války a děláme po válce; pochopením té hluboké politické a kulturní krize
Ruska řídil jsem se ve své politice neintervenční. Rusko, věřím, vzpamatuje se
a zkonsoliduje a bude hrát zase velikou roli politickou, větší než za carismu. (1)
Jak je vidět, Masarykův realismus v této otázce byl praktický, nikoli teore
tický: neintervenovat do složité situace, která kromě toho byla nad naše síly.
Teoreticky byl Masaryk příliš pod vlivem svého normativního myšlení, které
chtělo určovat směr i tam, kde pro to nebyly předpoklady, jaké měl ve svém ná
rodě. Tak už ve spise “Rusko a Evropa” vydaném poprvé r. 1913, v němž Masa
ryk prokázal rozsáhlou znalost ruské problematiky, můžeme číst kromě jiných
napomenutí toto:
“Rus dosud doufá, že revoluce přinese zázraky, věří právě dosud mysticky, ne
kriticky. Rusům schází, abych se vyjádřil stručně, Kantjejich revolucionismu...
Rusové velmi snadno zapomínají, že jejich cílem není revoluce, nýbrž demo
kracie.” (2)
My dosud chceme věřit s Masarykem, že tomu tak je.
Obraťme se nyní k problému německému. Dejme opět nejprve slovo Masary
kovi:
“Poměr k Němcům v Německu, v říši, je nám problémem nejvážnějším. Naší
snahou musí být upravit jej korektně a časem i přátelsky; Němci nemají příči
ny k nepřátelství. Svůj Drang nach Osten mohou a musí změnit v mírné zápole
ní; i my jako národové v Evropě, směřujeme k východu a jihu - upozornil jsem
na tento obecný sklon všech národů na západě a severu. Německo válkou vy
hrálo; stalo se republikou, stalo se národně jednolitějším a tudíž může lépe
sledovat cíle politiky demokratické, mírumilovné. Rozumí se, že dobrý poměr
k Německu předpokládá rozumnou politickou organizaci hospodářské a kul
turní součinnosti s Němci našimi.” (3)
Zase ta normativní nota: Německo musí změnit postoj k sousedům, neboť může
lépe nastoupit cestu demokracie. Chybí pokus o pochopení psychologie pora
ženého národa. Než nicméně důležitá poznámka o tom, že utváření našeho po
měru k Německu bude záviset na našem zacházení s německou menšinou v Čes
koslovensku. O našem poměru k této menšině se Masaryk zmiňuje podrobněji.
Tady pokládám za klíčové toto Masarykovo svědectví:
“Kdysi bylo i s české strany navrhováno, aby se část německého území odstou
pila Německu; o plánu se uvažovalo také na mírových konferencích. V Anglii
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a Americe, jak jsem referoval, bylo dost přívrženců programu, aby se nové státy
rozhraničovaly co možná národnostně. Po zralé úvaze četní politikové, s nimiž
jsem o věci jednal, mně dali za pravdu, že zájmy hospodářské a diskontinuita
značné části německých minorit mluví pro naše právo historické. A toto stano
visko zvítězilo také na mírové konferenci.
Posuzuje-li se věc klidně a realisticky, tož je v zájmu Němců samých, aby jich u
nás bylo více než méně. Dejme tomu, že by se odstoupilo 1-1 1/2 milionu, a tře
ba i dva: zbývající milion musel by mít o své národní bytí nepoměrně větší oba
vy, jestliže by se 3 miliony obávaly počeštění.” (4)
Dobrá, ponechali jsme si tedy v republice raději více než méně Němců, a to v
zájmu jich samotných. Tím jsme však nepomohli svému tvrzení, že jsmestátem
národním a nikoli národnostním.
Pravda, poskytli jsme Němcům všechna demokratická práva, ponechali jsme
jim všechny kulturní vymoženosti, kterých nabyli v době svého privilegovaného
postavení za Rakouska a nepokoušeli jsme seje odnárodnit. Leč -stačí to k to
mu, aby se početná národnostní menšina cítila zcela doma ve státě, jehož jméno
i všechny ostatní symboly patří národujinému, byť většinovému? Ze zkušeností
národnostních zápasů, dřívějších i pozdějších, v nejrůznějších částech světa ví
me, že to zpravidla nestačí. Můžeme však říci, že trvajíce na koncepci státu ná
rodního, propásli jsme jedinečnou příležitost vybudovat svůj stát na zásadách,
které vyžadovala budoucnost našeho státu?
Zpětně a principielně viděno ano, propásli jsme ji. Leč viděno realisticky a
s plným pochopením tehdejší situace víme, že něco takového nebylo možné.
Kdo si dovede představit ovzduší konce války, nebo kdo tu dobu dokonce pa
matuje, ví, jak těžké bylo čelit všeobecné vlně nacionalismu, která se vzedmula
všude - i v tzv. levici sociálně-demokratické. Než, i kdybychom od toho odhléd
li a kdyby to bylo bývalo možné, mohli bychom si stěží dělat iluze o tom, že by
nějaké více méně federativní uspořádání Čsl. Republiky učinilo naše Němce
v době tak krátké, jakou nám osud vyměřil, natolik loajálními občany republi
ky, že by byli koncem třicátých let odolali svodům Hitlerovy propagandy a sou
středěnému nátlaku.
Z historie nacistického rozmachu víme, že to byli jedině Švýcaři a Lucemburčané, kteří z celé německy mluvící komunity zůstali imunní vůči nacistické
propagandě. Ale ti měli 5-7 století své vlastní národně státní identity, během
nichž vybudovali své národní uvědomění. Se sudetskými Němci by se nám by
lo stěží něco podobného za dobu necelých dvaceti let podařilo.
Než přesto myslím, že nemůžeme pominout otázku, zda přece jen jsme svůj
státní ideál nekoncipovali příliš úzce. Vybudovali jsme svůj národní stát - Re
publiku Československou - a její existenci se snažili zajistit spojeneckými
smlouvami se zeměmi, s kterými jsme až. na jednu malou výjimku (Rumunsko)
nesousedili. Co nás odpuzovalo od našich sousedů? Proč jsme si s nimi nerozu
měli? Tady myslím, jsme u jádra naší tragédie.
Masarykovskou koncepcí jsme se zapojili na západ Evropy, na kulturní okruh anglo-francouzský. Z hlediska kulturního to byl jistě přínos, z hlediska
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politického to však bylo riskantní. Pohled na mapu ilustruje situaci. Jen 5%
naší státní hranice bylo kryto spojencem (Rumunskem). Ostatní sousedé se sta
li během vývoje našimi nepřáteli. Polsko, které - jak pozdější vývoj potvrdil mělo všecky strategicko-politické předpoklady být naším hlavním spojencem,
zaměnilo demokratický režim za nacionalistickou diktaturu nám v mnoha smě
rech nepříznivou. Maďarsko mělo obdobný režim a kromě toho se nemohlo
smiřit s tím, že jeho hranice nebyly Trianonským mírem vymezeny podle národ
nostního principu. V Německu a Rakousku vydržely demokratické režimy
vzniklé koncem války jen 15 let. Během dalších pěti let vlna pangermánského
nacionalismu, jaká neměla v dějinách obdoby, využila fakta velké a t.č. větši
nou neuspokojené německé menšiny v Československu jako argumentu pro to,
aby se západní velmoci mohly exkulpovat za to, že Československo donutily ke
kapitulaci.
“Nevěřme nikomu na světě širém, věřme jen svátému nadšeni v nás,” radil
básník. Než toto nadšení jsme v sobě potlačili takticko-strategickým kalkulem.
Zůstali jsme věrni Masarykovské dějinné filozofii, nenásledovali jsme však
Masarykova osobního příkladu, ve své diplomacii jsme nebyli realističtí - spo
léhali jsme na spojeneckou smlouvu s Francií, která sama byla v morálně poli
tickém rozkladu - a v hodině konfrontace jsme neprokázali statečnost.
Než nedělejme si iluzi o svých tehdejších možnostech. Počátkem čtyřicátých
let se jen několika málo národům na samém okraji Evropy podařilo uchovat po
litickou demokracii. Možná, že kdybychom se byli bránili, ústup demokracie
by nebyl tak dalekosáhlý. Ale to jsou jen domněnky. Fakt je, že jsme se ocitli
v naprosté izolaci, a to ještě ve státě, k němuž dobrá čtvrtina obyvatelstva neby
la loajální. Nezapomeňme, že ve volbách z r. 1935 dostaly všechny separatistické a autonomistické strany dohromady 25,6% všech platných hlasů. (6) Nesmí
me také zapomínat, že loajalita komunistů, kteří v celém státě získali 11% hlasů,
byla podmíněna mezinárodní konstelací a nikoli sympatiemi s českosloven
ským režimem. A československý Slovák - Hodža, který správně pochopil nut
nost středoevropské politiky se šiřší etnickou základnou, neměl bohužel k této
koncepci dostatek sil a snad ani politické vůle.
Nostalgická vzpomínka na Hodžův nesplněný sen o podunajském společen
ství nás přivádí k myšlence, která v posledních letech už zatanula na mysli mno
hým Čechům a Slovákům. Bylo to vůbec moudré, že jsme se tak aktivně podíleli
na bourání Rakouska? Neměli jsme se raději soustředit na jeho přetvoření v
mnohonárodní federaci? Ano, středoevropská federace na území někdejší
Habsburské monarchie by jistě byla mohla být alternativou, která by byla
mohla dějinný vývoj této části světa obrátit jiným směrem než se stalo. Leč byly
pro tuto alternativu reálné předpoklady?
Copak se během války čeští politikové dost nenataktizovali, v naději, že mo
narchie bude ochotná k ústupkům? Copak Masaryk sám dost neváhal než se
rozhodl pro svůj protihabsburský boj? Copak představitelé monarchie projevili
nějakou upřímnou snahu k podstatným ústupkům? Copak se tehdy Češi a Něm
ci o této otázce vůbec mohli dohodnout? Vždyť ani pokud byli sociálními de-
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mokraty, u nichž se dala předpokládat jistá dávka internacionalismu, neměli
na věc shodný názor, Rennerův návrh na nové uspořádání rakouská předpo
kládal jen krajské zřízení podle etnického principu, nikoli však federaci národ
ních oblastí jakožto celků. Otto Bauer, který byl ochoten jít mnohem dál a kte
rý měl pochopení pro skutečnou federalizaci Rakouska na národnostním pod
kladě, získal ve straně jen malou menšinu - tzv. Adlerovu frakci - pro tento pro
gram. (7)
Pro situaci je významné svědectví Bohumíra Šmerala sdělené holandskoskandinávskému komitétu Socialistické Internacionály za přítomnosti před
stavitelů československého zahraničního odboje ve Stockholmu v červnu 1917.
Šmeral tam v podstatě prohlásil, že za požadavkem samostatného českého ne
bo československého státu stojí 95% národa a že tato většina si přeje zkázu
Habsburské monarchie. (8) Šmeral sám z toho vyvodil ten praktický důsledek,
že se při přípravách na generální stávku 14. října 1918 připojil k většinovému
stanovisku. (9)
A tak, co se s habsburskou monarchií stalo, stát se muselo. Všechny alterna
tivní spekulace předpokládají naprosto odlišné chování nejen politických vůd
ců, nýbrž i širokých vrstev obyvatelstva, které svými emocemi a přáními vy
tvářely objektivní předpoklady pro reálnou politiku.
Teprve rozpad Rakouska-Uherska a vytvoření tzv. nástupnických států vy
tvořily předpoklad, kdy reprezentanti jednotlivých národů mohli navzájem
jednat jako rovní s rovnými. Leč potřebovali to tehdy? Mohli si uvědomit, že to
snad jednou budou potřebovat? Jak mnoho jasnozřivosti k tomu bylo třeba!
Poražení byli uražení a vítěžové spočívali na vavřínech. Obojí kromě toho měli
mnoho jiných starostí, zejména sociálně-ekonomických. A vítězové měli co dě
lat, aby se vypořádali s novými problémy etnickými, které vznikly jednak nový
mi kombinacemi národnostní struktury států, jednak vytýčením jejich hranic
podle hesla ‘vae victis’.
To se pak stalo živnou půdou pro znovu vzkříšený německý nacionalismus,
který pod Hitlerovým vedením svou virulencí předčil všechny nacionální vášně
minulosti. Situace se vyhrotila tak, že jen čistě mocenské řešení bylo možné;
kdo s koho. Buď státní právo koruny české neb státní právo říšské, obojí však
s etnopolitickými důsledky, tj. s násilným přizpůsobením etnické struktury
právu historickému; odsun a odnárodnění tak či onak.
Od Masarykova odkazu jsme se tak ještě více vzdálili. Opustivše koncem tři
cátých let jeho příklad praktického realismu a statečnosti, opustili jsme po po
rážce nacistického Německa i Masarykovu koncepci humanitní. Zradili jsme ji
nejen vůči Němcům, ale i vůči sobě samým. Co však triumfovalo, to byla myš
lenka našeho státního práva historického. A za tím přece taky stál Masaryk!
Po mém soudu v tomto bodě byl v Masarykově odkazu tragický rozpor, hu
manitní demokracie se nemohla úspěšně etablovat v národnostním státě, jehož
vedoucí národnost nechtěla připustit plné partnerství ostatních národností. (10)
Vždyť i Slovákům bylo odpíráno právo pokládat se za osobitou národnost.
To vše vedlo k tomu, že populační základna pro institucionalizaci Masarykova
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charismatu a tedy pro plněni jeho odkazu byla za daných okolností příliš úzká.
Je třeba si uvědomit, že to byla především příznivá mezinárodní konstelace,
zakončená rozhodným vítězstvím západních spojenců, která umožnila vytvo
ření samostatného československého státu na kombinovaném principu histo
rického práva - pro Čechy - a přirozeného práva a navíc s výhodnou strategic
kou hranicí - pro Slováky. Tato mezinárodní konstelace byla také příznivá pro
vytvoření demokratického režimu v tomto státě. Masaryk - viděno krátkodobě
- vsadil na správnou kartu; svou diplomacií a organizováním legií ukázal cestu,
jak je možno budovat stát z vnějška.
Mezinárodní konstelace za druhé světové války vyústila nakonec v situaci,
která byla mimořádně příznivá českému státnímu právu, tedy českému nacio
nalismu, nikoli však demokratickému zřízení, natož pak nějakému ideálu hu
manitnímu. Beneš v podstatě sledoval Masarykovu strategii z první světové
války s tou obměnou, že hlavní oporu nakonec hledal spíše na východě než na
západě.
Není účelem tohoto referátu rozebírat, do jaké míry se tak stalo v důsledku
změněného poměru sil mezi Západem a Východem a jak dalece zde působila
projekce Masarykovské koncepce vývojové, podle níž i Rusko by se v dohledné
době mělo demokratizovat. Stačí konstatovat, že národní stát Čechů a Slováků
přežil smrtelné nebezpečí Hitlerovy okupace, resp. nadvlády, a odsunem Něm
ců se stal vpravdě státem národním. Masarykův žák a nástupce Beneš realizoval
za souhlasu spojenců - západních i východního - to, o čem se ani těm nejsmě
lejším nacionalistům nesnilo. Masarykova idea humanity při tom ovšem vzala
za své. Rozporně se realizovala i vize Kollárova, vize, které se Masaryk tak čas
to dovolával. Triumfovala Slávy dcera, identifikace slovanství s humanismem
však zůstala nesplněným snem.
Nacionalismus a humanismus nebyly v našem případě - jako také v mnoha
jiných - nádoby spojité. Zvláště v našich podmínkách, kdy jsme se octli mezi
dvěma mlýnskými kameny nacionalismů vysloveně nehumánních - nacistic
kého a sovětského - byla tato kombinace nad naše síly.
Shrnutí.

Jak už jsme řekli, Masaryk dal československému státu do vínku dva princi
py: a) princip humanitní demokracie, tj. parlamentní demokracie opírající se
o záruky lidských práv, právního státu, sociálního zákonodárství a péči o člo
věka; b) princip národního státu československého, který početným národnost
ním menšinám zaručuje jejich práva v rámci principu prvého.
Zdar tohoto odkazu závisel na třech, resp. čtyřech předpokladech: a) že Slo
váci přijmou koncept jednotného národa, b) že se národnostní menšiny spokojí
s rolí menšiny, která bude mit zaručenu kulturní svébytnost, ale nebude ji moci
promítnout do regionální autonomie nebo dokonce něčeho, čemu se teď v poli
tologii říká konsociační demokracie, nebo prostě adekvátní podíl na moci
(power sharing), c) že okolní svět buď poskytne československému státu příle
žitost, aby si případné problémy vyplývající z kolize oněch dvou principů výře-
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šil sám, nebo že československý stát bude - se svými spojenci - natolik silný, že
bude moci vnější zásahy odmítnout, po případě vnější útoky odrazit.
Protože se ani jeden z uvedených předpokladů nesplnil, dopadlo to s Čes
koslovenskou Republikou tak jak z historie posledních 50 let vime.
Předpoklady zde uvedené platí mutatis mutandis i pro jiné případy, kdy se od
národů očekává, že budou sledovat jistou politickou koncepci či‘historické po
slání’.
Ani Němci - přes mnohem větší početnost, hospodářský potenciál a organi
zační schopnost - neuspěli se svou vizí nadvlády v Evropě a přilehlých oblastech.
Realisticky viděno, příčinou nezdaru nebyla ani tak jejich nehumánnost, jako
podcenění lidských, ekonomických, organizačních a - last but not least - morál
ních zdrojů jejich odpůrců. Této chyby kalkulu se Německo dopustilo dvakrát
v průběhu takřka jedné generace.
Koncept tzv. centrálních mocností (v první válce Německo a RakouskoUhersko - v druhé Německo a Itálie) je v Evropě mrtev. Demokratický západ
Masarykovského ražení se posunul k Šumavě a soutoku Moravy s Dunajem.
Rakousko a větší část Německa jsou do něho začleněny.
Československý stát byl však v důsledku rozdělení zájmových sfér mezi ví
tězné velmoci včleněn do nově vzniklého tábora socialismu sovětského typu
pod hegemonií Sovětského svazu. Bylo to možné jen proto, že Hitler svým vá
lečným dobrodružstvím spojil proti sobě dva hlavní antagonisty dvacátého sto
letí, tj. Spojené státy a Sovětský svaz. Musíme si uvědomit, že ani Sovětský svaz
neměl pro tuto velmocenskou roli před druhou světovou válkou potřebné před
poklady. Jeho populační síla nebyla provázena ani odpovídajícím potenciálem
ekonomickým ani potenciálem mravním. Teprve Hitlerovi se podařilo vzkřísit
ruský nacionalismus.
Od té doby však Sovětský svaz podstatně zesílil. A protože jeho systém dikta
tury s maximální koncentrací veškeré moci umožňuje alokaci lidských i přírod
ních zdrojů podle strategických potřeb, má ve vojenském vybavení podstatný
náskok vůči mnohem bohatším zemím. Sovětský Svaz je také ve své expanzi
mnohem opatrnější než bylo Německo; nehodlá podstoupit riziko, v němž by
jeho zdroje nemohly obstát.
Úspěšné prosazení pozice hegemona má však své meze dané rozsahem sa
telitní sféry a intenzitou hegemoniálních pretencí. Jak příklad Sovětského sva
zu ukázal, jeho hegemoniální nároky rozbily idelogické souručenství, které
mělo být základem sovětského primátu. Roztržka s komunistickou Čínou uči
nila konec konstelaci dvou soupeřících bloků, kromě nichž mohou být jen více
méně neutrálové (neangažovaní) a znovu vytvořila geopolitickou situaci ob
dobnou oné jaké byla před oběma světovými válkami.
Sovětský svaz a jeho satelité zaujaly pozici centrálních mocností, tentokrát
však nikoli v evropském, nýbrž světovém měřítku. Během posledních 20 let se
situace vykrystalizovala tak, že Sovětský svaz musí při případné vojenské kon
frontaci počítat s možností dvou stěžejních front, západní a východní. Další vý
voj záleží hlavně na tom, jak dalece se sblíží velmoci za těmito hranicemi So
větského svazu.
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Geopolitická analogie s konstelacemi první poloviny 20. století je nasnadě.
Proti expanzivní politice silně militarizované velmoci v centru se nabízí doho
da západních demokratických velmocí s lidnatou, ale vojensky a ekonomicky
méně efektivní mocností, která kromě toho je značně vzdálena politické kultu
ře západního světa. Leč nebylo tomu taky tak i s carským a hlavně sovětským
Ruskem?
Dovoluji si vyslovit domněnku, že Masaryk by se v této situaci snadno
orientoval. Bylo by to pro něho patrně něco jako ‘déjá vu’. Vše má teď ovšem
ostřejší kontury, útisk Habsburků v 19. stol. se nedá srovnávat s tím, co doká
zala vlast socialismu naroubovaná na Třetí Řím v století dvacátém. Taky země
pisné a technické parametry mají jiné dimenze, ale konstelace překvapivě sle
duje geopolitický vzorec prvé poloviny století.
Je v tom naše naděje? Nemáme teď dokonce lepší situaci v tom, že přímo hra
ničíme s evropským západem? Či je to spíše vidina apokalypsy, v níž nebude
ani vítězů ani poražených? A jestliže má mezi účastníky případné atomické kon
frontace někdo naději na přežití, pak je to nejspíše Čína. A co ona pak učiní? Či
podaří se snad ve vespolném strachu z absolutního zničení nahradit atomickou
válku strategickou hrou tlaků a přetlaků kombinovaných s regionálními válka
mi omezeného rozsahu?
Ať tak či onak, Masarykův příklad politické a diplomatické činnosti se může
stát velmi aktuálním.
Poznámky:
1. T.G. Masaryk, Světová revoluce, s. 522-523.
2. T.G Masaryk, R usko a Evropa. Laichter, Praha, 1921, sv. 2, s. 675.
3. Světová revoluce, s. 510.
4. Ibid s. 525.
5. Nesmíme zapomínat, že naše jazyková i veřejnozaměstnanecká politika dá
vala Němcům jasně najevo druhořadost jejich postavení ve státě. Z Masary
kových žáků to byl zejména Emanuel Rádi, který pokládal tento stav za ne
slučitelný s koncepcí opravdové demokracie. (E. Rádi, Válka Čechů s N ěm 
ci, Čin, Praha, 1928, s. 205 a passim)
6. Ze všech národností ve státě jedině Češi a Židé stáli stoprocentně za Česko
slovenskou republikou. Slováci nebyli v tomto směru jednotní. Většina
(62%) však přece hlasovala tehdy pro československé strany. Z Němců jen
3 1.8% a z Maďarů jen 27,1% hlasovalo pro strany loajální k republice. I mezi
Rusíny získali Hlinkoví spojenci 15,8% hlasů. Podrobnosti uvádím v knize
Sociál Change and Stratification in Postwar Czechoslovakia, MacmillanColumbia U.P., 1972, str. 8.
7. Ž program Adlerovy frakce byl skutečně zaměřen k úplnému sebeurčení ná
rodů, potvrzuje E. Beneš (Světová válka a naše revoluce. Orbis, Praha, 1927,
díl I, s. 456 v pozn.).
8. Tento údaj citují shodně E. Beneš, op. cit., str. 473 a Z. Kárník, Socialisté na
rozcestí, Habsburk. Masaryk či Šmeral?, Praha, 1968, s. 97.
9. Kárník, op. cit., s. 290.
10. Rádi v tom vidí nedostatek humanitního programu Masarykova, který
“tkví v tom, že přenechává konec konců moc v rukou těch, kteří ji de facto
mají a pouze apeluje na jejich svědomí, aby jí užívali humánně; nanejvýš jde
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o to, aby se ze svobodného uvážení a z vlastního mravního přesvědčení zřek
li části své moci kvůli bližnímu. Od osvícenského absolutismu se tato humania pak liší jen tím, že jest mravně uvědomělejší; má s ní však to společné, že
v principu neruší poměr vládnoucího a ovládaného.” (E. Rádi, op. cit. s.209)

Zamyšlení nad Masarykovou kritikou
marxismu
M. Novák
Není náhodou, že dva obsáhlé Masarykovy spisy, které jsou známy i za hranice
mi Československa, jsou věnovány problémům, jež jsou dnes pociťovány ještě
palčivěji než v době jejich vydání. Jedno z těchto děl má název “Rusko a Evro
pa”. Druhé se jmenuje “Otázka sociální” a je věnováno kritice marxismu.
Pokud problematika, kterou se Masaryk zabýval, neztratila na své aktuálnosti,
- právě naopak - je možno si klást otázku, zda totéž platí o Masarykově řešení
této problematiky. Jak sestavět dnes k Masarykově kritice marxismu jak je vy
ložena zejména v “Otázce sociální”, která pochází ze sklonku minulého století?
Není mým úkolem podrobně vyložit celou Masarykovu kritiku marxismu,
nýbrž zaměřím se speciálně na tu její část, v níž se manifestuje Masarykova hu
manitní koncepce. Nebudou nás tedy obzvlášť zají mat ty Masarykovy námitky,
které mají ráz empirický (poukazy na to, že řada Marxových sociálně ekono
mických předpovědí se nesplnila) nebo logický (kritika vnitřních rozporů u
Marxe).
Toto zúžení tématu je dáno nejen úkolem naší konference, ale i tím, že jím posti
hujeme jádro Masarykovy kritiky marxismu. Masaryk - v protikladu s tehdy
naprosto převládajícím názorem marxistů i nemarxistů - považuje marxismus
především za pojetí světa a života, ne pouze za úzce ekonomickou teorii. V tom
je průkopníkem; jeho mínění je převzato ve dvacátých letech Korschem(l) a
Lukácsem a zejména pak později po publikování ranných Marxových rukopi
sů.
Už v předmluvě k 1. českému vydání z roku 1898 píše: “Běží mně v této studii o
to, abych ukázal, že socialism a zejména marxism je pokusem o celou soustavu
filosofickou, že marxism není jen otázkou národohospodářskou, třebaže se na
pořád jen tato jedna jeho stránka přetřásává”(2).
Jinde zdůrazňuje: “Marxism je důležitým článkem ve vývoji německé filosofie
a filosofie vůbec. Je přímo nepochopitelné, že historikové filosofie nedovedou
vykázat marxismu správné místo v historii moderního vývoje myšlenkového”
(3).
Masaryk konstatuje, že se doposud v literatuře o marxismu hlavně přetřásávala jednotlivá tvrzení Marxova jako otázka proletarizace nebo otázka teorie
hodnoty a dodává: “Ale mne tu více zajímá filosofický základ všech těchto otá
zek speciálních. A o tom základě marxismu se posud jednalo málo”(4).
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Masaryk si klade otázku, zdaje možno vůbec mluvit o “marxismu”, zda Marx
vůbec podal úplný názor na svět a odpovídá, že “o marxismu mluvit lze a že se o
marxismu mluvit musí”(5). A pokračuje: “Je pravda, Marx a Engels se vyvíjeli a
své názory, nikoli vedlejší, časem pozměňovali. Ale také u Kanta se liší různé fá
ze vývojové, nadtož u Schellinga a jiných. Tento vývoj ideí Marxových a Engelsových v mladších vůdcích německé strany sociálnědemokratické není ještě
ukončen. Sám vidím v tomto vývoji krisi, ale nevidím, že by jí marxism přestá
val být zvláštní filosofickou, sociologickou a politickou soustavou”(6).
Podle Masaryka tedy u Marxe filosofie je. “A teprve na této filosofii Marx bu
duje svou soustavu národohospodářskou”(7).
Nás nyní nebude zajímat, jak Masaryk marxismus vykládá, nýbrž jak ho kriti
zuje.
Jednou ze základních Masarykových filozofických námitek proti marxismu je
teze, že materialismus a dialektika jsou navzájem v rozporu: “Marx a Engels
nepoznali, že se jim dialektika nehodí. To je vážnější fakt než mnohé odpory a
nesrovnalosti v jednotlivostech u Marxe a Engelse přirozeně se dostavující. Zde
jde o rozpor v noetickém zdůvodnění celého systému. Pro posouzení filosofické
hloubky padá na váhu to, že Marx a Engels přijali metodu metafysické a noetické soustavy cizí a sobě protivné”(8). “Dialektika materialistická je contradictio in adiecto”(9). Přestože se zde nelze touto otázkou podrobně zabývat soustředíme pozornost na kritiku, pokud je vedena z humanistických pozic neškodí upozornit, že toto Masarykovo tvrzení je více méně sdíleno řadou sou
časných znalců Hegela a Marxe, např. Jeanem Hyppolitem a Jean-Yves Calvezem(10). Zvlášť přesvědčivá je tato kritika vůči engelsovsko-leninské verzi
“dialektického materialismu”, jak ji hlásá soudobá oficiální marxisticko-leninská ideologie) 11).
Masaryk pochopil význam filozofického a světonázorového charakteru Mar
xovy doktríny a vidí tedy také, jak tato filozofie determinuje i jeho zdánlivě ryze
ekonomické nebo sociologické koncepce. Např. koncepce proletářského třídní
ho vědomí není výsledkem empirického bádání, nýbrž je vyvozena z apriorních
metafyzických tezí. Masaryk cituje známý Úvod k Hegelově filozofii práva,
markantní příklad tohoto Marxova postupu a komentuje to: “Elegelova negace
negace pracuje plnou parou. Marx si konstruuje proletariát, třebaže si musí ří
ci, že v Německu průmyslový vývoj ještě proletariát nevytvořil. (...) Na proletářskou kostru hegelovsky tu konstruovanou a vší lidskosti zbavenou navěšují se
později v Kapitále nejnutnější ekonomické a statistické cáry”(12).
Podobně Masaryk konstatuje, jak Marxova “negace negace” nehraje v otázce
“vyvlastňování vyvlastňovatelů” a postupující polarizace společnosti: “Podle
Marxe se nakonec stálou centralizací kapitálu stane buď to, co se vykládá o šti
kách v rybníku - nakonecjich zbude jen několik nebo dokoncejen jediná. Neboť
“jeden kapitalista zabije mnohé”. Masa (menších) kapitalistů je vyvlastňována
několika málo kapitalisty a také těchto několik málo “kapitálových magnátů”
pořád ubývá. Tedy nakonec jeden Rothschild a jen Rothschild, na druhé stra
ně miliony a miliony proletářů a proletářů (...)
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Marxova fantazie tu konstruuje třídní protivy docela volně podle principu pro
tikladu, podle negace negace, a tak povstalo Marxovo inferno, s kterým se prá
vě fakta statistiky a historie práce neshodují. Podle této statistiky a historie
Marxovy koncentrace kapitálu v rukou několika málo kapitálových magnátů
není. Nejen že stará střední třída (to jest kapitalisté menší) úplně nezanikla a do
cela nezaniká, ale kapitalism tvoří stále střední třídy nové. To, co vidíme v každé
větší továrně, je obecné: mezi podnikatelem a hlavou vedoucí a mezi dělníky je
řada lidí prostředečných, kteří mají práci a funkci nadmíru důležitou a bez kte
rých by ani kapitalista ani dělník nemohli existovat: inženýři, písaři, zasílatelé,
obchodníci a tak dále. Zkrátka, celá hierarchie průmyslnická, ne pouze ty dva
Marxovy extrémy”(13).
Masaryk už na sklonku minulého století viděl to, co moderní sociologie 20. sto
letí rozpracovala v teorii nové střední třídy. Novou střední třídu tvoří zaměst
nanci tzv. terciární sféry neboli terciárního sektoru, tzn. zaměstnanci bank, po
jišťoven, obchodů, administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti školství
apod. Podíl této nové střední třídy (tzv. “bílých límců”) v globální společnosti
neustále vzrůstá, tj. Masarykem zachycená tendence nadále působí.
Vezměme příklad Švýcarska. Podle údajů švýcarského Federálního statistické
ho úřadu tvořili v roce 1960 zaměstnanci terciárního sektoru 38,9% aktivní po
pulace. V roce 1975 již poprvé překročili polovinu aktivní populace, tj. 50%!
V roce 1978 tvoří 52,5% - mají tedy absolutní většinu. Jsme tedy na sto honů
vzdáleni od Marxem předpovídané polarizace společnosti okolo počtem ros
toucího a zbídačovaného proletariátu a ubývajících kapitalistů, jejichž bohat
ství vzrůstá.
Masaryk též správně rozpoznává v Marxově filozofickém materialismu základ
jeho komunismu: “ Marxovi, předně komunism je logickým důsledkem mate
rialismu^ 14). A odvolává se na známý Marxův text ze “Svaté rodiny”. Marx
tam vysvětluje: “Stejně jako karteziánský materialismus má své vyústění v pří
rodovědě ve vlastním smyslu, druhá tendence francouzského materialismu vy
úsťuje přímo v socialismus a komunismus.
Není třeba velikého důvtipu, abychom z materialistických učení o původní
dobrotě a o rovném rozumovém nadání lidí, z učení o všemohoucnosti zkuše
nosti, zvyku, výchovy, o vlivu vnějších poměrů na člověka, o velikém významu
průmyslu, o oprávněnosti požitků atd. pochopili nutnou spojitost materialismu
s komunismem a se socialismem. Jestliže si člověk tvoří všechno poznání, po
žitky a tak dále ze smyslového světa a ze zkušenosti ve smyslovém světě, jde tedy
o to, zařídit ten empirický svět tak, aby v něm člověk zkusil, co je v něm opravdu
lidské, aby tomu zvykl, aby sebe sám zkusil jako člověka. (...) Je-li člověk for
mován poměry, musí se ty poměry udělat lidskými”(15).
Jinými slovy je-li člověk formován vnějšími materiálními poměry, je třeba pře
měnit tyto vnější materiální poměry. Ovšem: jde jen o transformaci materiál
ních poměrů? Dostáváme se zde k centrálnímu bodu Masarykovy kritiky mar
xismu. Vzhledem k tomu, že podle Masaryka je marxismus především otázkou
názoru na svět a na život a vzhledem k tomu, že Masaryk je především etik(I6),
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je zjevné, že posouzení marxismu z hlediska etických a humanitních principů
tvoří základ Masarykovy kritiky marxismu.
“Filozofie má vůbec ráz etický, etika je životní moudrostí vůbec. Soudu etické
mu podléhá všecka činnost praktická a teoretická, také jednání a konání poli
tické a hospodářské. Neříkám, že se etickými normami hospodářské jevy mají
vykládat, nemyslím, že se pouhým kázáním lásky k bližnímu dá zorat pole a na
péci chleba - ale tolik je jisto: všechno jednání, inclusive hospodářské, má být
mravné, má-li jednání být mravné vůbec. Opakuji: to neznamená, že etika má
ekonomice předpisovat; ne, etika jen žádá od všech lidí, tedy i od lidí vytvářejí
cích hodnotu a pracujících, aby byli lidští a mravní. Podobně logika nepředpisuje fyzice a sociologii, ale fyzik a sociolog musejí pracovat logicky, ať už lo
giku (in abstracto, jako vědu) studovali nebo ne”(17).
Tedy i hospodářská politika musí být podřízena etice: “Tím říkám: in abstracto
etika jako věda je odlišena od věd jiných, tedy také od politiky (hospodářské a
jiné), ale všecko a všeliké jednání podléhá etickým normám”(18).
Přeměnou materiálních empirických poměrů par excellence je revoluce. Ale zde
Masaryk upozorňuje: “Avšak otázka revoluce není jen problémem historickým;
nejde totiž jen o to, co se dálo, děje a bude dít, nýbrž co mám dělat já. Revoluce
se musí posuzovat také eticky, neboť revoluce znamená zpravidla: zabíjet!”) 19)
Masaryk vytýká Marxovi jeho “amoralism”: “Marxův historický materialism
je po výtce pozitivistický amoralism”(20). Masaryk cituje Marxovu předmlu
vu k 1. vydání Kapitálu a konstatuje, že se v marxismu nebezpečně vytrácí po
jem osobní odpovědnosti: “Marxism osobní odpovědnost příliš stlačuje”(21).
“Marx a Engels vidí v právu jen reflex poměrů ekonomických (...) Pozitivistic
kému amoralismu stačí říci, co se stalo a co se stane - co se stát má, pozitivní
pojmy právní jsou mu lhostejné”(22).
Masaryk uvádí Marxovu nepříliš lichotivou poznámku o lidských právech(23)
a poznamenává k tomu: “ Marx a Engels nedocenili ani politické proklamace
práv člověckých, neviděli, že humanitní ideál přechází zákonodárnou kodifi
kací z říše myšlenek a tužeb v praxi politickou a sociální”(24).
“Politické prohlášení práv člověckých”, pokračuje Masaryk, “má velký význam
a kodifikace těchto práv je značný pokrok pozitivní, třebaže se jich dost často
nešetří”(25).
Masaryk tedy vytýká Marxovi zejména jeho amoralismus, jak se projevuje ve
vylučování etické stránky sociálních problémů, ve vytlačování individuální
odpovědnosti a v podceňování významu lidských a politických práv. Na dru
hé straně podle Masaryka Marx sám je veden etickými motivy, což Masaryk
kvalifikuje jako “kolísání mezi amoralismem a moralismem”: “Ve všem a všu
de to kolísání Marxovo mezi ultrapozitivistickým amoralismem, odmítajícím
zejména etiku, a moralismem”(26).
Lze s Masarykovou kritikou souhlasit? Jaký je Marxův postoj k etice? Je mar
xismus humanistický?
Otázky humanismu a otázky etické byly jedním z centrálních bodů diskusí o
Marxově učení. Nelze zde tuto otázku zdaleka vyčerpat, ale podejme alespoň
stručné (a nutně zjednodušené) informativní schéma.
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Setkáváme se 1) s interpretacemi, které hledají “autentického” Marxe (ke kte
rému se eventuálně hlásí nebo hlásají “návrat” k němu);
2) s částečnými revizemi marxismu;
3) s totálním odvržením marxismu,
ad I) Ti, kdo se hlásí k “autentickému” Marxovi, vidí v něm - opět zjednoduše
ně řečeno - buď vědce, který nemá ani zrnko etiky, nebo - a tento směr nás bude
zajímat víc - v něm vidí naopak humanistu.
ad 2) Co se týče částečných revizí marxismu, můžeme je rovněž schématicky
rozdělit na dvě skupiny: na revizionismus humanistický (či etický) na jedné
straně a na revizionismus “scientistický” na straně druhé.
Revizionismus v obou těchto podobách existoval v komunistických zemích
zejména počínaje druhou polovinou let padesátých a v periodě let šedesátých.
V Československu bychom mohli s určitou simplifikací zařadit Ivana Svitáka
let šedesátých do “scientistické” revize marxismu, Milana Machovce let šede
sátých pak do “humanistické” revize marxismu. Vliv humanistické revize lze
cítit v takových heslech jako socialismus “s lidskou tváří” nebo socialismus,
“který nezapomíná na člověka”(27).
Tento revizionistický fenomén se v komunistických zemích plně rozvíjí v době
tzv. reformismu, tj. zejména v Chruščovově éře, kdy byl oficiálně odsouzen tzv.
Stalinův “kult osobnosti” a docházelo k dílčím ekonomickým reformám a k
částečnému uvolnění politického teroru, ovšem za zachování podstatné struktu
ry komunistických režimů, tj. zejm. monopolu komunistické strany.
Toto období vyvolalo přehnané naděje na Západě. Obnovila se znovu stará ví
ra, že obchodní styky Východu se Západem automaticky zliberalizují komu
nistický režim, iluze, kterou hlásal již r. 1922 Lloyd George(28). Typickým pro
duktem tohoto období je tzv. “teorie konvergence” komunistických a liberál
ních režimů. Je nesporné, že jedním z předchůdců této zcela jednostranné - neli přímo absurdní - teorie konvergence byl E. Beneš. Období, o němž mluvíme,
tj. 2. pol. let padesátých a léta šedesátá, přála nejen různým částečným revizím
marxismu, ale i “návratům” k domněle “autentickému” Marxovi, který prý byl
jen “zdeformován”, sám je však nedotknutelný(29). I na Západě byl v té době
marxismus módní u určité části intelektuálů, zejm. ve Francii,
ad 3) Třetí okruh, tj. totální odvržení marxismu, může být rovněž motivováno
jak humanisticky, tak “scientistický”. Jinými slovy je možno odmítnout mar
xismus z důvodů humanistických nebo z důvodů vědeckých. Ovšem tyto dvě
kritiky se nijak navzájem nevylučují, právě naopak mohou být logicky spjaty,
jak je tomu ostatně např. právě u Masaryka. Pokud odmítneme Marxovu filo
zofii, je zcela přirozené, že odmítneme i její domněle “vědecké” konsekvence
ekonomické a sociologické, které nespočívají na žádné empirické základně,
nýbrž právě na předběžné filozofii.
Vraťme se však k prvnímu bodu naší schématizace. Je Marxovo učení huma
nistické? Podle Althusserovy strukturalistické interpretace marxismu existuje
u Marxe tzv. epistemologický přelom (coupure épistémologique). Raný Marx
je nevědecký humanista, zato zralý Marx je vědecký a antihumanistický. “Au
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tentickým” Marxem je podle Althussera zralý Marx, tj. antihumanistický.
Dostáváme se tak dál v naší schématizaci. Mladý neboli “raný” Marx je dnes
všeobecně považován za humanistu, i když řada autorů tento humanismus
odmítá jako zvrácený. Např. Kostas Papaioannou denoncuje u mladého Mar
xe jeho “produktivistický pietismus”.
Taková jednota však nevládne v interpetaci zralého Marxe. Jasně ovšem nyní
převládá pojetí, které zdůrazňuje kontinuitu mezi ranými a zralými Marxový
mi idejemi, mezi Marxem Ekonomicko-filozofických rukopisů z roku 1844 a
Marxem Kapitálu(30). Ojediněle se však dosud objevují názory, podle nichž
“zralý” Marx totálně opustil svou ranou filosofii - to tvrdí např. Althusser a
Wetter(31). Taková interpretace je však neudržitelná, jak ukázal mezi mnoha
jinými např. Kolakowski(32).
Můžeme tedy bez rozpaků tvrdit, že celým Marxovým dílem - od jeho rané kri
tiky Hegelovy filozofie práva(33) až po jeho pozdní spisy-se vine určitý “huma
nismus”, který je v raných spisech na první pohled viditelný, neztrácí se však ani
ve spisech pozdních(34).
Etická, humanistická kritika marxismu nebude tedy spočívat v tvrzení, že
marxismus vůbec není humanistický, nýbrž že jeho humanismus je zvrácený.
Vzhledem k tomu, že tuto problematiku zde zdaleka nemůžeme vyčerpat, spo
kojíme se s tím, že 1) stručně naznačíme pochybenost Marxova pojetí etiky a
2) ukážeme nebezpečí obsažená v Marxově “humanismu”. Ad I) Už v Úvodu ke
kritice Hegelovy filozofie práva Marx píše: “Člověk toje svět člověka, stát, spo
lečnost”, kteroužto ideu brzy nato precizuje v Tezích o Feuerbachovi: “Lidská
podstata není žádné abstraktum vlastní jednotlivému individuu. Ve své zkuše
nosti je souhrnem společenských poměrů”. Jednotlivec je pak zosobněním
společenských poměrů, jak Marx sám upozorňuje v předmluvě ke Kapitálu:
“Postavy kapitalisty a pozemkového vlastníka zde nelíčím nikterak v růžovém
světle. Ale o osoby tu jde jen potud, pokud jsou zosobněním ekonomických ka
tegorií, nositeli určitých třídních vztahů a zájmů. Z mého stanoviska, podle
něhož vývoj ekonomické společenské formace je chápán jako přírodně histo
rický proces, lze tedy nejméně jednotlivce činit odpovědným za vztahy, jejichž
produktem v sociálním smyslu zůstává, byť se nad ně subjektivně sebevíc povznesl”(35)
V Kritice Gothajského programu Marx sarkasticky píše: “Co je to ‘spravedlivé
rozdělování’? Což netvrdí měšťáci, že dnešní rozdělování je ‘pravedlivé’? A není
to vskutku jediné ‘spravedlivé’ rozdělování při dnešním způsobu výroby? Jsou
hospodářské poměry určovány právními pojmy, nebo vyplývají naopak práv
ní poměry z hospodářských? A nemají i socialističtí sektáři nejrozmanitější
představy o ‘spravedlivém’ rozdělování?”(36). Marxova myšlenka je jasná.
Jak bychom mohli kritizovat společenské zlořády s pomocí mravních či práv
ních idejí (např. ideje spravedlnosti)? Vždyť morálka a právo jsou určovány
stavem hospodářských poměrů! V tomto smyslu jsou tedy za kapitalismu
existující hospodářské poměry “spravedlivé” chcete-li. Jinak řečeno: má smysl
uvažovat o tom, zda to, co je nutné, je spravedlivé či nikoli? Samozřejmě, že ne.
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Co je nutné, to je nutné a všechny úvahy o tom, zdaje to spravedlivé či nespra
vedlivé, dobré či špatné, jsou k ničemu. Nuže kapitalismus je nevyhnutelná eta
pa sociálně-ekonomického vývoje a žádný ze zlořádů a nelidskostí, jež nastolu
je, nelze odsoudit jménem etických či právních idejí. Kapitalismus se po určité
době přežije, nastane jiné “skutečné hnutí”, kapitalismus se stejnou nutností,
jako vznikl, také zanikne. Nač se rozhořčovat nad nelidskostí? V Německé ideo
logii, společném spise Marxe a Engelse, čteme: “Komunisté nekáží žádnou mo
rálku... Nestaví před lidi morální požadavek: milujte se navzájem, nebuďte
egoističtí atd.; vědí velmi dobře, že egoismus stejně jako oddanost jejednou z fo
rem, a za určitých poměrů (Verháltnisse) nezbytnou formou afirmace indivi
duí”.
Zkrátka podle Marxe dokud nenastane “beztřídní společnost”, dotud lidské a
nelidské, dobro a zlo budou stejnými “fakty” a stejně “lidskými”. Asi jako v ku
chyni používáme sůl a cukr, tak v “kuchyni” dějin je dobro a zlo. “Jestliže zlo
je odsouzeno, tak je to jedině dějinami, nikterak morálkou”(37).
Takovéto pojetí morálky se bezvadně hodilo k obhajobě všech zvěrstev komu
nistického režimu, které byly dopuštěny jménem domnělého “třídního zájmu”,
třídního zájmu, který byl vlastnictvím “předvoje dělnické třídy”, tj. komunis
tické strany. Tuto skutečnost si uvědomil např. Zdeněk Mlynář ve svých memoárech “Mráz přichází z Kremlu”, kde vykládá, jak sám posuzoval politické
procesy z hlediska oněch “třídních zájmů”, tvrdil, že to nejsou normální soudy,
že v nich neplatí prezumpce neviny atd. Osobní odpovědnost za justiční zločiny
se u takových komunistů vůbec nepociťovala: o všem rozhoduje “Strana”. V ob
dobí Pražského jara se soudci bránili: “My nic, my jsme jen vykonávali příkazy
Strany.” Takového komunistu “vůbec nenapadlo, že by za to mohl být někdy
volán k odpovědnosti jako za svůj osobní krok a čin, neboťto přece byl krok ve
jménu “vyšších cílů”(38).
Jak vykládá Mlynář, průlom zde učinila do myslí komunistů Chruščovova kri
tika Stalina: Chruščov “svým pokusem svalit všechnu vinu a odpovědnost na
Stalina, osobně nastolil vlastně problém osobní odpovědnosti komunistů za
jejich myšlenky a činy.”(39)
“Tato primitivní, zdaleka ne ‘systémová’ kritika, která normální lidskou morál
ku vpustila do politiky jen zadními dvířky politického kalkulu, přesto takto za
působila. Neboť z ní plynul prostý fakt: odpovědnost ani za Stalina nepřevezme
strana - odpovídá sám. A kdo ji tedy převezme za mne?”(40)
Nyní chápeme, proč v reformistickém období (2. pol. 50. let a léta 60.) se otázka
humanismu a otázka etických hodnot dostává do popředí diskusí o marxismu.
Viděli jsme však, že Marxova doktrína je skutečně amoralistická, jak postřehl
Masaryk, a tedy podřizovat sociální revoluci etickým normám je v marxismu
nemožné, protože neopak etické normy jsou tam odvozeny a podřízeny sociál
ní revoluci.
Ad 2) U Marxe však přesto nacházíme určitý “humanismus”, což Masaryk, jak
zmíněno, vyjadřuje jako kolísání mezi amoralismem a moralismem. V beztříd
ní společnosti má být podle Marxe zrušeno odcizení; podle Engelse tam pak
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bude panovat “opravdu lidská morálka”, zločinnost tam zmizí, krást tam bu
dou jen duševně choří. Podle Marxe “komunismus jakožto reálné přivlastnění
lidské esence člověkem a pro člověka, jakožto návrat člověka k sobě samému
z titulu společenského člověka, návrat úplný, vědomý, který zachovává všech
no bohatství vnitřního pohybu, tento komunismus, který je dovršeným natu
ralismem, je zároveň humanismem: je skutečným koncem sváru a existencí, me
zi zpředmětněním a sebepotvrzením, mezi svobodou a nutností, mezi indivi
duem a druhem. Řeší tajemství dějin a ví, že ho řeší.”
Narážíme tak na to, co Kolakowski výstižně nazývá mytologickým, prorockým
a utopickým vědomím u Marxe(41). U Marxe necházíme zázračnou jednotu
determinismu a voluntarismu, vědecké nutnosti a etického ideálu, individua a
druhu, naturalismu a humanismu, amoralismu a moralismu, teorie a praxe,
subjektu a objektu, svobody a nutnosti. Komunismus byl pro Marxe zároveň
nutností dějin i ideálem humanity. Marx se tedy vymyká jak linii pozitivistické,
tak linii kantovské. Beztřídní komunistická společnost má podle Marxe zrušit
veškeré zprostředkování mezi individuem a druhem - tzn. zrušení dělby práce,
státu, soukromého vlastnictví, peněz, náboženství. Vztahy mezi lidmi mají být
transparentní a bezprostřední, všechny zdroje konfliktu domněle zmizí.
“Marx přejal romantický ideál společenské jednoty a komunismus jej uskuteč
nil jediným možným způsobem v průmyslové společnosti, totiž despotickým
způsobem vlády”(42). Jinými slovy: je možno hájit Marxe tím, že on sám byl
veden humanistickými pohnutkami, že chtěl zrušit odcizení, že se bránil proti
kasárenskému komunismu, že sám kritizoval “hrubý” neboli “vulgární” ko
munismus, který popírá lidskou osobnost a hlásá vulgární egalitarismus? Těm
to obhájcům Marxe je třeba připomenout, že pro svobodu daleko nebezpečnější
než primitivní “vulgární komunismus” je právě Marxova utopická a prorocká
mytologie “beztřídní společnosti”, že nebezpečím pro svobodu je právě Marxův
“autentický” koncept humanismu, který hlásá “bezprostřední” a “transparent
ní” vztahy.
Víme dobře, k jakým důsledkům vede Marxova myšlenka konce odloučení stá
tu a společnosti, myšlenka totálně sjednocené společnosti a bezprostředních
vztahů. Proletariát má představovat předstupeň k totální univerzalitě. Ostatní
“vládnoucí třídy” byly ryze partikulární, zatímco proletariát jako vládnoucí tří
da má být již univerzální, byť ještě ne dokonale. Dokonale univerzální bude
“konec předdějin”, tj. beztřídní komunistická společnost. Proto také komunis
mus bude koncem separace mezi společností a státem. Připomeňme další Mar
xovy ideje, které se k tomu vážou. Proletariát bude růst početně, až bude tvo
řit zdrcující většinu společnosti. Proletariát tedy bude univerzální i v tomto
početním smyslu - prakticky téměř celá společnost bude proletariátem, bude
proletarizována “vývojem kapitalistické společnosti samé”. Tato proletarizace neboli vyvlastňování postihne podle Marxe postupně i drtivou většinu “kapi
talistů” samých - nejprve těch drobnějších a středních, pak i - větších - až zbude
pár superkapitalistů, jež bude snadné vyvlastnit. Opakujeme, že tento proces
proletarizace či vyvlastňování bude podle Marxe procesem kapitalistické spo
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lečnosti samé - odpadá tedy etický problém expropriace. “Diktatura proletariátu” - panství třídy, která je již takřka univerzální, jen dovrši tendence kapi
talistické společnosti samé, bude posledním dějstvím v katastrofickém proce
su kapitalistického vývoje. Diktatura proletariátu konečně bude moci být “vyš
ší demokracií”, protože bude reprezentovat zájmy proletariátu jakožto praktic
ky jediné a téměř univerzální třídy, tedy prakticky bude reprezentovat zájem
všech. Vidíme tak jednotný, vnitřně spjatý celek, kde jeden prvek navazuje na
druhý a jeden omyl navazuje na druhý. Výsledek je ne “katastrofický”, ale pří
mo katastrofální - a to nikoli ve vztahu k “vývoji kapitalistického systému Sa
mého”, ale k diktatuře proletariátu”.
Ve skutečnosti proletariát početně nerostl ve srovnání se zbytkem společnosti společnost se neproletarizovala, nýbrž naopak zaznamenáváme růst středních
vrstev. Expropriace tedy pochopitelně zůstává otázkou morální. Sjednocená
společnost a bezprostřední vztahy jsou jen smrtonosnou utopií, k níž žádným
vlastním vývojem kapitalistického systému nedospějeme. Diktatura proleta
riátu není demokracií, aleje skutečnou diktaturou. Protože vývoj společnosti
sám nevede k proletarizaci a expropriaci, komunistický režim proletarizuje
násilím - nejen velkokapitalististy a velkostatkáře, ale i drobné řemeslníky a
drobné rolníky. Že tento proces není “samovolný” a bezbolestný, jak si to
naivně Marx představoval, není snad třeba ani zdůrazňovat. Zájmy celé společ
nosti nejsou totožné, proto komunistický režim zruší veškerou politickou opo
zici a zruší onu separaci mezi občanskou společností a politickým státem: v ko
munismu vedoucí strana “proletářské avantgardy” vskutku spojuje moc eko
nomickou a politickou, a to téměř absolutně. Titíž, kdo řídí hospodářský život a
určují rozdělování jeho výsledků, mají též naprostou politickou moc. Cílem je
beztřídní společnost, proto v komunismu oficiálně není třídních rozporů a
konfliktů: reálně, fakticky, sice konflikty mezi sociálními vrstvami existují, ale
musí být potlačeny uměle, protože podle Marxe přece máme už počínaje dikta
turou proletariátu do jisté míry “univerzalitu”. Po dobrém to nejde, v tom se
Marx velmi mýlil, a když to nejde po dobrém, musí to jít po zlém. Tadyje vidět
úlohu marxistické ideologie v komunistickém režimu: jednak realizovat tero
rem a násilím to, co podle Marxovy ideologie se domněle má a musí uskuteč
nit automatickým vývojem a jednak, když už tu máme jako výsledek tak nelid
ský režim, pak ideologie vystrčí druhý svůj trumf: ospravedlňuje tento systém:
je to přechod k “beztřídní společnosti”, ráj je již za rohem.
Pochybnost Marxovy doktríny si nyní velká většina lidí v komunistických ze
mích uvědomuje, nevkládá proto žádné naděje do pouhých částečných revizí
marxismu, tím spíš pak v “návrat" k domněle autentickému Marxovi. Jak říká
Kolakowski: “Konec komunistické víry byl koncem takzvaného revizionistického hnutí, které se na chvíli domnívalo, že v komunistické myšlence a jejím sys
tému se dají obnovit demokratické principy společenského života i intelektuální
a mravní normy. Ale komunismus je věc moci, nikoli intelektuální diskuse.
Požadavky lidských práv, občanských svobod, svobody projevu, výchovy, svo
body odborového hnutí atd. se stále méně a méně vznášejí ve jménu lepšího
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komunismu. Lidé myslí v pojmech reprezentativní demokracie, národních hod
not, náboženských myšlenek, hmotného blaha - naprosto ne v pojmech návra
tu k “pravému marxismu”, natožpak k “pravému leninismu”.”(43)
Toto uvědomění zvlášť zdařile formuloval Jan Patočka: “Bez mravního zákla
du, bez přesvědčení, které není věcí oportunisty, okolností a očekávaných vý
hod, žádná sebelépe technicky vybavená společnost nemůže fungovat. Morál
ka však zde není k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě k tomu, aby
člověk byl člověkem. Nedefinuje ji člověk podle libovůle svých potřeb, přání,
tendencí a tužeb, nýbrž ona to je, která vymezuje člověka.
Proto se domníváme, že je na čase, aby tyto jednoduché, ale bolestnou zkuše
ností dlouhých desetiletí ověřené teze, které každý nějak pociťuje, ujasněné
pronikly vědomí všech, a že je k tomu vhodná doba”(44).
Takové pojetí je ovšem pravým opakem koncepce Marxovy, který etické normy
vyvozuje a podrobuje společensko-třídním zájmům. Je však plně ve shodě s
pojetím Masarykovým, který přeci v Otázce sociální hlásá: “Společnost je orga
nizována netoliko technicky a hospodářsky, nýbrž také eticky - právo a mrav
nost jsou potence reálné, sociální, jsou oprávněny a toto jejich oprávnění vyplý
vá nejen z jejich užitečnosti pro jednotlivce a pro společnost, nýbrž pramení
v citu lidskosti, v člověku samém”(45).
Vidíme tedy, že dnešní boj za lidská práva v komunistických zemích, který
v Československu s Patočkou zdůrazňuje nikoli etiku podrobenou domnělému
vyššímu “třídnímu zájmu”, nýbrž etiku naprostou, boj, který nepodčeňuje po
litická práva a svobody jako domněle pouze “formální” a nepodřizuje je pretendované “světlé budoucnosti” beztřídní společnosti, tento boj za lidská práva
může u Masaryka - přes omyly, chyby, slabosti a nedokonalosti, které se u něho
vyskytují(46) - nalézt nezanedbatelný zdroj inspirace.
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Masaryk a naše státnost
František Schwarzenberg:
Ústřední námět tohoto sympózia byl jistě volen šťastně. Vždy je pro nás dobře
vracet se k Masarykovi a čerpat ponaučení zjeho názorů a z jeho činnosti a vy
bírat si z toho, cokoli je pro dnešek i pro zítřek ještě časové. A toho je hodně.
Nebudu mluvit pouze o Masarykovi samém, ale také o zrodu toho, co pro
nás pamětníky je navždy poznamenáno jeho jménem. Mám ovšem na mysli onu
republiku, které s jistou dávkou nostalgie říkáme “Masarykovo Českosloven
sko”.
Mnozí lidé dnes hledají odpovědi na pomyslné otázky, co by se bylo stalo,
kdyby... kdyby byly ve skutek vešly návrhy Kroměřížského sněmu; kdyby bylo
došlo ke korunovaci v Praze; kdyby císař František Josef byl zemřel dříve a jeho
následník, arcivévoda František Ferdinand byl přetvořil říši ve federaci států či
národů; kdyby se říše byla přebudovala dle říjnového diplomu císaře Karla.
Kdyby bylo došlo k tomu, oč usilovali Kramář a Štefánik a o čem zprvu mluvil
též Masaryk, a svobodné Československo by se bylo stalo konstituční monar
chií; kdyby nástupnické státy byly utvořily federaci, jak o ní uvažoval Masaryk;
kdyby, kdyby...
To by nás zavedlo příliš daleko. Musili bychom se zabývat např. otázkami
politické prozíravosti, musili bychom sledovat názory našich austroslávů a tím
bychom se dostali až k otázce, proč a do jaké míry byl Masaryk svého času
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austrofilem či proč spatřoval v Rakousku hráz proti německé expanzi. Vzpo
meňme jenom namátkou jeho výroků:
“Naši se často nad těmi sympatiemi k Rakousku pozastavovali; ale: nebyli
Francouzové a všichni ostatní v té své politice tak dlouho potvrzováni a utvrzo
váni - námi? Kdo u nás, počínajíc vlastně původním názorem Palackého, hlá
sal austrofilství a myšlenku, že Rakousko je záchranou před Německem?...”
V souvislosti s Palackým jsem si často kladl otázku, až kam by bylo přípustno
vystopovat obdobu mezi Palackým a Masarykem, pokud se týče vývoje jejich
postoje k Rakouské říši. Všichni známe často citovaný úryvek z Palackého lis
tu do Frankfurtu, dle kterého:
"... kdyby Rakouska nebylo, musili bychom je nově založiti.”
Jistě tehdy doufal Palacký v možnost přetvoření Rakouska v národnostně spra
vedlivou říši. Teprve v době, kdy tuto naději ztrácel, řekl:
“Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm.” Stejně byly doby, kdy také
Masaryk spatřoval zájem Čechů a Slováků v zachování a přebudování Rakous
ké říše. Sám na to vzpomíná ve “Světové revoluci”:
“Austrofilství, jak jsem ukazoval, bylo ve všech spojeneckých a neutrálních ze
mích velmi silné; vítězství nad ním nebylo snadné a rychlé - vždyť sami jsme té
měř všichni tak dlouho nutnost Rakouska před celým světem dokazovali a ji há
jili.”
Zdá se, že v té době, na kterou zde vzpomíná, Masaryk - stejně jako kdysi Pa
lacký -ještě doufal v možnost reformování říše způsobem, který by on považo
val za spravedlivý a žádoucí. Ale na samém začátku války Masarykjiž nedoufal
v možnost spravedlivého přebudování říše a proto se rozhodl k činnosti revo
luční, o které ovšem u Palackého nemohlo být řeči. Přesto je snad možno mlu
vit o obdobě ve vývoji jejich uvažování. Připomeňme si ostatně, že v “Hovo
rech” Masaryk v jiné souvislosti říká: "... mým politickým učitelem byl Palac
ký”.
Nechci však dnes mluvit o Masarykově austrofilství, ale o Masarykovi a stát
nosti naší. Nechci se pouštět do pomyslných dohadů o tom, co by bylo bývalo,
kdyby..., či co by nás bylo lépe uchránilo před německou a ruskou expanzí. Bu
du raději mluvit o tom, co se stalo.
Rád bych vycházel z doslovu zákona, dle kterého se Tomáš G. Masaryk za
sloužil o stát. Na první pohled by se snad zdálo, že výklad zákona tak krátkého
nemůže být obtížným. A přesto se hned naskýtá otázka: o jaký stát, okterýstát
se to Masaryk vlastně zasloužil?
Zasloužil se pouze o zcela nový politický útvar, který neměl nic společného
s pradávným státem Koruny svatováclavské, či zasloužil se o stát, ve kterém
pokračovala ústavněprávní identita tisíciletého státu, který trval i nadále v re
publice Československé, tedy o stát “staronový”, jak sám říkal?
Klade se tedy otázka právní a politické kontinuity českého státu. U Masary
ka samotného - chcete-li - mohla by otázka znít v jiné obdobě: byl Masaryk
pouze revolucionářem a zakladatelem zcela nového státního útvaru, či byl Ma
saryk obnovitelem samostatnosti dávno stávajícího, nepřetržitě po právu exis
tujícího státu a současně spolutvůrcem nového státu?
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Tyto otázky jsou složité a já se pouze pokusím načrtnout několik úvah, které
by nám mohly pomáhat při hledání správných odpovědí.
Pobídkou k výběru dnešního námětu byla pro mne, mimo jiné, vzpomínka
zcela osobní, dnes již více než půl století stará. Myslím, že jsem jižjediným pa
mětníkem, který u příležitosti svatováclavského millenia roku 1929 na vlastní
oči viděl, jak si prezident Masaryk za doprovodu biskupa Antonína Podlahy
v dostavěném velechrámu sv. Víta prohlížel korunovační klenoty a svatovác
lavskou korunu, která pro naše předky vždy byla a pro nás stále je posvátným
symbolem naší nezadatelné státnosti. Proto chci mluvit o Masarykovi a právní
kontinuitě českého státu.
Státní tajemník Henry Kissinger kdysi projevil názor, že vlastně všechny
středoevropské režimy, vzniklé po první světové válce postrádají legitimity.
Pokud by byly vznikly pouze revolucí, neudivoval by nás tento výrok z úst ve
likého obdivovatele kancléře Metternicha. Vznikla-li však naše republika spí
še převratem, pak tento úsudek není na místě a udivoval by i z úst samotného
Metternicha.
Myslím, že se Kissinger mýlil. Jsem přesvědčen, že naše republika legitimity
nepostrádala.
Snad bychom se nejlépe dostali k jádru věci pokusem, ujasnit si běžné, ale
v našich myslích často nepřesně vymezené pojmy, jako je stát, státnost, revolu
ce, převrat a zjistit, jak tyto pojmy lze aplikovat na naše dějiny a několika málo
citáty doložit, co k tomu říká Masaryk.
Stát

Připomeňme si nejprve, že “stát” v dnešním slova smyslu není organizační
společenskou strukturou trvalou či neměnnou. Použ.íváme-li vžitého slova
“stát”, soustřeďujeme svoji pozornost především na faktickou skutečnost bez
ohledu na hlediska právní. Říkáme, že existuje stát, kdykoli určité území a jeho
obyvatelstvo je účinně ovládáno jakoukoli vládou.
Naprostá svrchovanost bývá dnes označována za charakteristický příznak
státu. V minulosti pojem státu obsahoval v sobě sice samostatnost, ale jen jis
tou míru - byť ne plnost - svrchovanosti, což logicky připouštělo zapojení do
vyšší struktury. Novodobý pojem neomezené, naprosté svrchovanosti státu, po
jem tzv. absolutní suverenity je neslučitelný s tradičním myšlením křesťanským.
Dle křesťanské tradice je každá lidská svrchovanost pojmově omezena záko
nem Božím. V závorce budiž řečeno, že novodobý pojem neomezené svrchova
nosti významně připravil cestu dnešnímu totalitnímu státu s jeho neúctou k zá
kladním lidským právům jednotlivce, rodiny, etnické menšiny či odlišné názo
rové skupiny, byť i tato skupina tvořila většinu obyvatelstva. Jistě neudivuje, že
Masaryk omezuje všemoc svrchovaného státu takto:
“Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo a
mravnost; o pravdě, o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se ne
může hlasovat podle většiny”. (H)
Zřejmé je, že Masaryk uznával meze státní moci, dané mravním řádem, vy
mykajícím se lidské zvůli.
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Státnost
Nemluvíme však pouze o státu. Mluvíváme také o státnosti. Slova “státnost”
je často užíváno v nejrůznějším kontextu. Promluvíme si o různých variantách,
kdy je v běžné mluvě užíváno slova “státnost” s důrazem, kladeným vždy najiný
shluk skutečností a představ. Připomeňme si, co ten který význam tohoto vý
razu znamená pro státnost naši a co k tomu říká Masaryk.
Někdy mluvíváme o “státnosti” jako o postoji občanstva ku státu, pod jehož
pravomocí žije. Masaryk se rozhodně staví kladně ku státu jako společenskému
zřízení a žádá od občanstva pozitivní postoj, založený na aktivní spoluúčasti.
Jindy je užíváno slova “státnost” s ohledem na danou skupinu lidí ve smyslu
jejich schopnosti vlastní stát vytvořit a udržet, jejich schopnosti sobě vládnout,
prostě jejich státotvornosti.
Masaryk v tomto ohledu žádných pochybností nikdy neměl a zde snad ani
není zapotřebí mnoha citátů, protože celé jeho životní dílo o tom vydává dosta
tečné svědectví. Jistě postačí onen dobře známý výrok z “Hovorů”:
"... dokonce jsme si namlouvali, že už samostatnými být nemůžeme. Tož to zas
ne, s tím názorem jsem se nikdy smířit nemohl.”
Většinou se slovu “státnost” rozumí tak, že určitá skupina lidí na daném úze
mí svůj stát opravdu má, anebo by svůj stát míti měla. Mluví se tedy o skutečné
existenci vlastního státu, nebo o nároku na vlastní stát.
Někdy mluvíváme o “státnosti”, když stát, vybavený všemi charakteristický
mi znaky svrchovanosti existuje de iure i de facto. V československém případě
vlastní stát v plnosti těchto příznaků stával od roku 1918. Byl však značný roz
díl mezi situací českou a slovenskou. U národa Slovenského je jasno, že o takto
chápané státnosti lze mluviti až po roce 1918, nehledíme-li snad k časům dávno
minulým. Český stát naopak trval od dob přemyslovských.
Klade se ovšem otázka, zda tento český stát kdy po právu zanikl, a pokud zanil, tedy také kdy zanikl. Zanikl ve století sedmnáctém, osmnáctém, devatenác
tém, či až ve století dvacátém samotným převratem?
Každé české dítě, snad i dítě, vyrůstající v exilu ví, že tento český stát existo
val ve své plnosti až do Bílé Hory. Kdokoli se však jen trochu obíral historií, ví,
že Bílá Hora neznamenala konec samostatnosti českého státu. Josef Pekař zdů
razňuje:
"... že Bílá Hora nechtěla vyvrátiti samostatnost českého státu, aniž vědomě zakládati nějaké Rakousko. Bílá Hora byla soubojem mezi dvěma českými králi
- žádný z nich nebyl, pravda, Čech - vítězem mohl býti pouze jeden z nich, český
král... Vítězi nemohlo vstoupiti mysl bráti v pochybu státní osobnost koruny
české...”
(Josef Pekař, Bílá Hora)
Snad bývá někdy přehlíženo, že státní samostatnost byla potvrzena Obno
veným zřízením zemským z roku 1627 a že bez jakékoli pochyby existovala
ještě mnohem déle. Vždyť teprve tereziánské, josefínské a pozdější reformy, zru
šení stavovského sněmu atd. začaly odbourávat charakteristické příznaky sa
mostatného státu, sdruženého s jinými samostatnými státy zprvu jedině perso
nální unií, jedině osobou společného panovníka. Některé příznaky státní samo-
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statnosti však i dle práva pozitivního přetrvaly doby absolutistického centra
lismu až do časů poměrně nedávných - tak jen příkladmo české zřízení lenní.
Císař Ferdinand V. byl ještě v Praze korunován. Po celou dobu vlády císaře
Františka Josefa byla vždy znovu a znovu řeč o českém vyrovnání, které by dle
císařova přání mělo být protějškem vyrovnání uherského. Mělo dojít k praž
ské korunovaci a korunovační přísaze, stvrzující historické státní právo koruny
svatováclavské. Mělo-li historické právo být korunovační přísahou “stvrzeno”
a nikoli nově zřízeno, muselo po právu patrně ještě existovat.
K tomu všemu sice pro německý a maďarský odpor nedošlo, ale aťse dělo, co
se dělo, obhájci státního práva považovali všechno centralistické úsilí vídeň
ských vlád za protiprávní a tvrdili, že český stát de iure existuje stále. Proto za
vrhovali Prosincovou ústavu, proto vstupovali na Říšskou radu pouze se státo
právním ohražením atp. Rozhodně nelze tvrdit, že by zánik samostatného stá
tu v rámci podunajského soustátí byl kdy býval uznán za právně platnou hoto
vou skutečnost. Státní právo Koruny svatováclavské jistě bylo protiprávně
omezováno, ale promlčeno dozajista nebylo nikdy. O to se hlučně ajednoznačně postarali česko- i německojazyční zastánci českého státního práva na poli
historickém, právnickém i politickém.
Masaryk nepatřil k přísným zastáncům státního práva a vytýkla jim, že pod
léhají příliš historizujícímu právnímu názoru německému a nehledí dosti na
současné myšlenkové proudy západní, především francouzské. Přesto však ve
“Světové revoluci” píše: “Vycházel jsem z historického práva Českých zemí,
podle něhož nám patřila úplná restituce našeho státu; někdy jsem i dovozoval,
že náš stát dejure ještě existuje...” Zapamatujme si dobře, že sám Masaryk byť jen “někdy” - dovozoval, “že náš stát de jure ještě existuje”.
Jisté je, že dle názoru mnoha vůdčích českých osobností, mezi nimiž byl též
Masaryk, český stát až do převratu de iure existoval. Bude nás tedy zajímat, zda
převratem zanikl, či zda moc zákonodárná, vládní a výkonná zcela legitimně
přešly na Národní shromáždění a na československou vládu. O tom později.
Slova “státnost” používáme ještě v jiném smyslu, když mluvíme o pouhém
nároku na vlastní stát, aniž by stát de facto ve své plnosti nebo i vůbec existoval.
Takový nesplněný nárok, taková “státnost” může se opírat o různé zásady.
Může se opírat o zásadu práva historického. Tento nesplněný nárok se však
též může opírat o novodobou, přirozenoprávní zásadu práva na sebeurčení.
Diskuse o státnosti či o nároku na vlastní stát je značně ztížena právě střetnu
tím se těchto dvou zmíněných zásad. Značná obtíž spočívá též v tom, že zastánci
práva historického, tradicionalisté a legitimisté většinou pochybují o existenci
státotvorného, revolučního práva na sebeurčení, kdežto revolucionáři a za
stánci přirozenoprávní zásady sebeurčení často nevědí, co si počít s právem
historickým a s požadavkem právní kontinuity.
Víme, co v československém případu znamenalo střetnutí těchto dvou zásad,
zásady práva historického a zásady práva na sebeurčení.
H istorické právo nám dávalo právo na celé území Českého království v histo
rických hranicích bez ohledu na to, že jinojazyční obyvatelé pohraničního úze
mí nechtěli žít pod vládou Prahy. Současně by historické právo samo zakazo-
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válo Slovákům a Podkarpatským Rusinům, odpojit se od Koruny svatoštěpánské a rozhodnout se pro státní soužití s národem českým.
Naopak zase přirozenoprávní zásada by Čechům, Slovákům a Podkarpat
ským Rusinům dávala právo na sebeurčení, ale současně by žádala, aby Němci
v historických zemích usídlení směli sami o svém osudu rozhodovat.
V době zahraničního odboje i při určování nových hranic na mírové konfe
renci bylo použito obou zásad: historického práva v západní části republiky a
přirozeného práva ve východní její části.
Až příliš trapně vzpomínáme, jak se nám později toto měření dvojím loktem
zle vyplácelo.
Masaryk si byl ovšem plně vědom rozdílu i rozporu mezi těmito dvěma zása
dami. Připomeňme si vzpomínku z “ Hovorů”, kde Masaryk vypráví o době,
kdy přišel do Prahy:
"... v našich rozpraváchjsem zastával názor, že my Češi musíme hledět politicky
se spojit se Slováky. Ti druzí, jako Rezek, Goll a právníci Ott a Randa, citovali
proti mně Riegra, že otázka Slovenska je causa finita; český stát, to jsou de iure
jen historické země, Čechy, Morava a Slezsko - Slovenska se zříkali. Protojsem
byl proti tomu výlučnému historismu. Co vlastně je právo historické? Copak
je právo závislé na čase a na tom, zda bylo či nebylo skutečně prováděno? Není
právo prostě právem, bez ohledu na to, zda kdy platilo nebo neplatilo? Ne
mohlo by se Rakousko a Maďaři proti nám dovolávat práva historického? Ne
odmítal jsem nikdy právo tak zvané historické, ale slučoval jsem je s právem při
rozeným... podle historického státního práva bychom musili Slovensko ne
chat Maďarům.”
Za války Masaryk uplatňoval nároky oba. Sám to vyjádřil takto:
“Můj politický program byl sloučením českých tužeb, jak byly formulovány
programem státoprávním, historickým a přirozenoprávním; myslil jsem stále
na připojení Slovenska - byl jsem svým původem Slovák a Moravan.” A jinde:
“Časem naše propaganda šířila znalost a uznání našeho historického státního
práva; politikové radikálnější a radikální strany uznávali naše právo přirozené,
uznávali naši revoluci.”
Masaryk prostě využíval takticky obou zásad dle vhodnosti okamžiku. Sám
při tom doufal, jak z některých jeho výroků vyplývá, v možnost syntéze obou
vzájemně se vylučujících zásad. Snad se této naděje nikdy nevzdal. Zbývá tedy
pro vznik Československa alternativa: kontinuita či revoluce.
Revoluce, převrat a legitimita vzniku republiky

Je ovšem mnoho různých způsobů, jak definovat pojem “revoluce”. V obec
né mluvě míníme obvykle násilné vzepření se proti právoplatnému, legitimnímu
veřejnému řádu za účelem nastolení nového, jiného režimu, který by nebyl po
kračovatelem dřívějšího veřejného zřízení. Máme tedy na mysli násilné přervání právní kontinuity.
Slova “převrat” používáme spíše tam, kde tato kontinuita byla zachována a
pouze forma vládní byla změněna způsobem ústavně-právně bezvadný, či
alespoň přijatelným - tedy způsobem úplně, či alespoň z větší části legitimním.
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Připomeňme si, že vzepření se proti nelegitimnímu, bezprávím a násilím
vnucenému veřejnému řádu, neříkáme “revoluce”, nýbrž “povstání”. Proto
např. mluvíme o Slovenském národním povstání z r. 1944 a o Pražském povstá
ní z roku 1945.
Řekněme si hned zkraje, za jakých okolností Masaryk považoval revoluci za
mravně ospravedlněnou. Stačí jeden úryvek ze “Světové revoluce:
“... revoluce je oprávněna jako nutná obrana; a její nutnost nastává, když všec
ky jiné prostředky jsou vyčerpány. O revoluci platí, co platí o válce: obrana je
mravně dovolena... Ale demokracie neznamená revoluci v permanenci... lidé
musí přejít ke klidné a stálé práci, a to se mnohým daří nesnadno.”
Ostatně v “Hovorech” vzpomíná Masaryk na dávné spory:
“ Mně ten radikalism těch hochů byl proti mysli... Tenkráte jsem proti nim na
psal slovo, že revoluce je šosáctvím.”
Později arci svoji vlastní činnost ani on, ani kdo jiný za šosáctví nepovažoval.
Přihlédněme nyní, jak se “revoluce” a “převrat” prolínají při vzniku republiky.
Někdy slýcháme, že republika vznikla revolucí a jindy zas, že vznikla převratem.
Do jisté míry je obojí pravdou. V zahraničí probíhala akce revoluční a doma byl
proveden převrat.. Proto jsme také v prvých dnech po převratu vlastně měli
vlády dvě: Národní výbor v Praze a Národní radu venku, spojenci již za vládu
uznanou.
Mohou tedy se vznikem republiky býti spojeni jak zastánci revoluce per se,
tak i legitimisté, kterým záleží na zachování právní a politické kontinuity.
Setkáváme se tu s dvěma názory: revolucionářským a legitimistickým. Na
první pohled by se zdálo, že dle jednoho názoru je každá revoluce vítána, dle
druhého, že každá revoluce je zavrženíhodná. Toto zdání však klame. Nejko
vanější revolucionáři odsuzují přísně každou vzpouru proti režimu, nastolené
mu jejich vlastní revolucí. A zase skálopevní legitimisté a tradicionalisté vždy
uznávali božským i lidským řádem dané právo, vzepřít se proti vrchnosti, která
by znásilňovala práva poddaných. Za takové znásilňování by bylo třeba pova
žovat např. upírání práva na vlastní jazyk, vlastní kulturu a svéráz. Snad nejtěž
ším prohřešením by bylo vědomé popírání existence samotného státu. K obo
jímu u nás docházelo. Ty různé prohřešky Vídně je možno si zpřítomnit pouka
zem na mluvu symbolů Českého království. Heraldickou změnou za války,
kdy z císařského znaku zmizel český lev, Vídeň dala najevo, že již neuznává Čes
ké království za samostatnou složku podunajského soustátí, ale za pouhou
správní provincii. Podobných a politicky jistě významnějších zákroků bylo
mnoho, ale i tento je dosti výmluvný.
Za takového stavu věcí by ani legitimisté nemohli přehlížet, že se Vídeň těžce
prohřešovala proti existenci samotného státu. Nemohli by ani přehlížet, do jaké
míry Budapešť potlačovala nejzákladnější práva Slováků a Podkarpatských
Rusínů na kulturní, národnostní a samosprávnou svébytnost.
Mohl by tedy snad i legitimista dojít k názoru, že vznik republiky pouhou re
volucí by byl mravně oprávněn, pokud by byl přesvědčen, že nestávala jiná mož
nost nápravy. Pro legitimistu však tohoto závěru zapotřebí není, protože se mů
že opírat o fakt převratu, kterým ústavněprávní kontinuita porušena nebyla.

42

Zdá se mi, že převažuje skutečnost převratu. Myslím, že nelze dosti zdůraz
nit význam toho, že to byl právě den 28. října, který byl určen za státní svátek a
také to, že tehdejší událost je všeobecně nazývána převratem a nikoli revolucí.
Tak tomu také říkal Masaryk. Vždyť se vnucuje řada jiných možných dat, kte
rá by vyjadřovala vysloveně revoluční ráz zahraničního odboje a naznačovala
by přervání právní kontinuity mezi starým českým státem a novou republikou.
Myslím zde na různé události, kdy spojenecké vlády začaly jednat s Národní
radou, s Masarykem, Benešem a Štefánikem jako s oprávněnými představiteli
československých zájmů a kdy je konečně uznaly za prozatímní vládu. (Budiž
jasno: Národní rada byla orgánem odboje zahraničního, kdežto Národní výbor
odboje domácího.) A přece žádné z těchto dat nebylo zvoleno za státní svátek,
ba ani Masarykovo washingtonské prohlášení samostatnosti ze dne 18. října,
vydané Zatímní vládou, které ovšem nenavazovalo na dosavadní veřejné zřízení
a bylo tedy činem typicky revolučním. My však slavíme jako státní svátek den
převratu na půdě domácí, den 28. října a nikoli den prohlášení neodvislosti,
jako to např. činí Američané.
Připomeňme si tedy ve vší stručnosti, co se vlastně tehdy stalo. Od samého
nastoupení vlády snažil se poslední český král, císař Karel, o brzké ukončení
války. Po mnohých jiných, neúspěšných pokusech, nabídlo Rakousko-Uhersko přijmout za podklad mírového jednání oněch známých čtrnácte bodů Wilsonových. V těch arci nebyl vysloven požadavek československé samostatnosti
- a pokud se v nich obrážela zásada sebeurčení, pak by uplatnění Wilsonových
čtrnácti bodů bylo ovšem pro nás znamenalo ztrátu tzv. Sudet. Požadavek čes
koslovenské samostatnosti byl formulován až později. Americká odpověď na
rakousko-uherskou nabídku vyzněia v ten smysl, že dřívějších čtrnáct bodů již
za podklad mírového jednání nestačí. Mezi jinými požadavky bylo stanoveno,
že o příštím osudu Čechů a Slováků již nebude rozhodovat Vídeň či Budapešť,
ale pouze Češi a Slováci sami. Rakousko-Uhersko prostřednictvím zahranič
ního ministra Andrássyho tyto nové podmínky přijalo - a to je pro legitimitu
vzniku republiky ze všeho nejdůležitější. Chceme-li to tak říci, propustil císař
Karel tímto činem Čechy a Slováky ze svazku mocnářství a přiznal jim právo,
rozhodnout o vlastním osudu - ať už ve spojení s jinými národy rozpadávajícího
se soustátí, či v úplně neodvislém státu. Byla to zpráva o tomto rakousko-uherském přijetí Wilsonových nových podmínek, která dne 28. října vyvolala v Pra
ze onen v dějinách snad ojedinělý, nekrvavý a spořádaný převrat.
O co šlo? Dr. Rašín s drem Soukupem to vyjádřili takto:
“To bylo poslední slovo Rakousko-Uherska a konec říše Habsburské.” V témže
světle se tato událost jeví snad každému legitimistovi, protože císař, dosavadní
nositel suverenity, přijal podmínky, které zřejmě ruší platnost Pragmatické
sankce i všech ostatních zákonů a opatření, sdružujících dřívější složky moc
nářství a podřizujících naše národy Vídni a Budapešti. V závorce budiž řečeno,
že pro legitimistu každé císařské slovo platí. Vždyť snad jedině nacisté se dovo
lávali údajné neplatnosti slova, daného z nutnosti vojenského neúspěchu: legi
timista považuje slovo císaře či krále za závazné, i když bylo vyvoláno vojen
skou porážkou.
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Dle starého názvosloví bychom řekli, že se Čechy s Moravou a Slezskem
opět staly svobodným volebním královstvím, kde národní obec má právo roz
hodnout o budoucnosti státu, jako se kdysi stávalo např. volbou Jiřího z Podě
brad či volbou krále Ferdinanda po smrti posledního Jagellonce u Moháče.
Za starých časů tuto národní obec představoval stavovský sněm. V době roz
šíření politického národa na všechen lid, v době všeobecného práva hlasovací
ho a přijaté zásady suverenity lidu národní obec ovšem představují poslanci.
Slovákům a Podkarpatským Rusínům byla nyní dána možnost uplatnění
práva sebeurčení, což učinili Martinskou deklarací a přičleněním se Podkar
patské Rusi.
Proto také dr. Kramář v prvém zasedání Národního shromáždění dne 14. lis
topadu prohlásil sesazení císaře Karla a vznik republiky, což bylo aklamací
schváleno. Podle názoru legitimistů toto usnesení je důkazem, že do té doby
trůn patrně existoval a právoplatným držitelem suverenity byl český a uherský
král, císař Karel, protože byjinak nebylo zapotřebí usnesením Národního shro
máždění císaře Karla trůnu zbavovat. Podle téhož legitimistického nazírání by
Národní shromáždění mělo právo k takovému rozhodnutí po císařově přijetí
Wilsonových rozšířených podmínek, ale nikoli před tím.
Masaryk se ovšem zabýval otázkou legalizace vzniku republiky. Spatřoval
ji v celém shluku pojmů a událostí: v právu historickém (vzhledem k zemím
historickým), v právu přirozeném ( s ohledem na Slovensko a Podkarpatskou
Rus), v mezinárodním uznání Národní rady jako prozatímní vlády, ve vojenské
účasti legií v boji proti ústředním mocnostem a konečně v projevu domova. Do
dává arci, že “skutečnost se neřídila posavadní teorií a zvyky”. Myslím, že ne
kladl zvláštní důraz na ústavněprávně nezávadnou revoluci státní moci na no
vou vládu.
Jak jsem již řekl, tuším, že se Masaryk v tom poněkud lišil od některých pří
slušníků domácího odboje, např. Rašína a Kramáře, na slovo vzatých právní
ků. Ti - tak se mi zdá - měli větší pochopení pro legitimitu, chápanou ve starém
slova smyslu, odvozeném od slova lex-zákon a ne v nyní často propagovaném
smyslu, dle kterého, bez ohledu na platné právo a platný zákon či ústavu, vláda
je považována za legitimní, pokud se opírá o vůli většiny lidu. Při této interpre
taci slova “legitimní vláda” mě vždycky zaráží, kam se ztratilo slovo “lex”, od
kterého jsou odvozeny výrazy “legitimní” a “legitimita”.
Různí badatelé, zabývající se otázkou data vzniku nového státu, vybírají si
ten či onen den dle údajné jeho důležitosti. Masaryk pro svoji osobu považoval
den 15. října za den vzniku státu, tedy den, který měl charakter revoluční a kladl
hlavní důraz na mezinárodní uznání.
Masaryk však akceptoval den 28. října za státní svátek, arci z jiných důvodů,
než z ohledu na ústavněprávní přechod suverenity od dosavadního jejího nosi
tele na nový režim, ač tuším, že právě na tom dosti záleželo představitelům Ná
rodního výboru, i když v Ženevě schválili všechny zahraniční akce Národní ra
dy a Zatímní vlády.
Přes podobné nejasnosti myslím, že události k nám mluví jasně a potvrzují,
jak převažující byl v obecném názoru význam převratu, provedeného až po ra

44

kouské kapitulaci. Ač snad Masaryk sám nepřipisoval právní kontinuitě stej
nou důležitost jako někteří příslušníci domácího odboje, přece používal výrazu
“náš staronový stát” a tím - snad bezděky - dával najevo, že i dle jeho mínění
starý český stát ve své totožnosti pokračoval v novém zřízení.
Jsou ovšem lidé, kteří si tropí šprýmy z toho, že prý ku převratu v Praze a k
Martinskému prohlášení došlo až s císařským povolením. Milovníkům práva
není jasno, co by v tom mělo být opovrženíhodným. Vždyť není sporu o tom,
že císař Karel byl českým a uherským králem a že tedy zmíněný sled událostí
je důkazem legitimního vzniku republiky. Bez této legitimity bychom vypadali
jako třeba Rhodesie, která se vzbouřila proti svému právoplatnému panovní
ku a dnes vidíme, jak veliké jsou obtíže při snaze o nápravu této ilegální rebelie.
U nás suverenita posledního krále přešla na nyní svrchovaný lid způsobem, kte
rý odpovídá právu - a za to, tuším, není třeba se stydět. Právě naopak.
Jedno je jisté: náš nárok na vlastní stát je naprosto nezadatelný. Snad těchto
několik poznámek a úvah nám pomůže při interpretaci zákona, dle kterého se
Tomáš G. Masaryk zasloužil o stát - o stát “staronový”.
Místo závěru mi budiž dovolen zcela osobní dovětek. Ve “Světové revoluci”
v souvislosti s ústavněprávní problematikou vzniku republiky Masaryk jistě
správně píše:
“Tyto otázky nebyly u nás ještě právnicky náležitě rozebrány. Státověda a
teoretikové konstitučního práva najdou při studiu vzniku a vývoje našeho státu
nejeden zajímavý a zarážející problém...”
To je jistě pravda. O činnosti zahraničního i domácího odboje bylo napsáno
velmi mnoho. Veliká je také literatura o bojích legií, o sibiřské anabázi atd.
Poměrně málo však bylo napsáno o právnických aspektech vzniku republiky.
Snad toho doba ani nežádala. Tuším, že většina lidí se spokojovala s novou
politickou situací a přijímala ji jako danou skutečnost s větší či menší dávkou
uspokojení. Otázkou právní kontinuity českého státu si patrně málo lidí lámalo
hlavu.
Já osobně však vyrůstal v prostředí, které si soustavně kladlo právě tuto otáz
ku legitimity vzniku republiky. Myslím na tu část české šlechty, ve které žila
vzpomínka tehdy ještě nedávných sporů o české státní právo a o nedělitelnost
území Koruny svatováclavské, prostě: tradice našich předků. Jejich potomci
chtěli mít jasno, aby mohli určit svůj postoj k novému režimu, který je mravně
a hmotně poškozoval více, než kteroukoli jinou skupinu občanů.
Události nedávno minulé i současné doby, doufám, dostatečně ukázaly, k ja
kým závěrům dospěli lidé, jejichž úsudek byl pro naši generaci směrodatný: že
totiž svému státu v jeho nové podobě dlužíme tutéž věrnost, kterou naši před
kové prokazovali Koruně svatováclavské.
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Masaryk a Slovensko
Branislav Štefánek
Dovol’te, aby som najprv věnoval niekol’ko slov názvu mójho referátu. Je do
slova ten istý ako titul obsiahlej přednášky, ktorú predniesol mój otec, Anton
Štefánek, před páťdesiatymi rokmi v Slovanskom ústave v Prahe z příležitosti
80. narodenín Tomáša Garrigua Masaryka.(1) Z přednášky Antona Štefánka
sa zračí optimizmus v předvečer peripetie československej drámy, ktorý mu do
volil povedať mnohé názory, neraz typické aj pre ostatných slovenských masarykovcov, ovefa presnejšie a bezstarostnejšie, ako keby ich bol formuloval
v počiatočnom alebo záverečnom období prvej republiky. Zdá sa mi, že je
dobrým východiskom pre posúdenie ako hl’adieť na Masaryka zo slovenského
stanoviska dnes, páťdesiat rokov neskoršie, jednak pre svoje myšlienkové bo
hatstvo a jasnost' dikcie, jednak s ohfadom na potřebu myšlienkovej kontinuity
takéhoto posudzovania s ideovým svetom Masarykovho státu.
Kde mal teda Anton Štefánek před pol storočím pravdu a kde sa mýlil vo svojom hodnotení Masaryka? Trvalá platnost' má bezpochyby jeho základné his
torické konštatovanie: “Masaryk umožnil a připravil Slovákom taká politická
a národnú orientáciu pre osudový přelom doby, že bolo možné odtrhnúť sa od
Maďarov dokonce bez vačších obětí krvných a majetkových. Bez vačšej revolúcie, bez slovenského vojska, bez tuhšieho odporu, bolo možné presvedčiť
európske vefmoce, že je třeba Slovákov osamostatnit’ a připojit' k novému štátu.”(2)
Politická a národná orientácia, ktorú mal Štefánek na mysli, bola samo
zřejmé orientácia Československa. Aspoň v krátkosti třeba pripomenúť, že
okrem československej, počiatkom nášho storočia jestvovali na Slovensku iba
dve na blahovóli budapeštianskej vlády nezávislé koncepcie slovenskej národnej politiky. K prvej z nich se hlásila najma staršia generácia panslavisticky
zmýškajácich slovenských národovcov na čele s Hurbanom Vajanským. Rusofilská politika martinskej skupiny slovenských národovcov stratila napokon
akékofvek opodstatnenie, keď roku 1917 vypukla v Petrohrade revolúcia. Este
presnejšie bolo možné určiť koniec druhej koncepcie, ktorú zastával Milan
Hodža v čase, kedy patřil do okruhu osobných poradcov následníka trónu
Františka Ferdinanda. Hodžova představa, že budúci cisár bude brať ohl’ad
na slovenské záujmy a požiadavky, keď přikročí k vnútornej politickej pře
stavbě Rakúsko-Uhorskej říše, zahynula spolu s Františkom Ferdinandom
vo chvíli sarajevského atentátu. Slováci boli v starom Uhorsku národom chu
dobných maloroPníkov s vel’mi slabou vrstvou inteligencie, buržoázie a robotníctva. Ešte počiatkom prvej republiky žilo viacej ako 80 percent všetkého slo
venského obyvatelstva na dědinách s menej ako 2.000 obyvatefmi. Mestá ma-
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li prakticky všade maďarsko-nemecký charakter. Obchod a peňažníctvo bolo
zvačša v rukách maďarský zmýšPajúcich občanov židovského náboženstva.
Národně prebudení podnikatelia kontrolovali ibajednu stotinu kapitálu inves
tovaného do priemyslu v hornouhorských župách. Výše polovice slovenských
sedliakov žilo pod životným minimom a len od počiatku nášho storočia do prvej světověj vojny sa vysťahovalo z existenčných příčin do cudzích krajin,
zvačša do zámoria, skoro 300.000 Slovákov.
Rovnako zúfalá bola kultúrna a politická situácia národa. Vo chvíli, kedy vy
pukla prvá světová vojna, 35 percent jeho příslušníkov nevedelo čítat’a písať.
Zo štvrť milióna slovenských žiakov na Pudových školách iba 16 percent mohlo
počuť počas vyučovania okrem maďarčiny aj svoj rodný jazyk. Meštianky,
gymnázia a odborné školy boli výlučné maďarské. Situáciu vo verejnej správě
charakterizujú údaje maďarskej úradnej Statistiky z roku 1910, kedy sa v 16
slovenských župách hlásilo k slovenskej národnosti iba 132 zo 46.449 osob čin
ných v štátnej, župnej alebo inej verejnej službě.(3) Menný súpis takzvaných
“panslávov”, teda v slovenskom národnom hnutí aktívnejšie pósobiacich Pudí,
ktorý zostavilo roku 1913 Ministerstvo vnútra v Budapešti, a ktorý bol doplně
ný ďalšími záznammi roku 1917 a 1918, uvádza okolo 400 osob s vyšším vzdělá
ním - spolu s roPníkmi a remeselníkmi súpis obsahuje 515 mien.(4) Biskup slo
venskej evanjelickej církvi Samuel Štefan Osuský odhadol celkový počet “ná
rodně prebudených” slovenských rodin v předvečer prvej světověj vojny na
1.000.(5)
Nemýlil sa tedy Štefánek v nijakom ohPade pri hodnotení politického diela
muža, ktorého sme zvykli nazývat’ prezidentom “OsloboditePom”? Vo chvíli
osemdesiatych Masarykových narodenín, roku 1930, nebolo Pahké vidieť, že
v jeho ťažko precenitePných zásluhách o založenie Československej republiky
sa skrývá, najma keď na ne hPadíme zo slovenského stanoviska, trojaká dilema.
Predovšetkým, iba pod dojmom neskorších skúseností s nacistickým a sovietskym imperializmom sme si uvědomili s náležitou jasnosťou a nástojčivosťou,
že rozpad Rakúska-Uhorska zanechal v Strednej Európe osudné mocenské vákuum. Československo a ostatně “následnícke” státy nemohli toto vákuum
vyplnit’, aj keby boli preukazovali váčšiu ochotu k spolupráci či už v rámci Malej dohody, alebo v Milanom Hodžom anticipovanej Stredoeurópskej federácii. Dnes častejšie opakovaný názor, že Češi by boli mali lepšie předpoklady pre
obranu svojich základných národných záujmov v politickom celku federovaného Rakúska, móže byťpreto predmetom diskusie, aj keďpremieta neskoršie
historické skúsenosti do minulosti a přeceňuje pravděpodobně možnost’vnútornej reformy habsburgskej říše. V případe Slovákov nie sú však myslitePné špekulácie tohoto druhu, leh národný osud závisel vskutku na rozbití svátoštefanského kráPovstva. Jedinú schodnú cestu k slobodě nám uvoPnil Masaryk za
spolupráce s Štefánikom a Benešom, keď přesvědčil spojenecké mocnosti o nevyhnutnosti založit’ československý štát. Slovom, národná záchrana Slovákov
předpokládala vytvorenie politického útvaru, ktorý nemal zo stanoviska mo
cenského reálnu nádej na prežitie.
Druhá dilema slovenského oslobodenia bola rovnako nevyhnutná a nerieši-
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tePná. Myšlienka československej národnej jednoty představovala neodmysli
telný předpoklad pre skončenie maďarskej nadvlády menom zásady sebaurčenia národov, ktorú prezident Wilson vtělil do svojich “štrnástich bodov”. Iba
na základe tejto myšlienky bolo možné získat’ v priebehu prvej světověj vojny
súhlas spojeneckých vlád pre také štátne usporiadanie Strednej Európy po porážke ústredných mocností, ktoré by vychádzalo z dělby historického útvaru
uhorskej říše. Pojem československého národa bol tedy ideologickým a poli
tickým predpokladom pre oslobodenie Slovákov - už o 10-15 rokov neskoršie
sa však stal predmetom hádky a rozkolu medzi Čechmi a Slovákmi, pretože
nezodpovedal slovenskému národnému sebaporozumeniu.
Tretia dilema súvisí s heslovité už načrtnutou slovenskou zaostalostem. Roz
pad Rakúska-Uhorska a proklamovanie Československej republiky vyvolal na
Slovensku masový útek maďarský zmýšPajúceho úradníctvaaštátnychzamestnancov, notármi a učitePmi počínajúc, železničiarmi a poštármi končiac. Vpád
ozbrojených jednotiek Bélu Kuna na jar 1919 rozdělil Slovensko na dve časti
a trvalo dlhé mesiace, kým sa autorita nového štátu přesadila na celom jeho
území. Bez masívnej pomoci českého vojska, žandárov, železničiarov, úradníkov by sa nové štátne usporiadanie nedalo jednoducho uskutočniť. Otázka
českých prisťahovalcov má teda tiež vyslovené dilematickú povahu. Bez nich
sa nedali vytvořit’ předpoklady pre rýchle oslobodenie a všestranná spoločenskú emancipáciu Slovákov. Ich přítomnost’ sa však stala rovnako rýchlo psy
chologickým bremenom pre myšlienku československého spolunažívania.
Masarykov štát je podnes predmetom najostrejších útokov zo strany slovenskej radikálnej pravice i Pávice. Nieto pochýb, že mal celý rad slabin a chýb,
ktoré kořenili predovšetkým v načrtnutých troch dilemách. K tomu sa samo
zřejmé pojili všeobecné problémy, s ktorými zápasil demokratický svět v obdo
bí medzi oboma světovými vojnami, najma problém fašizmu, nacizmu a celosvetovej hospodárskej krízy. Tažko bolo možné očakávať, že ich zvládne právě
Československo, keď ich nezvládli ovePa váčšie a staršie demokracie. Bolo by
tiež nezmyselné popierať mnohé politické a psychologické chyby, ktorých sa
dopustili právě tak Československy zmýšPajúcich politici na Slovensku, ako
pražská vláda. Objektivny obraz o prvej republike móže vykreslit’iba kritická,
diferencovaná historiografia, ktorá zhodnotí nestranné politické představy,
ciele, činy vládnych i opozičných stráň a politikov.
V danej súvislosti postačí aspoň jedno všeobecné konštatovanie. Masarykov
štát preukázal celkom konkrétné, prakticky, čo vykonal pre vzkriesenie slo
venského národa, právě vo chvíli, kedy sa stal obeťou Hitlerovej agresie. To, čo
nebolo ani len myslitePné roku 1918, vošlo do dějin ako objektivny fakt roku
1938. Slováci mali dostatok vlastných kvalifikovaných Pudí, aby zaistili - hoc’
aj s vePkými ťažkosťami - životaschopnost’ autonómnej správy a o niekoPko
mesiacov neskoršie celého štátneho aparátu na Slovensku. Vývojový skok, ktorý spravili za necelé dve desaťročia, dává najlepšiu odpověď na otázku, či Ma
sarykov štát bol aj ich štátom. PodPa mójho názoru, ťažko nájsťiný národ na
európskom kontinente, ktorý by prešiel v období medzi oboma světovými voj-
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námi rýchlejším a všestrannějším emancipačným procesom, akým prešiel slo
venský národ.
Najlepším dókazom, žededičstvo Masarykovej republiky nevedeli zničit’ani
búrlivé události druhej světověj vojny, je dráma, ktoré sa na Slovensku odohrala v druhej polovici roku 1944. Som si samozřejmé vědomý, že problema
tika Slovenského národného povstania je zložitá, že v jeho motivácii možno
nájsť aj prvky politického oportunizmu, že sa počas něho odohrali politické i
kriminálně zločiny, že komunisti ním opodstatňujú, alebo aspoň spoluodóvodňujú legitimitu svojho režimu na Slovensku. Je však historický fakt, že demo
kratické sily, ktoré sa záčastnili povstania - a tie mali jasnu převahu nad silami
komunistickými - inspirovala nielen představa spravodlivého usporiadania česko-slovenských vzťahov v obnovenej republike, ale aj ideály masarykovsky chápanej demokracie.
Před pol storočím Anton Štefánek nemohol samozřejmé předvídat’tieto hes
lovité nadhodené problémy spojené s neskorším historickým vývojom. Vo svojej prednáške naznačuje však - aj keď iba nepriamo - niektoré ideologické pro
blémy slovenského masarykizmu, ktoré zohrali v následujúcom desaťročí dóležitú úlohu. Už v úvodných odsekoch jeho přednášky možno například nájsť
konštatovanie, že Masarykova filozofia českých dějin “sa málo dotýkala poli
tických dějin Slovenska”. A ďalej: “Masaryk nie je iba obnoviteťom starého čes
kého štátu, on obnovil... v novej formě... starú ríšu Vel’komoravskú...”(6)
Štefánkova očividná snaha nahradit’, alebo aspoň doplnit’v československej
štátnej myšlienke Masarykom zdórazňované tradicie českej reformácie tradíciou kultu Sv. Václava a tradíciou veťkomoravskou, je pokusom vyvodit’ ideo
logické důsledky z rozdielnych historických osudov a zo sociokultúrnej štruktúry obyvateťstva oboch častí novozaloženého štátu, najma z živej katolíckej viery váčšiny slovenského národa.
Ešte podstatně váčšiu snahu věnoval Štefánek národně zmýšťajúcim Slovákom přijatelnému výkladu pojmu “československý národ” a “českosloven
ský jazyk”. Nehlásal, prirodzene, nijakú potřebu řečového splynutia česko
slovenského, vychádzal právě naopak z trvalej existencie a z. ďalšieho kultúrneho rozvoja oboch jazykov a na nich založených literatur. Podťa jeho presvedčenia, ideálny stav představoval takzvaný “bilinguizmus” všetkých Čechov a
Slovákov: ich súčasná prinajmenšom pasívna znalost’češtiny i slovenčiny. Celý
svoj život zhromážďoval argumenty pre svoj názor, že používáme dvoch rovno
právných literárnych jazykov je v živote jediného národa bez ďalšieho možné,
a že z něho neslobodno automaticky vyvodzovať existenciu dvoch samostat
ných národov.(7)
Štefánkove snahy o myšlienkové upresnenie a ďalšie tvořivé domýškanie tých
prvkov v československej štátnej a národnej myšlienke, na ktoré boli Slováci
výnimočne citliví, možno dnes pokladať za neúspěšný pokus, ktorý patří do
uzavretej kapitoly slovenských a československých dějin. Pretože ale česko
slovenská myšlienka sa na Slovensku či už právom alebo neprá vom stotožňovala s Masarykovým svetonázorom, ide zároveň aj o čiastkový ideologický neú
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spěch tohto světonázoru. Zdá sa mi, že dějiny boli s tohto stanoviska voči Ma
sarykovi dosť nespravedlivé. Nepoznám například citát, kde by on sám použil
výraz “československý jazyk” - výraz, ktorý dráždil mnohých Slovákov už s
ohl’adom na význam rodnej roči v ich národnom sebaporozumení.(8) Rovnako
aj iné prvky ideologickej ortodoxie, ktoré boli plodom necitlivého uplatftovania
tézy, že Češi a Slováci tvoria jeden národ, třeba pripísať skór na účet Masary
kových epigónov - a neraz aj slovenských politikov československého zmýšťania - ako Masaryka samotného. To platí najma v oblasti politickej, kde najpresvedčenejší centralisti boli najma ti slovenskí politici, ktorí zažili před voj
nou a v prvých rokoch republiky celu šířku a hl’bku slovenskej zaostalosti, a
ktorí pociťovali dlhé roky stály strach před iredentistickou politikou niektorých Hlinkových spolupracovníkov.
Zložitejšie je ideologické hodnotenie Masarykovej všeobecnej filozofie dě
jin. Jeho názor, že vývoj moderného 1’udstva smeruje od aristokratického a teokratického usporiadania k usporiadaniu demokratickému - usporiadaniu, kto
ré sa opiera o vedu a kriticky chápanů filozofiu - bol sice niektorým ultrakonzervatívnym Slovákom ťažko straviteťný, budúce politické usporiadanie si
však nevedeli představit’ ani oni inakšie, ako istú formu demokracie. S ohl’adom na svoju demografickú štruktúru, Slováci představovali “natio naturaliter democratica”: veťká vačšina národa žila na vidieku a patřila do sedliackej
vrstvy, ktorá mala sice istú stratifikáciu, ktorá však nepoznala triedne či stavov
ské priehrady. Oslobodenie znamenalo okrem toho na Slovensku automaticky
a nevyhnutné fyzický odchod, alebo prinajmenšom spoločenskú degradáciu
panskej vrstvy, ktorá tu vládla před vojnou. Tažko bolo nájsť iný politický
princip pre výběr novej elity, ako všeobecné voťby.
Mnohí příslušníci slovenskej národně prebudenej inteligencie mali na druhej straně svojou mentalitou blízko k predvojnovej panskej vrstvě: zmýšťanie
a spoločenský štýl elit buržoáznej spoločnosti západoeurópskeho typu sa im vi
dělo byť plebejské, ba dokonca vulgárně. V duchu tradičných predstáv o “prirodzenej” delbe spoločnosti na “l’ud” a na “pánov” pokládali sa za charizmatických vódcov národa, ktorí nepotrebujú odůvodňovat legitimitu svojej společenskej funkcie výsledkom demokratických volieb, aleb iným prejavom su
verenity národa. Ich názor na postavenie inteligencie v národnom hnutí vy
jadřuje výstižné známa formulácia Svetozára Hurbana Vajanského: “My nie
srae politickou stránkou, my sme národom, pars pro toto, tak ako sa povie hla
va miesto celý člověk.”(9) Slovom, postoj konzervatívne-tradicionalisticky
zmýšťajúcej slovenskej inteligencie k 1’udu pósobil před prvou světovou voj
nou často vyslovené paternalistickým dojmom.
Pomocou týchto dvoch súradníc, pomocou politických konzekvencií, ktoré
vyplývali z demografickej skladby slovenského národa na straně jednej a z pan
ského sebaporozumenia významných predstaviteťov národně prebudenej inte
ligencie na straně druhej, možno hádám nejpresnejšie zamapovat’ hnutie slo
venských žiakov a následovníkov Masaryka do kultúrnych a politických dějin
předpřevratového Slovenska. Dnešné politické představy slovenských demokratov sú, prirodzene, v mnohých ohťadoch iné - musia byť iné. Slováci sú dnes
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vo vďkej miere spriemyselnený a pomeštený národ, ktorý už dávno překonal
problémy vyplývajúce z feudálneho dedičstva uhorskej říše. No, póvodný Masarykom inspirovaný demokratizmus mal na Slovensku vyslovené populistické
črty: bol všetkymi svojimi spoločenskými a politickými představami, celou svojou mravnou úprimnosťou, emancipačným elánom, vědeckým a uměleckým
záujmom, zameraný na l’ud, na sedliacke masy slovenského národa. Najradikálnejšie to vyjádřil Milan Hodža, ktorý nepatřil sice k jádru Masarykových
následovníkov, ktorý však stál svojou politickou filozofiou na ich straně. V polemickom zahrotení voči citovanej Vajanského téže, že slovenský národ je to
tožný so slovenskou inteligenciou, Hodža napísal na stránkách Hlasu: “Národ
je l’ud so všetkými svojimi potřebami a tužbami.”(10) Slovenskí masarykovci,
najma spolupracovníci časopisu Hlas a neskoršie časopisu Průdy, prejavovali
sice od samotného počiatku vel’ké pochopenie aj pre potřeby slovenského robotníctva, táto vrstva l’udu bola však v porovnaní so sedliakmi nepomerne
slabšia a už preto nemohla sústrediť na seba ich hlavný záujem. Masarykovské
prvky v demokratickom populizme jeho slovenských prívržencov, ktorým vě
nuje Anton Štefánek podstatná časťsvojej přednášky “Masaryk a Slovensko”,
by bylo možné zhrnúť do piatich bodov:
Po prvé. Hlasisti boli hlboko ovplyvnení Masarykovou myšlienkou drobnej
emancipačnej práce medzi 1’udom, najma ako ju vyjádřil v spise “Jak praco
vat”. Táto práca mala na Slovensku stará tradíciu - 1’udovýchove sa věnovali
mnohí národovci už od čias Juraja Fándliho - slovenskí masarykovci ju však
neobyčajne rozšířili a metodicky zdokonalili. Začali například posielať slo
venských sedliackych synčekov na české a najma moravské školy, zakladali nielen družstvá, ale aj družstevně centrály, organizovali 1’udové bankovníctvo,
českým kapitálom zaistená vePkoobchodná sieť pre nezávislé zásobovanie slo
venských družstevných obchodov a tak ďalej.
Po druhé. Viacej aleb menej jasné uvědomeným ciePom drobenj práce, aká
praktizoval predovšetkým Dr. Blaho v skalickom okrese, nebolo iba všestranné
pozdvihnuté sedliackeho 1’udu, ale zaistenie jeho čo najváčšej sebestačnosti a
nezávislosti na spoločenských a vládne - byrokratických štruktúrach uhorského štátu. Jej ideálom bolo tiež vytvorenie novej, z 1’udu pochádzajácej inteligencie a strednej vrstvy, ktorá by celkom prirodzene neviděla v panskom stave
svoju vzťažná skupinu. Hlasisti si uvědomovali, že demokracia nie je iba světo
názorový a politický systém, že sa opiera aj o isté sociologické předpoklady, a
že ju nemožno preto budovat’ iba politickým bojom proti panskej vrstvě, alebo
presviedčaním, kultárnou a hospodářskou emancipáciou, ale aj - a predovšet
kým - štrukturálnymi změnami v spoločenskej stavbě národa.
Po tretie. Typicky masarykovská bola v tejto sávislosti snaha mnohých hlasistov o podloženie slovenskej národnej politiky solidnými vědeckými poznatkami a to právě tak o 1’ude, ako o iných vrstvách uhorskej spoločnosti,
najma o inteligencii. Tu má svoje historické kořene například Štefánkova teória
“hungarizmu” na straně jednej a jeho “sociografia” na straně druhej.
Po štvrté. Hlasistická drobná práca, snaha o objektivně, nesentimentálne
posudzovanie slovenských problémov, bola však motivovaná predovšetkým
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mravné. Výřečné svědectvo podává o tom programový článok Vavra Šrobára
v prvom čísle Hlasu i neskoršia kritika staršej generácie národovcov a sebakritické úvahy na stránkách tohto časopisu. Ich najdóležitejším kritériom pre
mravné hodnotenie bol postoj k l’udu. Prvé impulzy k tejto kritike vyšli od Ma
saryka, ktorý nepřestával upozorňovat’ svojich slovenských priatePov na Pudsky i politicky zhubné důsledky distancovaného postoja vzdelancov k Pudu,
džentríckych mravov, panštiny, alkoholizmu, pokrytectva, materializmu, le
nivosti, márnotratnosti a tak ďalej. Slovenskí masarykovci sa soznámili sice
právě zásluhou svojho učitePa s filozofiou klasikov moderného demokratizmu,
ich politické zmýšPanie si však zachovalo vždy typicky masarykovský mravný
akcent.
Trúfam si povedať, že vďaka svojmu etickému opodstatneniu, demokratizmus mnohých slovenských masarykovcov přesahoval, transcendoval úzko ná
rodně horizonty a od samotného svojho počiatku bol orientovaný univerzalisticky. PokiaP ide o predvojnové obdobie, typická je aj v tejto súvislosti formulácia Milana Hodžu, ktorý napísal roku 1904 na stránkách Hlasu: “... čistý, vý
lučný nacionalizmus nestačí na myšlienkový podklad národnej politiky.”( 12)
Tým nie je, prirodzene, povedané, že Masarykovi přívrženci na Slovensku boli
vždy schopní pochopit’ a překonat’ zvody nacionalizmu. Bolo by sebaklamom
popierať, že po prvej světověj vojně vznikol istý druh prepiatého českosloven
ského vlastenectva, ktoré už málo nacionalistické črty. Jeho charakteristickým
znakom bol demokratický mesianizmus v postoji voči susedným národom,
ktoré sa nám viděli byť prinajmenšom menej demokratické. Ideologicky sa toto
stanovisko inšpirovalo vePmi zjednodušeným chápáním Masarykovej filozofie
dějin - najma představou, že budúcnosť patří demokracii, a že tak, ako to už
kedysi povedal František Palacký, český (respektivečeskoslovenský) národ bol
vo svojich dějinách vždy na straně demokracie, čo vóbec nemožno tvrdit’ o
Nemcoch (respektive Maďaroch). Na Slovensku sa k tomu pojila neraz istá
intelektuálna arogancia niektorých Masarykových prívržencov najma v po
stoji k Pudákom a národniarom, ktorí se im viděli byťzo stanoviska demokra
tického až příliš podozriví. Vcelku však chápali univerzalistickú podstatu názorov svojho učitePa vePmi dobré. Prvú zničujúcu kritiku odsunu sudetských
Nemcov menom Masarykových mravných ideálov som například počul z úst
Dr. Ivana Dérera počas jeho prvej návštěvy v Bratislavě podruhej světověj voj
ně už roku 1945.
Ako závěrečný, ale bezpochyby fundamentálně důležitý bod krátkej cha
rakteristiky slovenského masarykovstva třeba samozřejmé uviesťjeho česko
slovenská orientáciu. Tvoří, ako som už nepriamo naznačil, hlavnú os Štefánkovej přednášky k 80. narodeninám Tomáša Masaryka. Třeba ešte raz zdů
raznit’, že hlasisti v nej viděli predovšetkým alternatívny, prealistický program,
ktorým třeba nahradit’ nerealistické, pasivné očakávanie spásy z cárského Rus
ka. Československy orientovaná politika bola v ich očiach konkretizáciou Ma
sarykových predstáv o politike realistickej v podmienkach predvojnového
Uhorska. Slovami Ignáca Gašparca: “Hlasizmus znamená návrat od fantázie
k realizmu, od špekulácie k empirii, od citu k rozumu, od reci kuskutkom.”(13)
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Anton Štefánek vychádza vo svojej prednáške k osemdesiatym Masaryko
vým narodeninám z teorie, že zeměpisná oblast’ na oboch stranách rieky Mora
vy tvoří jednotný geopolitický celok a to od Uhorského Hradišťa cez Hodonín
až po Bratislavu. V tomto etnickom pásme se narodili Komenský, Masaryk a
Štefánik, ktorí - ako Štefánek hovoří a píše doslova budu na veky spájať
Čechov a Slovákov v jeden národný a kultúrny celok...”(14) História dokázala
nesprávnost’ pokusov podoprieť myšlienku etnickej jednoty česko-slovenskej
argumentami tohoto druhu a vidieťv nich východisko pre hodnotenie Masarykovho diela. Ak je ale přístup Antona Štefánka mýlny, čo povedaťo mravnom,
kultúrnom a politickom pósobení Masaryka zo slovenského stanoviska dnes,
43 rokov po jeho smrti, 35 rokov po skončení druhej světověj vojny, upro
střed očividnej krízy demokratického světa? Odpověď na tuto otázku nie je
možná bez toho, že by sa zobral náležitý ohl’ad na historická skúsenosťso Slo
venským štátom a so súčasným komunistickým režimom v Československu.
Masaryk bol přesvědčený, že strata jednotného náboženského světonázoru
spósobuje u moderného člověka intelektuálnu a mravná rozpoltenosť, vnátorná ánavu, záfalstvo. v extrémnom případe dokonca sklon k sebevražednosti.
Naše storočie je dobou přechodnou: 1’udia stratili starý kompas pre orientáciu svojho života a nenašli kompas nový. V politickom živote západných národov sa rozklad tradičných hodnotových sástav prejavil predovšetkým v postupnej laicizácii štátu. Masaryk zaujíma voči laicizačnému procesu vyslovené
kladné stanovisko: představa historického vývoja od usporiadania aristokra
tického a teokratického k usporiadaniu demokratickému zaujíma v jeho filo
zofii dějin ástredné miesto. Je si však přitom dobré vědomý, že štát nemóže
jestvovať pomimo světa hodnot, a hlásá preto tým istým dychom mravné zdóvodnená, humanitná demokraciu. Slovami, ktoré vkládá do Massarykovych
ást Karel Čapek vo svojich “Hovoroch”: “Ten stáročný proces odcirkevnenia,
zosvetštenia, kultárneho diferencovania, je a bude nevyhnutný, nedá sa zvrá
tit’ ani zastavit’. Církev a náboženstvo si tu musia nájsť svoje primerané miesto
a uvědomit’ si svoju nová álohu... Nemóžem si však pomócť: predstavujem si
právo a štát vybudované na základoch mravných a tým náboženských... Najhlbší argument pre demokraciu - viera v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovnosť a v nesmrteťná dušu; to je pravá metafyzická rovnost’. Eticky je demokracia odóvodnená ako politické uskutočňovanie lásky k blížnemu.”(15)
Týmto svojim názorom je Masaryk na míle vzdialený všetkým zástancom
konzekventnej svetonázorovej “neutralizácie” štátu. Má blízko k modernej
antropologický orientovanej štátovede.( 16) Představa čisto “formálnej” demo
kracie, ktorá je iba akousi štátnou “nádobou”, do ktorej možno “naliať” - povedzme podl’a výsledku parlamentných volieb - konzervatívnu, liberálnu, alebo socialistická “náplň”, je mu cudzia.
Niektoré motivy modernej snahy o obnovu hodnot v štátnom živote vďaka
jeho ideologizácii si zasluhujá o niečo dókladnejší rozbor. Právě po tieto
týždne a mesiace sme v Iráne svedkami, aké hrozne důsledky může mať poli
tické víťazstvo náboženským fanatizmom motivovaného nacionalizmu.
Podobné motivy možno vyhmataťaj v nacistickom, fašistickom a komunis-
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tickom zneužití státu ako nástroje na uskutočnenie revolučných ideologií. Tu
sa prejavuje Masarykom správné diagnostikovaná snaha moderného člověka
nájsť doslova za každá cenu nová hodnotová sástavu, ktorá by dala zase zmysel jeho životu, pretože staré hodnoty sa rozložili, stratili svoju závaznost’ a za
nechali ho v stave záfalej dezorientácie. Masarykovými slovami by sa dalo ho
vořit’ o pokuse vytvořit’ nové teokratické systémy - pravda, často na základe
sekulárnych pseudo-náboženstiev, nie na základe teistickej viery.
Iná povahu, ako moderné totalitně režimy klasického typu, mal Slovenský
stát. Aj on patřil samozřejmé medzi od-laicizované štátne átvary, bolo by však
nesprávné vidieť v ňom iba akási kópiu fašistického Talianska, alebo nacistic
kého Nemecka. Pravda, Vojtech Tuka si osvojil niektoré fašistické teorie už počátkom 20. rokov, kedy ho Mussoliniho “čiernokošeliaci” inšpirovali pri zaklá
daní Rodobrany. Nacionalistickí radikáli zoskupení okolo časopisu Nástup
prejavili zase o niečo neskoršie pochopenie pre nacistická ideológiu. V L’udovej
straně málo však vždy jasná převahu konzervativně - klerikálne křídlo, ktoré
viedol po Hlinkovej smrti Jozef Tiso.
Splývanie svetskej a duchovnej moci v Slovenskom státe málo skór ideologic
ká, ako právnu a organizačne-inštitucionálnu povahu. Sáviselo najma s pósobením mnohých katolických kňazov a cirkevne exponovaných laikov vo vy
sokých štátnych a stranických funkciach. Je známe, že Vatikán hPadel na ich
činnost’ veťmi kriticky, že sa obával - bohužiaP plným právom - jej dósledkov
pre samotná cirkev. Či už dobrovoPná alebo nedobrovoPná kolaborácia právě
tak revolučne-fašistoídneho, ako konzervatívne-klerikálneho křídla v Tisovej
straně s nacistickým Nemeckom mala napokon pre katoličku cirkev i pre slo
venský nacionalistický pohyb samotný tragické dósledky. Cirkev bola politic
kým dobrodružstvom, do ktorého ju zatiahli niektorí jej kňazi počas vojny,
mravné a politicky taká zoslabená, že nemohla klást’ komunizmu ani len zlomok toho odporu, ktorý mu kládli například poPskí katolíci.
Tento fakt má však ďalekosiahle dósledky pre celý národ. Právě dnes platí
viacej ako kedykoPvek v minulosti, že podstatu slovenskej otázky netvoří už
dávno obrana národa před odnárodnením - kto sa už snaží v přítomnéj době
"počeštit'”, alebo “čechoslovakizovať” Slovákov? - ale zaistenie ich trvalej kul
turnej, spoločenskej a politickej příslušnosti k Západu.
Je teda aj v záujme obnovy tradičnej duchovnej a kultárnej funkcie katolíckej církvi, aby sa už nikdy nedostala do vleku nekontrolovatePných politických
sil - inými slovami, aby štát, v ktorom bude pósobiť, bol rozumnou mierou laicizovaný. Som přesvědčený, že to móže byť iba demokracia, ktorá se otvorene
a vědomě hlási ku kresťanskej etike a křesťanským tradíciam, ktorá však nie je
viazaná příliš ázko koncipovanými ideológiami, a ktorá preto nikoho světo
názorově neznásilňuje. Mám prirodzene na mysli masarykovská humanitná
demokraciu v jej vskutku univerzalistickej podobě. Bolo by osudnou chybou
identifikovat’ju s historicky daným štátnym átvarom Československej repub
liky a popierať tak nepriamo obecný dosah jej mravných zásad a jej politickej
filozofie. Ak je elementárnym záujmom Čechov a Slovákov, aby sa včlenili do
štátneho átvaru, ktorý nebude hračkou v rukách imperialistických mocností -
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a ktorý musí byť preto podstatné váčší, ako dnešně Československo - tak tým
ešte nie je povedané, že sa musia vzdat’ kontinuity svojho politického snaženia
a uvažovania. Je samozřejmé možné sledovat’ciele slovenského nacionalizmu.
Slováci májů však iba jednu demokratická tradíciu, na klonit tttóžu nadvázovať
v rodině demokratických národov nášho kontinentu, a tá je nerozlučné spojená
s Masarykovým menom.
Kultúrna, spoločenská a politická orientácia Slovákov smerom na Západ?
To je vlastně jednou větou vyjádřená podstata slovenského masarykovstva.
Masaryk otváral slovenskej inteligencii perspektivy francúzskej, anglickej,
americkej védy a filozofie; on ju učil hl’adieť kriticky na názory ruských a ně
meckých mysliteťov. Masaryk orientoval prostredníctvom realistického pro
gramu česko-slovenskej spolupráce jej politické snahy smerom na Západ a vy
tvořil tak předpoklady pre oslobodenie slovenského národa spod maďarského
útlaku. Propagovat’ dnes účast’ Slovákov v nadnárodnej federácii, ktorú budujú západoeurópske demokratické národy, a odmietať zároveň spoluprácu s
Čechmi, to je politické contradietio in adjecto. Keď preto odstránime dobové
podmienený nános etnicky “československej” interpretácie slovenského ma
sarykovstva, ktorý je obsiahnutý v prednáške Antona Štefánka, jej najhlbšie
jádro si zachová svoju platnost’ pre slovenských demokratov aj dnes, pol storočia neskoršie.
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T.G. Masaryk ve Švýcarsku
M. Vaněk
« Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí Tvých Tobě se zase na
vrátí, ó lide český.»
Těmito prorockými slovy Jana Amose Komenského zahajoval 23.prosince
1918 ve Vladislavském sále Pražského hradu svoje první poselství k národujeho
osvoboditel a první prezident Československé republiky, Tomáš Garrigue Ma
saryk.
Jsou to slova Komenského, který - jako my - musil kdysi opustit svou vlast.
A jsou to slova Masarykova, který - rovněž v cizině - vybojoval svému národu
svobodu, o niž jej před třemi sty léty oloupila neúprosná historie. Slova Tomá
še Garrigua Masaryka, jehož osvoboditelské dílo nikdo z poctivě a pravdivě
smýšlejících Čechů a Slováků nemůže brát v pochybnost. Ale jak sám při svých
prvních veřejných vystoupeních v cizině, a to právě v této zemi, v Curychu a v
Ženevě, Masaryk zdůraznil, jeho boj by byl býval nemyslitelný, kdyby se nebyl
opíral o pevný základ mravní, bez něhož si nelze představit svobodný život žád
ného národa. Tento mravní základ budoval Masaryk na své víře v to, čemu ří
kal humanitní ideály, na své víře v Prozřetelnost a v člověka, a z toho plynoucí
povinnosti lásky k bližnímu se všemi důsledky, jež toto přikázání předpokládá.
Dnes, víc než šedesát let od doby, kdy Masaryk položil toto heslo v záhlaví zá
sad, na jejichž respektování měl v jeho vizi spočívat příští život obou našich ná
rodů, dnes, kdy si připomínáme stotřicáté výročí Masarykova narození, jeví se
nám právě tato jeho víra, toto jeho přesvědčení, tento úkol, před který nás
všechny postavil, jako nejvýznamnější podstata jeho odkazu.
Za oněch šest desetiletí, jež uplynula od vzniku Československé republiky, na
stalo mnoho událostí, jež přímo otřásly celou světovou civilizací. Nestvůrná
ideologie nacismu rozpoutala r. 1939 válečnou katastrofu, jaké svět v celých
svých dějinách nikdy nepoznal. Jedním z jejích důsledků je skutečnost, že dnes
polovina lidstva žije v totalitních režimech, které neznají pojmu svobody nebo si
tento pojem přetavily k svému vlastnímu obrazu, v němž člověk se stává pou
hým nástrojem k posílení mocenské pozice těch, kteří mu vládnou.
Je už mezi námi málo těch, kteří Masaryka aspoň na vlastní oči viděli a jimž
bylo dopřáno strávit alespoň svá mladá léta v jeho republice.
Od jeho smrti už vyrostly téměř dvě nové generace, jejichž příslušníci nadto v režimech, v nichž vyzrávali - se o Masarykovi nesměli dovědět nic, nebo jimž
bylo Masarykovo dílo představováno v zcela křivém zrcadle.
Sjeli jsme se tedy dnes ve Švýcarsku, požehnané zemi ležící uprostřed Evropy,
a je proto zcela logické, že naše první úvaha bude věnována Masarykově vzta
hu a jeho činnosti právě v této zemi, v níž před 65 lety sám zahájil své velké osvo-
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boditelské dílo. Snad právě proto, že přes všechny hodnoty švýcarské demokra
cie, jevila se mu tato země - tak, jak se jeví, tuším, i dnes většině z nás - jakousi
exteritoriální půdou, která umožňuje každému člověku svobodně žít, svobod
ně myslet a svobodně jednat, aniž by mu vnucovala svou vlastní - ostatně velmi
heterogenní - identitu.
Dovolte mi však, abych dříve ještě vzpomněl jiné postavy našeho prvního odbo
je: Milána Rastislava Štefánika, od jehož narození uplyne za několik týdnů sto
let a který - dříve ještě než Masaryk přijel do Švýcarska - pracoval jen několik
desítek kilometrů od švýcarských hranic. Masaryk často zdůrazňoval, že re
publiky bychom neměli bez Edvarda Beneše. Ale stejně tak lze říci, že bychom
neměli republiky bez Štefánika, onoho apoštola, jenž “prošel všemi frontami
spojenců, všemi spojeneckými ministerstvy, všemi politickými salony a dvory”
(T.G. Masaryk, “Světová revoluce”, Praha 1925, str. 119) a jenž “naší věci svou
propagandou velmi prospěl” (tamtéž). A k tomuto Masarykovu hodnocení Štefánikovy osobnosti bych rád ještě připojil další Masarykův citát (str. 120): “Mne
osobně Štefánik měl až dojemně rád; splácel jsem mu jeho oddanost oddaností
a za jeho pomoc v našem odboji jsem mu byl vděčen. Zasluhuje vděčnosti
nás všech.”
Bohužel je dnes též mou smutnou, tragickou, ale samozřejmou povinností vzdát
zde hold jedné z těch, kdož Masarykův odkaz splnili bezezbytku: dr Miladě Ho
rákové, která byla popravena právě před třiceti lety jako jedna z prvních obětí
oněch nestvůrných procesů padesátých let. Milada Horáková, generál Heliodor
Pika a stovky těch, kteří spolu s nimi položili za pravdu, mravnost a svobodu
našich národů své životy a přinesli tak i pro splnění masarykovských humanit
ních ideálů oběť nejvyšší, si zaslouží v našich moderních dějinách místa nejěestnějšího.
* * *

Když r. 1914, měsíc po sarajevském atentátu, vypukla první světová válka, byl
už Masaryk zkušeným politikem a svůj filozofický názor měl promyšlen do
všech podrobností. Události jej ovšem postavily před novou skutečnost: proto
že pochopil, že v té chvíli už “opozice proti Rakousku musila sestát opravdo
vou, doopravdy, na život a na smrt” - rozhodl se, on pacifista, k boji; a to k bo
ji vedenému na světové úrovni, tedy ze zahraničí. 17. prosince se vydal v dopro
vodu své dcery Olgy do Vídně a odtamtud neprodleně do Itálie, která - ač byla
spolu s Německem a Rakouskem členem trojspolku - zůstala po vypuknutí vál
ky neutrální. V Římě navázal první mezinárodní kontakty a doplnil si své vě
domosti o vývoji světové situace. To ovšem byla jen předehra k dalšímu kroku,
jenž jej přivedl už za měsíc - I 1. ledna 1915 - do Ženevy ve Švýcarsku. Byl-li jeho
pobyt v Římě jen jakousi “orientační fází” jeho zahraniční akce, teď měla začít
práce soustavná. K tomu se Švýcarsko samo sebou hodilo svou zeměpisnou po
lohou; sousedilo s přátelskými i nepřátelskými zeměmi, zejména také s Rakous
kem (Světová revoluce, str. 61), takže i s Prahou bylo poměrně snadné, dokon
ce i poštovní spojení.
Nadto bylo pravděpodobné, že ve Švýcarsku bude možnost setkat se s emigran
ty z jiných zemí, především s Jihoslovany, jichž Masaryk řadu znal ze své dří
vější politické činnosti.
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Mimoto mohl v Ženevě sledovat všechen světový tisk, periodický i neperiodic
ký. A to bylo pro něj, jenž politickou praxi spojoval vždy s teorií, mimořádně
významné.
Byla tu dále možnost styku s představiteli českých kolonií v západním světě.
Hned po svém příjezdu navázal styk s řadou osob, které už v Ženevě byly: dr
Lvem Sychravou, inž. Pavlem Baráčkem, dr Josefem Lavičkou a ozději Miro
slavem Plesingrem-Božinovem; po válce vstoupili všichni - aspoň na čas - do
nové československé diplomatické služby.
Jako svůj první úkol si Masaryk vytkl posílat členům domácího odboje v Če
chách co nejpodrobnější a nejobjektivnější zprávy o světové politické situaci,
protože informovanost a soulad akcí doma i za hranicemi se mu jevil v tomto
období odboje jako naprosto nutný - hlavně proto, že byl vůbec možný. Na
prvním místě šlo Masarykovi o kontakt s dr Edvardem Benešem, který stál v
Praze v čele Maffie, jejímiž členy byli ještě dr Alois Rašín, dr Přemysl Šámal,
redaktor dr Jan Herben a řada dalších. Přímo či nepřímo byl Masaryk ve styku
také s dr Josefem Scheinerem, starostou České obce sokolské, poslancem Vác
lavem Klofáčem a poslancem dr Karlem Kramářem, kterého vyzýval rovněž
k odchodu za hranice, “aby si tam mohli práci rozdělit” (tamtéž, str. 25); dr Kra
mář se však rozhodl zůstat doma, protože věřil ve velmi rychlé vítězství národ
ního Ruska, které by pak českou otázku pomohlo vyřešit přímo.
Dr Beneš dokonce dvakrát přijel za Masarykem do Ženevy - v únoru a v dubnu
1915, než tam přibyl definitivně 2. září téhož roku.
Profesor Masaryk bydlel v Ženevě v dépendanci hotelu Richmond a vystupo
val od počátku se vším důrazem své hodnosti bývalého českého poslance na
vídeňské Říšské radě, což byla vizitka nejvýznamnější, jež mu otvírala cestu
k stykům s vlivnými politickými a diplomatickými osobnostmi; jeho funkce
profesora pražské univerzity mu zase usnadňovala styk s univerzitními kruhy,
zejména s několika profesory protestantské teologické fakulty ženevské uni
verzity, a jejich prostřednictvím též s některými vlivnými starými patricijskými
kalvínskými rodinami, jež tehdy hrály ještě v Ženevě velku roli nejen na Uni
verzitě a ve společenském životě, ale též v oblasti publicistické (vlivný deník
Journal de Geněve byl jejich doménou) ba i diplomatické, neboť personál švý
carské diplomatické služby byl převážně rekrutován z jejich řad. I když Masa
ryk neměl v té době ještě možnost přímo ovlivňovat politiku západních moc
ností a tím méně politiku neutrálního Švýcarska, byly pro nej tyto styky vý
znamným zdrojem informací, které potřeboval pro své pražské přátele.
Ženeva skýtala Masarykovi ovšem i možnost cestování za hranice. Zpočátku
se chtěl dokonce osobně podívat i do Prahy (žil ve Švýcarsku stále ještě s plat
ným rakouským pasem; vedle toho měl však, dík svým stykům se srbským kon
zulem, i pas srbský, který mu umožňoval cesty do Francie, Itálie a do Anglie).
V dubnu 1915 navštívil Londýn, kde se setkal se svými známými a vlivnými no
vináři a publicisty Henry Wickhamem Steedem (ved. diplom, redaktorem
Timesů) a Rob. Williamem Setonem Watsonem (profesorem historie na lon
dýnské univerzitě). Cestou do Londýna i zpět se zastavil v Paříži k obsáhlým
jednáním s profesorem slovanských dějin na Sorbonně, Ernestem Denisem; ten
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mu (a později téždr Benešovi) usnadnil styk s univerzitními a zčásti i s politický
mi osobnostmi francouzskými. V Londýně, ale zvláště v Paříži šlo Masarykovi
též o sjednocení členů tamějších českých a slovenských kolonií: bylo to poprvé,
kdy se prosadila jeho politická a mravní autorita vůči krajanům na Západě.
Mimoto projednal s Ernestem Denisem také otázku kvalitního odbojového tis
ku. Tak vznikl už r. 1915 hodnotný, v Paříži vycházející francouzský čtrnácti
deník La Nation Tchěque, jehož prvním ředitelem se stal sám Ernest Denis a
později - jakmile se na podzim r. 1915 usadil v Paříži - mladý sociolog a politik
dr Edvard Beneš.
V Londýně ovšem Masaryk odevzdal Steedovi především obsáhlé memoran
dum (první mu doručil už na podzim 1914) o tom, že český národ jako celek tou
ží jednoznačně po samostatnosti a staví se nekompromisně proti politice tzv.
ústředních mocností. Toto memorandum měl Steed předat britským vlivným
a též vládním činitelům.
S českými krajanskými spolky ve Švýcarsku navázal Masaryk úzké styky vel
mi brzy. Už 23. února 19 15 vystoupil na schůzi ženevské Besedy Slovan, jejímž
předsedou byl mechanik Josef Tomeš. Bylo to (jak píše Jos. Linhart v knize:
L. Sychrava-J. Linhart, 6 červenec a vznik Československé republiky, Praha
1935, str. 82) “první jeho veřejné vystoupení mezi krajany, při kterém prohlásil
nutnost boje za samostatnost československých zemí...”. O něco později vypra
coval pro všechny české krajanské spolky ve Švýcarsku program činnosti za
hraničního odboje. O velikonocích (4. a 5. dubna 1915) sešli se pak v Bernu zá
stupci všech těchto spolků; schůze se účastnili i delegáti českých spolků paříž
ských. A tak už v dubnu 1915 se pod vlivem Masarykovým ve Švýcarsku roko
valo o ustavení české demokratické republiky.
Je nutno ovšem uvést, že české krajanské spolky ve Švýcarsku podnikly první
odbojové akce už v říjnu 1914, vyzývajíce české krajany - příslušníky Rakouskouherské monarchie, aby neposlouchali mobilizačních příkazů a nevstupovali do
rakousko-uherské armády. Zároveň už na podzim 1914 byl při ženevské Bese
dě Slovan založen politický fond. A 3. ledna 1915 se v Bernu ustavilo Sdružení
českých spolků ve Švýcarsku; na schůzi byl vytyčen požadavek sebeurčení a
rovnoprávnosti národů. 17. ledna 1915 se konala v Bernu další schůze Sdružení,
která poslala výzvu konferenci socialistů ze spojeneckých zemí právě zasedající
v Londýně, v níž bylo žádáno, aby i socialisté pamatovali na konečné osvoboze
ní Čechů.
V srpnu 1915 vyšlo pak za redakce dr Lva Sychravý první číslo nového českého
listu nazvaného Československá samostatnost, který však byl vydáván - z ohle
du na neutrální zákony švýcarské - v sousedním městě Annemasse, ležícím na
francouzském území.
Vyvrcholením celé této činnosti byly však dvě schůze pořádané spolkem Sva
topluk Čech v Curychu a Besedou Slovan v Ženevě, 4. a 6. července 1915, u pří
ležitosti 500. výročí Husova upálení v Kostnici. Na obou schůzích vystoupil
prof. Masaryka vlastně po prvé před širší veřejností, a to zejména pokud jde o
manifestaci v Ženevě - už v rámci mezinárodním.
Curyšská schůze se konala 4. července o 6. hodině večer ve velkém sále zahrad
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ní restaurace “ Plattengarten”. Masaryk mluvil nejprve česky, potom německy protože mezi několika sty posluchačů bylo nemálo švýcarských přátel, jež při
vábila řečníkova osobnost. Ve svém projevu Masaryk nastínil nejprve dějiny
husitské reformace, a to v podstatě v duchu své známé filozofie českých dějin,
podle níž česká otázka je otázkou náboženskou. Z dnešního hlediska je však
nutno především vyzvednout, že v celé své řeči se Masaryk opětovně vracel k
názoru, že česká reformace byla především reformací mravní, která právě proto
vedla k politickým důsledkům. Paralela mezi touto myšlenkou a záměrem Ma
sarykovým zaostřit projev aktuálně politicky je zřejmá. Podle Husa, Chelčického a Komenského “my všichni zde hleďme - končil Masaryk - abychom jako
Hus bojovali a za naše práva všechno podnikli. Náš dějepisec Palacký pronesl
historickou větu: “Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.” Ze mne ne
mluví nervozita - končil řečník - podrážděnost dnešní doby nebo rozechvění z
přednášky. Již před válkou jsem zastával názor, že mezi námi Čechy a Ra
kouskem jest nepřeklenutelná propast, a že nikdy není možno nás duševně slou
čit. To je mé přesvědčení. A proto opakuji: Byli jsme před Rakouskem, budeme
i po něm - i bez něho!” (Linhart, tamtéž, str. 95). “Oslava Husova v Curychu
nebyla pouhou kulturní slavností a vzpomínkou na historický den 6. červenec
1415. Toto veřejné vystoupení bylo pro krajany curyšské politickou událostí,
z níž se čerpala posila k další práci” (tamtéž).
Podobným duchem bylo prodchnuto i Masarykovo vystoupení na obdobné
slavnosti v Ženevě. Konala se v sále “de la Réformation” - dnes už zbořeném 6. července 1915. Ještě daleko víc než slavnost curyšská byla tato ženevská ma
nifestace zaměřena mezinárodně. Pořádající ženevská Beseda Slovan pozvala
vedle prof. Masaryka ještě dva další řečníky, z nichž žádný nebyl Čech: prvním
byl pařížský historik Ernest Denis, pocházející z jihofrancouzského města
Nímes (kde k jeho poctě bylo po válce zřízeno několik stipendijních míst pro
vynikající české a slovenské gymnázisty, kteří na nimském lyceu dokončovali
poslední tři léta svých středoškolských studií). Jako historik protestantské
orientace nebyl Denis v Ženevě neznám: Jeho přednáška, zaměřená na dějiny
české reformace, měla velký úspěch před sálem naplněným 1600 posluchači. Po
tom promluvil děkan protestantské teologické fakulty v Ženevě, Masarykův
přítel, pastor Lucien Gautier, jenž osvětlil ženevské veřejnosti život a učení Jana
Husa. Posledním řečníkem byl prof. Masaryk sám. Jeho francouzský projev byl
i tentokrát zaměřen politicky. Bylo to jeho první válečné vystoupení před sku
tečně mezinárodní veřejností. Chtěl v něm zřetelně upozornit na nutnost rozbi
tí podunajské monarchie a na právo českého a slovenského národa na vybudo
vání vlastního státu. Řekl tu diplomaticky, ale jasně to, co nemohl v neutrál
ním Švýcarsku říci plnými slovy. Jeho smysl však pochopil švýcarský i fran
couzský, anglický a americký tisk, který o slavnosti referoval.
Mimoto šlo Masarykovi zřejmě i o to, zdůraznit před světovou veřejností, že
český protirakouský odboj je odbojem zásadním, celonárodním, ne snad jen
věcí malých krajanských kolonií v některých západních státech. To vše tím spíš,
že český národ doma se nemohl za války a v rámci rakouské říše vyslovit k ce
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lé problematice otevřeně, tím spíš, že i Husovy oslavy byly r. 1915 v Čechách
téměř zakázány.
A protože v té době se objevovaly v rámci spojeneckých armád už i první zárod
ky příštích československých legií, rozhovořil se Masaryk o oprávněnosti
obranného boje, aby zdůraznil i zde, že jde či půjde o boj celého národa.
Konečně byla Masarykova ženevská řeč určena i do vlastních řad české emigra
ce. Symbol Husova učení, vyjádřený slovy “stůjtež v poznané pravdě - braňte
pravdu až do smrti”, měl být výzvou k jednotě v mravním oprávnění boje za
svobodu národa.
Masaryk prožil ve Švýcarsku i bolestné chvíle. Už 15. března 1915 se dozvěděl
o úmrtí svého syna Herberta, jenž zemřel na tyfovou nákazu, přenesenou ha
ličskými uprchlíky, jimž pomáhal. Reagoval na to tak ve Světové revoluci svým
typickým způsobem: vždyť tisíce rodin ztratilo doma válkousvé členy... Pozdě
ji dostal do Ženevy zprávu o zatčení své nejstarší dcery Alice - patrně v důsledku
neopatrnosti při předávání zprávy, kterou jí posílal...
Jeho druhá dcera Olga zůstala s ním. Později se provdala za lékaře Dr Henri
Revillioda, který pocházel ze staré ženevské kalvínské rodiny. Jejich oba synové
Herbert(nar. 1921 v Ženevě)a Leonard (nar. 1922 tamtéž) byli později v Česko
slovensku velmi známí ze svých pravidelných letních pobytů u prezidenta Ma
saryka. Leonard zahynul za války (6. srpna 1944) při cvičném letu ve Skotsku,
Herbert zemřel brzy nato 13. února 1945 - rovněž ve Skotsku.
Po příjezdu dr Edvarda Beneše do Ženevy opustil Masaryk 5. září 1915 trvale
Švýcarsko a usadil se pak zejména v Londýně, pokud jej jeho povinnosti poli
tické i vojenské (jak je obecně známo, byl od počátku duší československých le
gií) nehnaly do nejrůznějších zemí světa.
Ještě jednou se však jeho jméno zaskvělo v Ženevě - v dnech pro národ přímo
rozhodných a za okolností poměrně málo známých.
Po historických událostech posledních válečných let a zejména po rozhodných
akcích amerického prezidenta Wilsona uznávají počínaje 15. říjnem 1918 spo
jenecké vlády zatímní vládu československou. Ta vyhlašuje 18. října v Paříži
samostatnost československého národa. Téhož dne prezident Wilson odmítá
rakouský návrh na vyřešení československé otázky cestou jakési autonomie v
rámci rakousko-uherské říše; podle Wilsonova prohlášení si český a slovenský
národ musí sám rozhodnout o svém osudu v rodině národů.
Rakousko-uherská vláda ovšem i potom ještě vynakládá nejvyšší úsilí o za
chránění říše, ale řízení věcí sejí den ze dne důrazněji vymyká z rukou. 28. října
jsou věci už tak daleko, že rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Gyula
Andrássy posílá prostřednictvím švédské vlády americké vládě prohlášení,
v němž přijímá Wilsonovo stanovisko o právu československého národa na
sebeurčení. Téhož dne dochází v Praze k převratu. Český národní výbor vydá
vá slavnostní manifest, v němž prohlašuje, že československý stát vstoupil tímto
dnem do řad nezávislých států kulturního světa. Vládou národa - praví se dále v
prohlášení - je od této chvíle Národní výbor.
Dalo by se z toho vyvozovat - a Masaryk to ve Světové revoluci (str. 467) sám
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přiznává - že od té chvíle mělo Československo vlády dvě: jednu domácí, za kte
rou se 28. října prohlásil pražský národní výbor, k níž se 30. října připojila v
Turč. Sv. Martině i Slovenská národní rada; a druhou, tzv. prozatímní vládu
zahraniční se sídlem v Paříži.
Ve skutečnosti ovšem k žádné duplicitě nedošlo. Už 2. října 1918 prohlásil po
slanec František Staněk přímo ve Vídni, že všichni čeští poslanci uznávají za
hraniční Národní radu československou (od 14. resp. 15. října prozatímní vlá
du) za oprávněného mluvčího českého národa na mezinárodním fóru. A v zmí
něném už provolání z 28. října, podepsaném za pražský Národní výbor Anto
nínem Švehlou, dr Aloisem Rašínem, dr Františkem Soukupem, Jiřím Stříbr
ným a dr Vávro Šrobárem, se praví doslovně: “Naši osvoboditelé Masaryk a
Wilson nesmějí být zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který
dovede sám sobě vládnout.” Tím - jak píše Masaryk (tamtéž, str. 470) - se “pře
vrat 28. října stal syntezí revoluce domácí a zahraniční.”
To vše pak vyplývá ještě přesněji z dokumentů vydaných 31. řijna 1918 v Ženevě, které svědčí o naprosté jednotě postupu domácího a zahraničního odboje
a o jednoznačné úctě, jíž se u představitelů odboje domácího těšil profesor Ma
saryk a jeho nejbližší spolupracovníci, dr Beneš a generál Štefánik. Už bez
prostředně před 28. říjnem dovolila rozpadávající se vídeňská vláda devítičlenné delegaci pražského Národního výboru (tedy téhož orgánu, který 28. října
1918 v Praze vyhlásil samostatnost státu československého), aby se odebrala
do Ženevy k jednání s dr Edvardem Benešem, zástupcem československé pro
zatímní vlády v zahraničí. Členy delegace byli poslanci dr Karel Kramář, Fran
tišek Staněk, Václav Klofáč, Gustav Haberman, Antonín Kalina, dr. Mořic
Hruban, a jako znalci dr Jaroslav Preis, K. Svoboda a dr Přemysl Šámal. Jed
nání byla vedena ve dnech 28. října a 1. listopadu 1918 v salónku, sousedícím
s Benešovým pokojem v ženevském hotelu Beau-Rivage, jenž je do dnešního
dne uchován v nedotčeném stavu. Už prvního dne došlo k zásadní dohodě, jež
vyústila v slavnostní prohlášení delegace pražského Národního výboru a dopi
sem této delegace adresovaným dr Edvardu Benešovi “ministru zahraničních
věcí prozatímní vlády československých zemí.” Oba dokumenty jsou datovány
“v Ženevě 31. října 1918.”
V prvním z nich prohlašuje delegace pražského Národního výboru, že schvaluje
bez výhrad politiku a veškeré vojenské i diplomatické akce Československé rebez výhrad politiku a veškeré vojenské i diplomatické akce Československé ná
rodní rady, přeměněné v prozatímní vládu zemí československých, sídlící toho
času v Paříži. Delegace schvaluje všecky závazky, které prozatímní vláda vza
la na sebe jménem českého (“našeho”) národa vůči spojeneckýma přidruženým
státům. Delegace vyslovuje zároveň prozatímní čsl. vládě pařížské dík za velké
služby, které prokázala národu. V dalších odstavcích se praví, že českosloven
ský národ je rozhodnut hájit všemi prostředky právo na samostatný a svrcho
vaný stát v rámci čtyř historických zemí - Čech, Moravy, rakouského Slezska a
Slovenska; mezi československým národem a dynastií habsburskou není a ne
bude už nikdy žádného svazku.
Tímto aktem byl na území Švýcarska politicky i právně sjednocen čsl. domácí
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a zahraniční odboj a jeho představitelé se navzájem uznali za prozatímní mluv
čí nejen obou našich národů a jejich odbojových organizací, nýbrž i nově vznik
lého státu.
To vše bylo pak ještě výslovněji stvrzeno v dokumentu druhém, rovněž adre
sovaném dr Edvardu Benešovi jako zástupci čsl. prozatímní vlády v zahraničí.
Tento dopis je zároveň prvním veřejným holdem národa svým legiím a svým
zahraničním osvoboditelům.
“Se zatajeným dechem - praví se v něm doslovně - sledují tisíce lidí v naší vlasti
osudy své armády, rodiny příslušníků této armády jsou hrdy na své syny, kteří
bojují pod československými prapory, a den, kdy naše vítězné legie se vrátí do
vlasti, se stane národním svátkem, jenž zůstane v paměti generací.
Celý národ není však méně zavázán i těm svým synům, kteří zbraněmi ducha vy
bojovali malému národu místo ve světových dějinách; kteří dobrovolně opustili
svoji vlast a své rodiny, neobávajíce se osobních obětí a strádání, aby bojovali
proti neporozumění a neznalosti, a aby posléze přesvědčili svět, že jeho mravní
povinností je vrátit svobodu národu, který v šťastnějších dobách své existence
dovedl prolévat svou krev za svobodu přesvědčení.
Plníc posvátnou a radostnou povinnost, delegace Českého národního výboru a
Svazu českých poslanců projevuje jménem celého národa svůj obdiv statečné
československé armádě a svůj dík všem, kteří za hranicemi řídili úsilí našeho ná
roda. Jména Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika, Ed
varda Beneše a všech jejich druhů a spolupracovníků zůstanou hluboko vryta
v srdci vděčného národa a zapsána zlatým písmem v nejslavnějších análech
národních dějin.”
Tak promluvil jménem celého národa dr Karel Kramář, předseda českého do
mácího odboje, 31. října 1918 v Ženevě ve Švýcarsku. Jsem přesvědčen, že my
dnes všichni - opět na území Švýcarska - se bez výhrad připojujeme k těmto slo
vům.
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Die Moral der Humanitát und das Problém
der politischen Gewalt*
Antonie van den Beld

.

1

In diesem Vortrag werde ich mich hauptsáchlich beschaftigen mit der Beantwortung von drei Fragen, die im angekiindigten Thema mehr oder weniger beschlossen sind. Erstens gibt es die Frage, was der Genitiv “der Humanitát” dem
Substantiv “ Moral” hinzufuge. Handelt es sich hier nicht um eine uberfliissige
Beifugung, weil jede Moral ja Humanitát, Menschlichkeit zu realisieren versucht? Ist der Ausdruck “ Moral der Unmenschlichkeit” nicht eine contradictio
in terminis und “Moral der Humanitát” ein Pleonasmus, sodass mit dieser
letzten Bezeichnung der Moral Masaryks noch nichts uber die Eigenart seiner
Moral gesagt wáre?
An zweiter Stelle suggeriert der Titel meines Vortrags, dass die Gewaltanwendung in der Politik, d.h. im óffentlichen Leben, ein moralisches Problém
ist. Dies scheint auf der Hand zu liegen, schon wegen des in der modernen Zeit
enorm gewachsenen Gewaltpotenzials das fiir politische Zwecke zur Verfiigung
steht. Aber was ist, vom moralischen Standpunkt gesehen, genau das Problematische der politischen Gewaltanwendung? Mit der Beantwortung dieser
Frage kann ich erst einen Anfang machen, nachdem die Frage der moralischen
Richtigkeit der Gewalt im privaten Leben behandelt worden ist.
Meine Fragen sind also:
1. Was ist das Besondere der Masarykschen Moral der Humanitát? Ist nich jede
Moral eine menschliche Moral?
2. Unter welchen Bedingungen ist die private Gewaltanwendung moralisch
richtig oder erlaubt?
3. Unter welchen Bedingungen ist die politische Gewaltanwendung moralisch
richtig? Oder ist diese Frage zuruckzuftihren auf unsere zweite und gibt es
keinen moralischen Unterschied zwischen der Gewalt im privaten und im
óffentlichen Bereich?
Weil wir uns hier mit Masaryks humanistischem Erbe beschaftigen, werde
ich auch die beiden letzten Fragen stets unter Bezug auf Masaryks Theorie und
Praxis behandeln.
II.

Der amerikanische Philosoph William Frankena schreibt in seinem vielgelesenen Ethics: “Morality was made for man, not man for morality” (die
* Přednáška byla proslovena německy. Její autor, rodilý Holanďan, však byl schopen
užívat v diskusi češtiny.
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Moral ist ftir den Menschen geschaffen, nicht der Mensch fiir die Moral).(l)
Diese Behauptung scheint eine bejahende Antwort zu geben auf unsere erste
Frage, ob nich jede Moral eine menschliche Moral sei: die Moral ist menschlich
oder sie ist keine Moral. Frankena’s Satz druckt jedoch weniger eine Feststellung aus, im Sinne: so ist es eben, ais wielmehr eine praskriptieve Ueberzeugung: so soli es sein, die Moral soli menschlich sein. Dafiir ist die Anspielung
auf das Wort Jesu vom Sabbat zu klar: “Der Sabbat ist um des Menschen willen
gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen” (Mk. 2:27). Wie Jesus
den legalistischen Pharisaern gegeniiber die humane Funktion des Gesetzes des Systems der Moral - hervorhob - so tut Frankena es den heutigen Regelabsolutisten gegeniiber.
Auch fiir Masaryk fallt der Begriff der Moral keineswegs zusammen mit dem
der Moral der Humanitát. Moral ohne weiteres ist ihm die bestehende, von den
etablierten Kirchen, namentlich der r.k. Kirche, gepredigte Moral. Dieser
Moral gegeniiber setzt er die Moral der Náchsten liebe. die Moral Jesu. Von
Jesus lernen wir, so schreibt Masaryk in V boji o náboženství, die Liebe zu Gott
auf unseren Náchsten zu konzentrieren: “Pro nás je mravnost mravností huma
nitní”.(2) Die Kirche, die Hiiterin der Moral Jesu hátte sein konnen, hat diese
korrumpiert. Das Gebot den Náchsten zu lieben ist zu einem Gebot das eigene
Heil zu sichern entartet. Das Gebot die Wahrheit zu sprechen wurde dem
Interesse der Kirche untergeordnet. Durch das kirchliche Ideál des zolibatáren
Priesteramtes wurden Ehe und Sexualitát abgewertet und die Frau diskriminiert. In der Nachfolge Jesu komme es, nach Masaryks Meinung, darauf an, die
alten Gebote, die ebensoviele Formen des Gebotes der Náchstenliebe seien, auf
eine schopferische Weise der Gegenwart anzuwenden. Dies konne nur ausserhalb der Kirche geschehen, die mit ihrer Moral den ungerechten Status quo
zementiere. So miisse das Gebot nicht zu stehlen sozial gedeutet werden: man
muss sich, und ich zitiere, “být si vědomi v každé chvíli nerovnosti politické,
hospodářské a sociální zaviněné násilím a pracovat tudíž stále a důsledně k rov
nosti”.(3)
Dieses Zitat lásst keine Unklarheit darůber bestehen, dass die Moral fiir
Masaryk auch eine politische Dimension hatte. Mit anderen Worten, der Einfluss der humanitáren Moral solíte weiter reichen ais das private Leben. Auch
(kollektive) Entscheidungen und Handlungen die einen ofentlich Charakter
haben, und die dabei gebrauchten Verfahren, kónnten auf ihren moralischen
Gehalt hin untersucht werden. Ais politischer Theoretiker hat Masaryk der
Gesichtspunkt, dass Politik und Moral zusammen gehoren, schon ganz fríih
hervortreten lassen: “Politika a morálka se rozcházeti nemají”, lesen wir in einer
seiner ersten Veroffentlichungen.(4) In der praktischen Politik, ais Abgeordneter im Wiener Parlament, hat erdie politischenMachthaber bei mancher
Gelegenheit mit dieser Meinung konfrontiert, z.B. beim Dringlichkeitsantrag
zur Zeit des Hochverratsprozesses gegen 53 Serben und Kroaten im Jahre 1909.
Das Volkshaus solíte - und ich zitiere-“schon vom Standpunkte der Humanitát
seine warnende und verurteilende Stimme erheben”.(5) Ais einflussreicher
Politiker and Staatsmann wáhrend und nach dem ersten Weltkriege hat er
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dieser Auffassung treu bleiben wollen. In einem der Gesprache, die Karel Čapek
mit ihm ais Prasidenten fiihrte, sagte er “dass das Gesetz der Liebe ebenso fur
die Politik wie fur das persdnliche Leben gelte... Alle verniinftige und ehrliche
Politik ist Durchfiihrung und Festigung der Humanitat nach innen und aussen;
die Politik muss, wie alles, was wir tun, konsequent ethischen Gesetzen untergeordnet werden”.(6)
Was heisst das Gesetz der Liebe, was heisst die Humanitat in der Politik? Masaryks Antwort ist: Gerechtigkeit; und Gerechtigkeit ais die “Mathematik der
Liebe” strebt Gleichheit an.(7) Er betrachtete seine náheren politischen Ziele im grossen und ganzen: Gleichberechtigung der Tschechen und Slowaken
hinsichtlich der Deutschen und Ungarn, und Emanzipation der Arbeiter von
der Bourgeoisie - ais konkrete Gestalten des Ideals der Humanitat und daher
moralisch gerechtfertigt. Die Politik ist jedoch nicht nur eine Sache der Zwecke,
sondern auch der Mittel. Auch diese míissten moralisch zu rechtfertigen sein.
Gewalt, so wusste Masaryk, war ein klassisches Mittel politische Ziele zu
erreichen. War deren Anwendung aber moralisch zu rechtfertigen?
Bevor ich mit der Beantwortung dieser fur mein Thema zentralen Frage angange, will ich vor einem móglichen Missverstandniss, was den Bedeutungskontext des Begriffs der Humanitat betrifft, warnen. Auf den ersten Blick gibt
es namlich eine Verwandtschaft zwischen Masaryks weltanschaulichen Idéen
und Ideálen und denen der franzózischen encyclopédistes des 18. und der
englischen utilitarians des 19. Jahrhunderts. Beide Bewegungen werden in
Blackhams Buch uber den Humanismus ehrenvoll erwahnt.(8) Wie Masaryk
benachdruckten sie den Wert der Vernunft der Toleranz und der Humanitat
(genau diese Begriffe - raison, tolérance et humanitě - formten die Losung von
Condorcet in seinem Esquisse ďun tableau historique des progres de 1’esprit
humairi). Wie er widersetzten sie sich dem konservativen, wenn nicht reaktionaren Einfluss der Kirche auf das private und ofentliche Leben und traten sie
ein fur die Erneuerung des Staates und der Gesellschaft. Der grosse Unterschied zwischen ihnen und Masaryk war jedoch dass, wie er auch die Kirche
bekampfte und kritisierte, die menschliche Religion fiir sehr wichtig und vertvoll hielt. Das Ideál und die Norm der Humanitat hatten fur ihn religidse
Wurzeln. Deshalb sah er seine Theorie der Humanitat vorzugsweise nich ais
Humanismus oder humanistisch bezeichnet. In seinen Werken findet man, wo
er auf seine eigene Theorie verweist. statt des Wortes Humanismus oft den
Neologismus Humanitismus, z. B. in Jan Hus, Weltrevolulion und Russland
und Europa. Weil fiir Masaryk das Ideál der Humanitat in der Religion fundiert
war, konnte er die private Gewaltanwendung nur ablehnen.
III.
Mit dieser letzten Behauptung hábe ich die Beantwortung der zweiten, in der
Einleitung gestellten Frage, namlich der nach der moralischen Richtigkeit der
privaten Gewaltanwendung, schon vorweggenommen. Auf zweierlei Weise
kann man eine Antwort auf diese Frage zu finden versuchen. Man konnte in
einem bestimmten Falle, wo die Anwendung von Gewalt ein mógliches Mittel
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zur Erreichung eines privaten Zieles wáre, untersuchen was die wahrscheinlichen Folgen der gewalttátigen und die wahrscheinlichen Folgen der vorhandenen, alternativen, nich-gewalttátigen Handlung(en) sein werden. Danach
konnte man das Mass des Erwiinschtseins oder den Totalnutzen von jeder der
Alternativen zu bestimmen versuchen. Die Gewaltanwendung wáre dann und
nur dann moralisch richtig, wenn der erwarteteNutzen der gewalttátigen Handlung wenigstens ebenso gross wáre wie der irgendwelcher vorhandenen Alter
nativě. Diese Methode unsere Frage zu Ibsen wird in der ethischen Theorie
konsequentialistisch oder teleologisch genannt (teleologisch sollnicht mit
theologisch verwechselt werden; telos ist griechisch fiir Zweck, Ziel): es geht bei
der moralischen Beurteilung einer Handlung um eine Berechnung von deren
Folgen oder Konsequenzen in Wert - oder Utilitátsgrbssen.
Ich lasse nun die Probléme, die verbunden sind mit dieser Methode unsere
Frage anzugehen, unerwáhnt. Doch will ich nachdriicklich darauf hinweisen,
dass es in einer konsequentialistischen Ethik nie im voraus feststeht, dass die
Gewaltanwendung moralisch falsch ist. Alles hángt ja von den Folgen der
gewalttátigen Handlung ab.
Die andere Art und Weise wie man eine Antwort auf unsere Frage nach der
moralischen Richtigkeit der Gewalt suchen kann, ist, negativ formuliert, eine
Verneinung des Konsequentiálismus. Es ist nich so, wie die Konsequentialisten
behaupten, dass eine bestimmte Handlung dann und nur dann moralisch
richtig sei, wenn der erwartete Totalnutzen davon wenigstens ebeso gross ist
wie der von irgendeiner vorhandenen Alternativě. Die Folgen kónnen eine
Rolle spielen bei der moralischen Beurteilung einer Handlung, aber dem ist
nicht notwendigerweise so. Die moralische Richtigkeit einer Handlung kann
auch bestimmt werden durch den Charakter der Handlung selber; durch die
Tatsache z.B. dass die Handlung wohl oder nicht in Ueberinstimmung ist mit
einer Regel, die nicht auf das teleologische Prinzip zuruckzufiihren ist. So
konnte z.B. das Toten unschuldigen menschlichen Lebens ausnahmslos fiir
moralisch falsch gehalten werden, auf Grund der Regel: du sollst nich toten.
Es konnte nie auf Grund dessen Folgen zu einer moralisch richtigen Handlung
werden. Eventuell konnte eine solche Handlung noch ais die am wenigsten
falsche Alternativě betrachtet werden, wenn z.B. das Leben einer schwangeren
Frau nich anders gerettet werden konnte ais durch die Fruchtabtreibung. Diese
Methode an unsere Frage heranzugehen steht in der ethischen Theorie ais die
deontologische bekannt.
War nun Masaryk ein Teleolog, času quo Konsequentialist, oder ein Deontolog in der Behandlung unserer Frage nach dem moralischen Erlaubtsein der
privaten Gewaltanwendung? Obwohl Masaryk sich viel ausfiihrlicher mit dem
Problém der Gewalt in einem politischen, óffentlichen Kontext bescháftigt hat,
lásst sich doch auch wohl eine Antwort auf die jetz.t zu behandelnde Frage aus
seinen Veróffentlichungen konstruieren. Masaryk hielt die private Gewaltan
wendung moralisch fiir unerlaubt, es sei denn dass sie im áussersten Fall, ais
ultima ration, fiir die Verteidigung des eigenen Lebens angewandt werden
solíte. Seine Argumentation fiir diesen Standpunkt war jedoch nicht primář
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teleologisch; sie war also deontologisch. Von der Tatsache abgesehen. dass
Gewalt kontraproduktiv wirkt - ein Argument das er auch anfiihrte, aber
meistens in einem politischen Kontext - ist die Gewaltanwendung dem alten
moralischen Gebot des “du sollst nicht toten” zuwider. So schreibt Masaryk in
Russland und Europa: “...die Menschen appellieren noch immer recht leichtsinnig an die Gewalt... Du sollst nicht toten! - das gilt allgemein fur alle Falle
und bedeutet, dass der bewusste Mensch seine und seines Náchsten Lebenskraft auf alle mbgliche Weise schonen muss.”(9) Zwanzig Jahre fiiher hatte
er ahnliche Dinge gesagt in seiner Polemik mit Antonín Hajn. einem der
Ftihrer der tschechischen radikal-nationalen und sozialistischen Bewegung
Omladina. Hajn hatte in einer Kritik an Masaryks Česká Otázka einen Unterschied gemacht zwischen einem absoluten Ideál der Humanitat, das sich in
keinem Umstand vertragt mit Gewalttátigkeit, und einer relativen Humanitat,
laut welcher man so wenig wie moglich seine Zuflucht zu Gewalt nimmt. Hajn
hatte konsequentialistisch argumentiert. Andere Mittel ais Gewalt sind zu bevorzugen, wenn es sich um die Realisierung des Zieles der Humanitat handelt.
Gewalt kann jedoch ein notwendiges Mittel sein.
Masaryk verwirft in seiner Erwinderung den Begriff der relativen Humanitat,
und implizit die teleologische Argumentationsweise. Es gehe ihm bei der
Anwendung des ideals der Humanitat um die Aufrechterhaltung der wichtigsten moralischen Prinzipien, um eine Kantische Gebotsethik, worin das “du
sollst nicht iiigen” eine ebenso unbedingte Gtiltigkeit hábe wie das “du sollst
nicht toten”, es sei denn im Falle der Selbstverteidigung.( 10)
Schon im Jahre 1889 hatte Masaryk tschechischen Studenten in einer Rede
“O úkolech českého studentstva” vorgehalten, dass in einer Zeit, wenn “zevšed
něly nejkrásnější ideje... V době takové není jiné pomoci, než držet se pevně
starých uznaných pravd mravních... Prosté staré pravidlo “nelži” poučuje tisíc
krát více, než všecky bombastické řeči o vlasti a národu”.(I 1) Und wir horten
vorhin, wie Masaryk am Ende seines Lebens in einem Gedankenaustausch mit
Čapek sprach vom Gesetz der Liebe und von anderen ethischen Gesetzen. Das
Gesetz der Liebe hielt er darům fur so wichtig. weil es der moralische Ausdruck
seiner religiosen Ueberzeugung war, dass der eine Mensch ais unsterbliches
Wesen dem andern nicht gleichgiiltig sein konnte.(12)
Die Gewaltanwendung im privaten Leben ist fur Masaryk also moralisch
unerlaubt aufgrund einer deontologischen Argumentation: sie widerspricht
dem religios fundierten Prinzip der Humanitat, wovon die alten moralischen
Gebote ebensoviele Ausdrucke sind. Die Gewaltanwendung ist nicht moralisch
falsch, nur weil sie unerwúnschte Folgen haben wiirde, oder weil sie kontra
produktiv wirkte; mit anderen Worten, nur weil sie einen kleineren totalnutzen
produzieren wiirde ais eine alternativě, nichtgewalttatige Handlung.
IV.
Dies heisst nicht, dass Masaryk dieser letzteren - konsequentialistischen Argumentationsweise nicht auch gefolgt wáre. Das hat er bestimmt getan.
Besonders wo die Frage nach dem richtigen Handeln in einem politischen
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Kontext gestellt wurde, unterstiitzte er seine kategorische Verurteilung der
Gewaltanwendung mit einem teleologischen Kontext gestellt wurde, unterstiitzte er seine kategorische Verurteilung der Gewaltanwendung mit einem
teleologischen Argument: die Gewalt sei unwirksam und darům irrationell.
Masaryks nahere Deutungdes Humanitatsideals in politischen Zielen war, wie
ich oben schon bemerkt hábe, die Gleichberechtigung der Tschechen und Slowaken hinsichtlich der Deutschen und Ungarn, und die Emanzipation der
Arbeiter. Seiner Meinung nach war Gewaltanwendung diesen Zielen nicht
forderlich. Masaryk war unermtidlich beim Herantragen von Beweismaterial
fur diese Ueberzeugung. Die Geschichte solíte seine These bestátigen: “Den
Absolutismus”, so schrieb er in einem Artikel inder Wiener Zeitung“DieZeit”,
“kann man ohne Revolution nicht abschaffen. Es handelt sich nur darům diese
Revolution ohne Anwendung von Gewaltmassregeln und auf organische Weise
zu vollfuhren. Was war nun der grósste und eigentliche Ertragder Revolution
von 1848? Die Aufhebung der Robot. Und dieser wurde aufgehoben und endgiltig abgeschafft ohne orgendwelche gewaltthatige Revolution”.(13) Auch
marxistische Theoretiker, Engels an erster Stelle, sollten mehr und mehr dieser
Meinung zuneigen. “Sociální demokracie proti revoluci” lautete der vielsagende Titel eines Aufsatzes in Naše Doba aus 1895.(14) Die wirksame und
deshalb rationelle Methode im Gleichberechtigungs - und Emanzipationsstreben ware die Methode der Arbeit und Bildung. Durch die Jahre hindurch
ist Masaryk immer auf dieses Thema zuriickgekommen. So lesen wir in Naše
nynější kříse: “Proto jsem ukázal v České otázce, že naše historie nám klade
otázku, chceme-li se rozhodnout pro Žižku, Komenského nebo Chelčického, a
že nám otázku tu naši buditelé rozhodli v tom smyslu, že volit máme mírnou
práci osvětnou, ne meč”.(15) Und viele Jahre spáter, Anfang 1921, noch
wáhrend der Krise in der sozialdemokratischen Partei die der Regierung Tusar
ein Ende bereitete, rief Masaryk ais Prásident die tschechoslowakische Bevolkerung auf nicht der leninistischen Verfiigrungzur gewalttátigen Revolution
zu erliegen, aber statt dessen zu arbeiten: “hospodaří se prací, prací celkem
drobnou nikoliv bojem a revolucí politickou”.) 16)
leh muss jedoch nachdrticklich darauf hinweisen. dass Masaryk das Argu
ment die Geschichte zeige, dass die Gewaltanwendung kein wirksames Mittel
zur Erreichung politischer Ziele sei, nur ais unterstiitzendes Neben-, nicht ais
Hauptargument benutzt hat. Wenn sich aus der Geschichte ergeben solíte, dass
Gewaltanwendung fur das Erreichen politischer Ziele wirksam ware, dennoch
wtirde Masaryks Auffassung Gewaltanwendung sei moralisch unrichtig, aufrechterhalten bleiben.(l7) So scheint er die Frage nach dem Erlabtsein von
Gewalt nicht anders im politischen ais im privaten Kontext zu beantworten.
Die Gewalt ist auch in der Politik moralisch falsch, es sei denn dass sie im Falle
der Selbstverteidigung, ais ultima ratio, wird angewandt.
Hiermit ist aber noch nicht alles tiber Masaryks normative Theorie der poli
tischen Gewalt gesagt worden. Wie er auch, in verschiedenen Perioden seines
Lebens und in verschiedenen Stellungen, die Verbundenheit von Politik und
Moral hervorgehoben, und eine Doppelmoral entschieden abgelehnt hat, den-
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noch hat er nicht umhin gekonnt fiir die politische Gewaltanwendung ein anderes Masstab zu gebrachen ais fiir die private. Exklusiv teleologische, oder
konsequentialistische Erwágungen haben beim eigenen politischen Handeln zu
einem wichtigen Augenblick in der Geschichte eine zentrale Rolle gespielt.
Davon zeugen seine Kriegsmemoiren, worin der Entschlussbildungsprozess,
der zu sinem revolutionáren Verhalten gegen Oesterreich ftihrte, eindrucksvoll
beschrieben ist. Ein Zitat mag genugen: “Indem ich die europaische Situation
analysierte, den wahrscheinlichen Verlauf des Krieges abschátzte, entschied ich
mich fiir den aktiven Kampf gegen Oesterreich in der Erwartung dass die Allierten siegen, und dass unsere Entscheidung fiir die Alliierten uns die Freiheit
bringen werde”.( 18) Eine Berechnung der Folgen der Handlungsmóglichkeiten,
die ihm zur Verfiigung standen, eine Wahl fiir oder wider Oesterreich, im Hinblick auf sein politisches Ziel, brachte ihn zum Entschluss: wider Oesterreich.
Kann es teleologischer?
Allerdings hat Masaryk die Revolution gegen Oesterreich auch deontologisch zu rechtfertigen versucht: sie ware ein Fall der (kollektiven) Selbstverteidigung und ais solche moralisch erlaubt.f 19) Dieser Versuch scheint mirjedoch
misslungen. Erstens wegen der Tatsache, dass die habsburgischen Kronlander
nicht von Oesterreich angegriffen und sicher nicht kollektiv mit Vernichtung
bedroht wurden. Man konnte hier veilleicht einwenden, dass die Interessen der
Tschechen und Slowaken durch die Revolution verteidigt wurden, aber es war
eben immer Masaryks Ueberzeugung gewesen, dass eine Interessenverteidigung
allein keine Gewaltanwendung rechtfertigte. Zweitens was Masaryk 1917 fiir
die Fortsetzung des Krieges zu einer Zeit, ais Oesterreich bereit war mit den
Alliierten Frieden zu schliessen. Sein Argument war teleologisch-politisch,
nicht deontologisch-moralisch: ein vorzeitiger Sonderfriede wtirde Oesterreich
die Gelegenheit geben sich zu konsolidieren und die Griindung eines tschechoslowakischen Staates gefahrden.(20)
Ist Masaryk also duch die Umstande, die der Ausbruch des Krieges schuf,
gezwungen gewesen seine theoretischen Einsichten uber das Verhaltnis von
Moral und Politik zu revidieren? Nein, wenigstens nicht ganz. Er wusste um die
verschiedene Weise wie die praktische Vernunft in Moral und Politik funktioniert. In den Gesprachen, die Emil Ludwig mit ihm fiihrte, wies erdaraufhin,
dass die Politik nicht immer einzig und allein auf moralischen Fundamenten
beruhe. Es komme auch ein Gefallen an der Logik des eigenen Lebens.(21) Mit
anderen Worten, die Logik die ftihrt zum politischen Handeln kann eineandere
sein ais die eines moralischen Arguments. Man konnte hier den Einwand vorbringen, dass seine Erfahrungen ais politischer Ftihrer in und nach dem Weltkrieg ihm diese Erkenntnis geweckt haben. Aber auch friiher schon gibt es Beweise fiir diese Einsicht in seinen Werken. In Russland undEuropaz.B. schrieb
er: “die richtige Revolution entspringt der Ueberzeugung und Ueberlegung,
dass kein anderes Mittel mehr den nótigen Fortschritt bringen kann und dass
darům die Revolution notig ist”.(22) Masaryk wusste darům schon vordem er
1914 vor die Wahl fiir oder wider Oesterreich und die Revolution gestellt wurde,
dass die Forderungen der Politik sich oft schwer vertragen liessen mit denen der
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Moral. ln einem Afsatz uber Lassalle aus dem Jahre 1905 lesen wir: “ Man muss
sich nur lebendig vergegenwártigen, was es vor und nach dem Jahre 1848 bedeutete, sich fiir oder gegen die Revolution zu entscheiden. Politisch galt es die
Kráfte abzuwágen. die Folgen, den Erfolg oder die Niederlage abzumessen;
... Im Grunde wird aber das politische Streben vor die ethische Gewissenfrage
gestellt: willst du dein und deiner Feinde, aber auch Freunde Leben opfern,
musst und darfst du toten?”(23)
V.
Unsere Schlussfolgerung muss sein, dass Masaryks Theorie uber das Verhaltnis von Politik und M oral nicht ganz widerspruchslos ist. Einerseits soli die
Politik, sowohl was ihre Zielsetzungen betrifft wie in ihren Mitteln, ausnahmslos moralischen Regeln unterliegen, die nicht auf ein Nutzen maximalisierendes, teleologisches Prinzip zuruckzufiihren sind. Anderseits erkennt er an, dass
die Politik hat auch ihre eigene Logik, eine Logik, die ich ais teleologisch oder
konsequentialistisch gedeutet hábe.
Was die Frage nach dem Erlaubtsein der politischen Gewaltanwendung angeht, kann die Lage also eintreten, dass Gewaltanwendung nach dem Masstab
der (humanitáren) Moral falsch ist, wahrend sie politisch richtig ist. Dies ist im
Widerspruch mit dem ersten Teil der Theorie Masaryks uber das Verhaltnis von
Politik und Moral und beweist die Widerspriichlichkeit der ganzen Theorie.
Diese Widerspriichlichkeit kann auf verschiedene Weisen aufgehoben
werden. Man konnte erstens die Politik streng von einer exklusiv deontologisch
verstandenen Moral trennen und politische Aktivitat ais amoralisch - nicht
immoralisch - betrachten. Moralische Erwágungen konnen keine selbstandige
Rolle spielen bei der Bestimmung einer Politik. Es geht allerdings in der Politik
um die Realisierung von Werten, aber diese sind nicht notwendigerweise moralischer Art. Und die Weise wie diese Verte realisiert werden sollen, entzieht
sich moralischer Beurteilung. Dies ist die Auffassung manches sogenannten
Realpolitikers.
Eine zweite Moglichkeit ist, dass man die Frage nach dem richtigen Handeln
sowohl in einem privaten wie in einem politischen, offentlichen Kontext teleo
logisch beantwortet. Bei allem menschlichen Handeln soli man die Maximalisíerung des Nutzens aller Beteiligten anstreben. Regeln konnen ais Faustregeln
benutzt werden, aber man kann davon jederzeit aufgrund teleologischer Er
wágungen abweichen. Dies ist die Position manches Utilitaristen.
Eine dritte, und meiner Meinung nach die am meisten befriedigende Lósung
ist folgende. Man hált aufrecht, dass moralische Regeln einen logisch starkeren
Status haben ais Faustregeln und auch nicht auf ein teleologisches Prinzip zuruckzufuhren sind. Man gibt jedoch zu, dass teleologische Erwágungen im Falle
eines moralischen Dilemmas - was einer auch tut, er wird immer gegen eine
moralische Regel verstossen - ausschlaggebend sein konnen bei der Beantwortung der Frage was getan werden soli. Auf der andern Seite hált man an der
Mainung fest, dass in der offentlichen, politischen Moral teleologische Argu
mente einen wichtigeren Platz hábe ais in der privaten Moral (dies hat allerdings
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seinen Grund in der von Masaryk so genannten eigenen Logik des Staates und
der Politik, obwohl damit noch nicht viel gesagt ist). Man besteht aber darauf,
dass eine solche teleologische Argumentation nich in einem moralischen Va
kuum stattfindet. Das heisst, wenn man in der Politik gegen moralische Regeln
verstósst, so verlangt das wenigstens ein Argument, in dem nicht allzu leicht
wird angenommen, dass ein konsequentialistisches Kalkul den Verstoss gegen
die Regel rechtfertigt.
leh schliesse ab mit einem Zitat aus meiner Dissertation uber Masaryks politische Philosophie: “Politik treiben ohne dass man die Hande schmutzig
macht, d.h. ohne dass man mit alten, allgemein anerkannten Normen in Konf
likt gerat... ist in vielen Situationen nicht wohl moglich. Masaryk kann jedoch
vielen Politikem ais Vorbild hingestellt werden, weil er in seinem erfolgreichen,
politischen Handeln, das... die Humanitát zum Ziele hatte, diese Grundregeln
menschlichen Verhaltens ausserst ernst genommen hat. Mehr kann man von
einem Politiker nicht verlangen, mit weniger darf man sich jedoch um der
Humanitat willen nicht zufrieden geben”.(24)
Anmerkungen:
1.

W.K. Frankena, Ethics, Englewood Cliffs 1973 (2d ed.), 44; deutsch A nalytische
Ethik, Miinchen 1972, 64.
2. T.G. Masaryk, V boji o náboženství, Praha 1947 (3) (1904(1)), 27.
3. Ibid., 34.
4. T.G. Masaryk, “Theorie a praxis”, zitiert nach: Z. Nejedlý, T. G. M asaryk I. 2, Pra
ha 1931, 226.
5. Zitiert nach: E. Rychnovsky, M asaryk, Prag(1930), 131.
6. K. Čapek, M asaryk erzáhlt sein Leben. Gespráche m ít Karel Čapek, Berlin s.a., 310.
7. T.G. Masaryk, “Politika vědou a uměním” (Úvodní kapitola k encyklopedii Česká
politka, I. Laichter, 1906), zitiert nach: T.G. Masaryk, Politické myšlenky. Vybral
V.K. Skrach, Praha 1923(2), 12.
8. H.J. Blackham, Hum anism, Pelican Book A 930 (1968), 118-128.
9. T.G. Masaryk, Russland und Europa. Studien uber die geistigen Stromungen in
Russland. Erste Folge. Zur russischen Geschichts - und Religionsphilosophie. Soziologische Skizzen. Bd. 11, Jena 1913, 487.
10. T.G. Masaryk, Česká otázka - Naše nynějšíkrise, Praha 1948(6) (1896(1)), 332-336.
11.

Ibid.,

12.

Vgl. fiir das Verhaltnis von Moral und Religion im Denken Masaryks, A. van den
Beld, Humaniteit. De politieke en sociále filosofie van Tomáš G. Masaryk, Assen
1973, 23-28; englisch Hum anity. The Political and Sociál Philosophy of Thomas
G. Masaryk, The Hague (Paris) Berlin (De Gruiter) 1975, 29-35.
T.G. Masaryk, “Zur deutsch-bohmischen Ausgleichsfrage”, Die Ziel, Wien 1895,
nr. 82, 52.
Naše Doba 2 (1895), 891-897.
Masaryk, Česká otázka-Naše nynější krise, 355.
T.G. Masaryk, “O tak zvané diktatuře proletariátu”, zitiert nach T.G. Masaryk,
Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky, Bd. 11, Praha 1934, 19.
T.G. Masaryk, Die Philosophischen u n d sociologischen Grundlagen des M arxis
mus. Studien zur sociálen Frage, Wien 1899, 547, 555.

13.
14.
15.
16.
17.

72

410.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

T.G. Masaryk, Die Weltrevolulion. Erinnerungen und Betrachtungen 1914-1918,
Berlin 1925, 33.
Ihid., 60-68; vgl. T.G. Masaryk, I.’Europe nouvelle, Paris 1918, 14, 196.
Masaryk, Weltrevolulion, 126 ff., 274 ff.
E. Ludwig, Defender o f Democracy: Masaryk o f Czechoslovakia, Eondon 1938,
310.
Masaryk, Russland und Europa 11, 487.
T.G. Masaryk, “Lassalle-Studien”, Zeitschrift fur Sozialwissenschaft, 9 (1905), 92.
Van den Beld, Humaniteit, 131 (Humanity, 154).

O život v pravdě
Erazim Kohák
Zamyšlení nad mravním smyslem Masarykova humanismu
"... máme totiž takové přikázání, že
není dovoleno podati křivého svědectví...”
Václav Benda, Půlnoční kádrový dotazník
1. Mravní důraz humanismu. Humanismus a věda o člověku.

Chtěl bych se s vámi zamyslit nad Masarykovým humanismem poněkud ne
zvyklým způsobem: nikoliv historicky, jako o něčem, co b y l o v určitém ča
sovém údobí a již není, nýbrž filozoficky, o něčem, co věčně j e s t jako jedna
ze základních možností pro naše pojetí smyslu lidského bytí, společnosti i světa.
Evropský mravní humanismus - nejen Masarykův, avšak i Kantův, Bolzanův,
Palackého, Husserlůvči Jaspersův - skutečně není jen dobový fenomén, jenž byl
a již není. Představuje zásadní krystalizaci evropského lidství, v níž osvícenství
syntézou antiky a křesťanství vytvořilo pojetí lidství, které zůstává vlastním
smyslem evropské kulturní totožnosti. Vzdát se Masarykova mravního hu
manismu by znamenalo nejen ztrátu nostalgických vzpomínek na naši první re
publiku, nýbrž především rezignaci všeho nároku na zvláštní význam evropské
vzdělanosti v dějinách lidstva vůbec.
Masarykovým mravním humanismem jsem se zabýval ve dvou předchozích
přednáškách. V první jsem si stanovil za úkol zpřesnění slova a pojmu humani
smus. Považuji to za důležité, protože v posledním půlstoletí nabyl tento výraz
povrchní, plytký význam neurčitého konsenzu vlídnosti a nenáročné shovíva
vosti vůči lidským slabostem i špatnostem. Ve jménu onoho údajného “huma
nismu” jsme si pak navykli říkat, že jsme “přece j e n o m lidé” a omlouvat tím
právě všechno, co je na našem bytí nehodné člověka.
Proto jsem v první přednášce zdůraznil humanismus jako přesvědčení, že člo
věk je bytost schopná nazření pravdy, že pravdu může nazřít proto, že pravda
j e s t , má vlastní platnost, a že pravda představuje nejen řád rozumu, nýbrž i
mravní řád všehomíra.
V druhé přednášce jsem se obrátil proti kritice humanismu z opačné strany,
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která mu nevytýká amorálnost nýbrž naopak plané moralizování. Základem
této dnes běžné kritiky je tvrzení, že “moderní věda” -obvykle hlubinná psycho
analýza, dialektický materialismus či makrosociologie - prý odkrývá skryté,
objektivní příčiny lidského jednání a že tudíž humanistický pokus o hledání
pravdy na úrovni zjevného individuálního vědomí - tj. na úrovni mravních sou
dů - je povrchní, naivní a nezasvěcený.
Oproti této kritice jsem poukázal na to, že všechno, co údajně odkrývá pozi
tivní věda - pudové či archaické pohnutky v případě psychoanalýzy, zákonitost
dějin či společenského bytí v případě dialektického materialismu či makroso
ciologie - nepředstavuje p o d s t a t u lidskosti, nýbrž pouze její předlidské či
mimolidské suroviny. Pud či dějiny nevysvětlují člověka: naopak, teprve z člo
věka čerpají svou srozumitelnost.
Proto jsem přesvědčen, že p r a v d u lidského bytí je třeba hledat tam, kde
ji hledal Masaryk a všechen evropský humanismus: v mravním nazírání a soud
nosti člověka, v jeho schopnosti pochopit nejen živočišnou nutnost, nýbrž i
mravní s m y s l žití, být nejen výsledkem, nýbrž skutečně subjektem své pudo
vé přirozenosti i svých společenských i osobních dějin. Ať už je i cokoliv další
ho, člověk je především tvor s c h o p n ý p r a v d y . Základním úkolem i potře
bou jeho žití je žít v pravdě, v otevřenosti, nežít ve lži, v přetvářce, v nevědo
mosti či v teoretické abstrakci, byť se tvářila sebezasvěceněji. Ono hledání právdy považuji za nejvlastnější smysl Masarykova humanismu a evropského hu
manismu vůbec a jím se chci zabývat v dnešní přednášce.
2. Pravda o ... a pravda čeho.

Obvykle dnes chápeme pravdu jen s ablatívem, jako pravdu o něčem. Před
pokládáme, že je skutečnost, která prostě j e , ani pravdivá, ani nepravdivá,
pouze jestvující. Ta skutečnost se pak odráží v lidském vědomí a v lidském
vyřčení. Pravda se nám pak jeví jako shoda ideového odrazu - naší věty - se sku
tečností, kterou popisuje. Tu ovšem těžko chápeme proč, mimo snad pocit urči
tého osobního uspokojení, by mělo komu záležet, co zrovna říká: vždyť na věci
to nic nemění. Obvykle si neuvědomujeme, že tu bezděky přejímáme čistě ma
terialistickou představu o pravdě.
Jenže Masaryk právě nebyl materialista. Žije v něm daleko hlubší pochope
ní pravdy, nějako pravdy s ablatívem, “pravdy o ...”, nýbrž pravdy jako vlast
ního smyslu bytí, pravdy s genitivem. Pravda je pro Masaryka pravdou ně č e 
ří o , vnitřní pravdivost a ryzost lidského činu, opravdivost života i světa. V tom
smyslu mluví Platón jako od o d k r y t í :
pravda je Bytí předstu
pující před člověka v poznatelnosti. Podobně scholastičtí filozofové učívali,
že pravda je transcendentální vlastnost Bytí, že esse est unum, bonům et v e r u m . Pravda není teprve pravdivá lidská věta o skutečnosti. Je to skutečnost
sama, odkrývající se a nabízející se k poznání. Opakem pravdy v tomto základ
ním smyslu p r a v d i v o s t i b y t í není ani tak ležjako přetvářka, neskuteč
nost, afektace a také nepochopení a nepoznání. Být pravdivý neznamená jen
mluvit pravdu, ač to z toho nutně vychází, nýbrž především žít pravdivě, znát
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smysl svého bytí a ztotožnit se s ním, bez přetvářky, bez afektace, skutečně být
tím, čím vím, že jsem.
Hledání pravdy je základní proto, že je to zároveň vytváření pravdivosti. Tu
to pravdivost bytí nemohu popřít jako Galileo a utěšovat se, že se přecejen točí.
Když tuto pravdu popřu, když nevytvářím svým bytím pravdivost, pak už se ne
točí. Už není, či přesněji, neek-sistuje, nevyvstává (ek-sistere) z čisté možnosti
do skutečnosti. Popření pravdy není jen slovní záležitost. Je to i redukce světa
k nesmyslnosti a nelidskosti.
Dovolte mi objasnění oklikou. Zamyslete se na chvíli nad jiným transcendentálním pojmem, nad krásou. Každé jaro, když se ve sněhové pokrývce objeví
první ostrůvky vysychající půdy, stávám znovu se zadrženým dechem nad křeh
kou krásou prvního trilia v mechu - doma by to byly sněženky. Tu krásu jsem si
nevymyslil: její skutečnost je jiná než krása trilia v představě. Je tu v té křehké,
trojlisté květince na mechovém polštářku. Přesto, kdybych to první trilium
nevšímavě přešel, ta krása by nebyla. Zůstala by čistě možností; neuskutečnila
by se. Teprve tím, že se nakloním, pozastavím nad kytičkou, vyvstává její krása
z pouhé možnosti a stává se skutečnou krásou, nejen v mých představách, nýbrž
i v životě. Člověk má na tomto světě důležité poslání: odkrývá, odemyká krásu,
dobro, pravdu, uzavřené v čisté možnosti bytí, a tím si zároveň vytváří svět krás
ný, dobrý a pravdivý.
Totiž skutečný svět našeho bytí není Galileova objektivistická abstrakce či
matematický model moderní přírodovědy. Je to smysluplný lidský, společen
ský svět, “Umwelt” či “Lebenswelt” fenomenologie, který sami utváříme svou
lidskou přítomností. Když utvoříme nevšímavostí, zlobou a lží svět bez krásy,
bez dobra, bez pravdy, nebudou se krása, dobro a pravda “točit dál” jako Ga
lileova zeměkoule. Budeme žít ve světě šedé nesmyslnosti; staneme se cizinci
v nesmyslném světě zcela cizím pravdivosti našeho smysluplného bytí - a nako
nec i to ztratíme odcizením v nepravdivém konání. Život má smysl a cenu te
prve tehdy, když člověk v něm spatří a otevře jeho vnitřní pravdivost, jeho mož
nost pravdy. To masarykovské hledání pravdy či disidentské trvání na životě
v pravdě není jen kverulantská vášeň pro pravdivé věty. Je to to nejvlastnější
naplnění, nejzákladnější seberealizaci lidství, kterou ideologové a konzumenti,
popřivší pravdu vlastního bytí, marně hledají v moci a vlastnění. Smysl huma
nismu není hledání pravdy o lidském životě: je to hledání pravdivosti života ve
vědomí i konání, jímž se utváří svět lidských hodnot, pravdy, dobra, krásy.
3. Hledání pravdy. Dvojí smysl osvícenství.

Právě proto, že Masarykovu humanismu jde o hledání pravdivosti, ryzosti
žití a nejen “pravdy o” něm, odvrací se Masaryk od teorie a obrací se k “praxi” ne snad v abstraktním marxistickém pojetí, avšak k bezprostřednímu vědomí
smyslu našeho každodenního konání.
Smysl života, jak už řečeno, není pro Masaryka t e o r i e o životě, nýbrž
vlastní pravdivost žití. Nelze jej tudíž odvodit z abstraktních pouček o člověku,
biologických, psychologických či metafyzických. Je třeba jej nazřít bezpro
středně v konkrétnosti žití.
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Podobně si vykládám i smysl Masarykova pověstného důrazu na “práci
drobnou”. Mám za to, že tu Masaryk vychází z prožitku účinného, hmatatelné
ho konání, v němž člověk upevňuje svou vlastní totožnost a vytváří hodnotu.
Bez té skutečně není spokojenosti: řečeno masarykovským příměrem, kdo nepeče chleba, musí se bouřit... Klíčem k teoretickým paradoxům je konkrétní
poznání smyslu každodenního konání, v němž člověk spatřuje nejen čin, avšak
zároveň s m y s l č i n u . Smysl života není třeba vymýšlet: je jej třeba postřeh
nout v bezprostřednosti bytí.
Tu je Masaryk zajedno s Husserlem, vzdor zcela odlišnému podání. Sdílí
H usserlovu nedůvěru k teoretickým vývodům; je spolu s ním přesvědčen, že lid
ské nazírání se neomezuje na vnímání jednotlivin, nýbrž zahrnuje i Wesengarschauung, přímé nazření smyslu. Je přesvědčen, že život má smysl, který je
zřejmý, a že teorie o člověku se odvozuje z jasně nazřeného smyslu lidského by
tí, ne naopak - tedy Kant, nikoliv Hegel.
V tomto jsou oba myslitelé skutečně dědici osvícenství a mluvčími jeho zá
kladní syntéze. Osvícenství uznává schopnost člověka sám postřehnout mravní
zákon a smysl života a světa a sám se podle něj řídit. Tím člověk získává nárok
na občanskou svobodu, nějako anarchii nýbrž jako mravní sebe-vládu - a s ní i
odpovědnost. Jedno souvisí s druhým. Řečeno zas masarykovským příměrem,
strážník v parku se stává zbytečným, když lidé sami neznečišťují záhony. Mrav
ní autorita, včetně církevní, se stává místo žandára učitelkou. Mravní autono
mie neznamená, že se člověk nadřizuje mravnímu řádu, oněm ideálům huma
nity, které uvádí Rádi v Útěše z filozofie, nýbrž že je sám poznává a uznává.
Význam rozumuje to propojení živočišného bytí člověka sjeho bytím mravním.
Z člověka se místo poddaného stává mravní subjekt.
Od počátku osvícenství se v evropském myšlení projevuje rozum nejen jako
propojení živočišného a mravního rozměru lidství, nýbrž také v druhém smys
lu sekularizace, popření mravního rozměru ve jménu čistě technického rozumu.
Jeho základem je Galileo (et al.) poznání, že řád a srozumitelnost kosmu není
jen mravní, nýbrž i matematický a mechanický, čistě kauzální. Osvícenství tyto
dvě pojetí řádu neodlišilo. Ideálem mu byla srozumitelnost skutečnosti, tedy
mathematizace v původním smyslu, odvozeném od slova MATHÉMA, co je
srozumitelné a pochopitelné. Avšak matematizace se rychle zúžila na čistě čísel
nou, kauzální matematizaci přírodovědy a v devatenáctém století i na sekundár
ní matematizaci, tu již výhradně v úzkém smyslu slova, lidských a společen
ských jevů.
Totiž tak; matematizace přírodovědy dlouho vynechávala lidskou skuteč
nost jako číselně nepostižitelnou. Vžilo se rozlišení mezi “racionální” přírodově
dou a “emocionálním” nitrem člověka, které věda přenechává poezii. Devate
nácté století však zjistilo, že sice není možné vyčíslit lidský prožitek jako třeba
lásku či hněv, avšak že je možné číselně zachytit jeho sekundární projevy-zrych
lený tep, sevření svalů, elektroencephalické a elektrokardiologické jevy. Odtud
už zbyl jen krůček k přesvědčení, že “vlastně” skutečné jsou tyto vyčíslovatelné,
kauzální jevy, zatím co vlastní, prvotní prožitek není než subjektivní dojem
z nich.
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Tímto přesunem se původní osvícenská touha po porozumění bytí stává dů
vodem k popření lidského, tj. mravního smyslu žití a k materialistické redukci
skutečnosti na kauzální nexus. Vytváří se civilizace vyspělé techniky zcela
zproštěné smyslu. Když totiž odmyslíme mravní smysl života jako “pouze sub
jektivní” a ponecháme jen matematický řád, pak jediným zdrojem hodnoty, i
minimálního rozlišení pouze jsoucího na dobré a zlé, záhodné a nezáhodné, je
přání živočišného subjektu. V tom nešťastném smyslu je pak možné říci se Solženicynem, že osvícenství je pramenem konzumní civilizace, v níž lidský život
nemá jiný smysl než ukájení a přesycování umělých potřeb.
Jenže návrat před osvícení nepovažuji za řešení. Takový návrat nemění ne
smyslnost a amoralitu člověka, jen je podřizuje kázni cara a popa. Nejzáklad
nější kritika technologického osvícenství vychází právě z osvícenství mravního,
jak je představuje právě Masaryk. Právě proto, že se osvícenský racionalismus
dnes zúžil na technický rozum považuji za naléhavé se vrátit, ne k Masarykovi,
nýbrž s M a s a r y k e m , kjasně nazřenému mravnímu smyslu života. Technologizace západního myšlení si nevyžaduje návrat k bezmyšlenkovité posluš
nosti, nýbrž obnovu lidského myšlení. Za úkol tu považuji zas mathéma-tizaci,
převod skutečného ve srozumitelné, tentokrát však ne mathématizaci mathematickou, nýbrž mravní, odvozenou z jasně nazřeného mravního smyslu bytí.
4. Naivita a zasvěcenectví.

Humanistický pokus o hledání pravdy, vlastní opravdovosti a smyslu žití, na
ráží v první řadě na naši vlastní nedůvěru k platnosti a skutečnosti toho, co pro
žíváme. Princip sekundární mathematizace, která vlastní prožitek odepisuje
jako čistě soukromý a za “pravou” skutečnost prohlašuje sekundární jevy, jichž
si člověk často ani není vědom - kdo už má doma elektrokardiofraf? - nás na
učila předpokladu, že pravda, skutečnost nejsou v bezprostředním prožitku
nýbrž kdesi za ním v “hnacích silách”, pod ním v hloubi pudů či nad ním v dia
lektice dějin, jen ne v tom, co skutečně prožíváme. Skutečnost prý je jinde. Při
padáme si naivní, když se Masarykovým způsobem odvoláváme na jasně nazřený život skutečného prožitku. Imponuje nám “zasvěcenost” výkladů, které
skutečný prožitek přecházejí pohrdavým mávnutím a soustřeďují se na údajné
skryté skutečnosti, ať už je to dialektika třídního boje, oidipovský komplex,
teritoriální imperativ či údajná zákonitost makrosociologické infrastruktury čím víc cizích slov, tím lip.
Zasvěcenectví je teoretické myšlení, které dává přednostní právo teorii, jako
by teorie nebyla odrazem skutečnosti, její systematizací, kritikou, nýbrž skuteč
ností samou - a přímý prožitek jen “subjektivním” vědomím. Autonomizací teo
rie tu člověka zaslepuje a připravuje o nejzákladnější zdroj mravního poznání o přímé nazření smyslu života. Jistě, prostá naivita přímého poznání též není
sama o sobě dostačujícím vědomím. To si vyžaduje jak schopnost univerzální
ho nazírání, tak i schopnost systematické a kritické reflexe, sic by zubař pře
stal vrtat, když to pacienta zabolí, ať už zub sebevíc potřebuje zaplombovat.
Avšak tu bolest nemůžeme odepsat jako neskutečnou leninským odvoláním na
třísky, které létají, když se kácí les. 1 třísky jsou skutečnost. Teorie musí být ko
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nečně ospravedlnitelná právě na úrovni létajících třísek, na úrovni přímého
prožitku. Ta jediná má autonomní platnost. Naivita přímého nazírání není do
stačující vědění, je však jediný platný počátek a zkušební kámen všeho. Teorie
se stává mystifikací, pokud nepodléhá zkoušce prožitku. Čím složitější společ
nost, čím složitější vědění, tím naléhavější je potřeba zachovat si právě tu bez
prostřední naivitu přímého postřehu.
Proto jsem v úvodu citoval Dr. Bendu: “Máme totiž takové přikázání, že ne
ní dovoleno podat křivého svědectví.” Jistě, ta věta neřeší celou nesmírnou slo
žitost života ve světě, který se na lži zakládá a lež vyžaduje. Jistě, člověk má i
mravní závazek vůči dětem a bližním, má třeba důležitější úkoly než se nechat
zavřít pro slovo. I to je třeba vzít v úvahu. Jenže s tou složitostí se nevypořádá
me pokud nejprve nenalezneme ten jednoznačný bod mravního nazření, že lež
je veliká špatnost, kterou člověk ničí sebe i druhé. Odvaha k naivitě ve světě
opojeném zasvěcenectvím je předpokladem hledání pravdy i základem Masary
kova humanismu.
5. Metafora pádu a pocit odcizení.

Odvaha k naivitě, k jasnému nazření zjevného smyslu žití v konkrétnosti
každodenního prožitku, však naráží na daleko základnější námitku, o níž sou
dobá teorie hovořívá jako o “odcizení” v objektivním smyslu, že nejen naše vě
domí, nýbrž celý svět našeho života se odcizil pravdě vlastního bytí. Sebejasnější
rozhled je pak marný, protože ve světě života pravda prostě n e n í . Ještě starší
formulace tohoto pocitu je učení o pádu člověka a světa, na př. v Platónově
Státníku či v první knize Mojžíšově. V padlém světě je pak humanistická víra
v přímé poznání pravdy marná. Tento hluboce základní a bezprostředně kon
krétní postřeh vyjadřuje antická filozofie i křesťanská teologie učením o světě
přítomném, pro státu isto, jako o světě p a d l é m , odcizeném pravdivosti
vlastního bytí.
Z toho pak vyvstává otázka: může člověk vůbec nazřít pravdu Bytí ve světě,
jenž se pravdě odcizil? Může člověk, který zná třeba jen společnost skrz na skrz
prolezlou korupcí, úplatnictvím, podvodem, lží, nazřít a pochopit mravní pří
kaz čestnosti? Možné odpovědi lze shrnout do tří základních skupin. Jedna nazveme ji teorií absolutního pádu - předpokládá, že pravdivost Bytí se zcela
stáhla z padlého světa. Pravda k člověku přichází jen zvenčí, zvláštním zjeve
ním. Tak třeba jen díky “nadpřirozenému” učení Církve si hříšník uvědomuje
hříšnost svého bytí, které se v tomto světě jeví zcela normální. Či jiným pří
kladem, člověk odchovaný reálným socialismem si může uvědomit, že na ko
rupci je něco špatného, jen tehdy, když se to doslechne na Rádiu Svoboda.
Druhý přístup - řekněme, teorie zastřené pravdy - předpokládá, že pád prav
divost Bytí zastřel v každodennosti, avšak nezničil ji. Člověk je tedy za určitých
podmínek či v určitých situacích schopen prohlédnout závojem všednosti k
pravdě. Zas předešlými příklady: církev tedy neučí člověka nadpřirozené
pravdě, nýbrž ho vede k nazření vlastní (zastřené) pravdivosti bytí. Či zas, člo
věk reálného socialismu, otřesen následky korupce, může sám prohlédnout a
uvědomit si pravdivost žití.

78

Konečně třetí přístup - tentokrát teorie okrajového pádu - předpokládá, že
svět a život v něm jsou v podstatě a v průměru nepokřivené: zlo v něm je úchyl
kou, výstředností, vybočením ze základně spolehlivé normy žití. Pokud se člo
věk vyvaruje extrémům, žije v celku v pravdě a celkem i pravdu poznává. Pře
dešlými příměry bychom řekli, že slušný, normální člověk nepotřebuje nábo
ženství, stačí mu právě ta slušnost. Podobně o člověku v reálném socialismu
bychom řekli, že pokud se nedá přímo ke KGB, StB či KSČ (či v opačném pří
padě k disidentům), žije v podstatě neodcizeným životem a k poznání pravdy
postačí jasný rozhled, ta už zmíněná odvaha k naivitě běžného prožitku.
Marxistický radikalismus představuje příklad absolutního pojetí pádu. Tak
třeba v Lukácsově pojetí jsou nejen buržoázní vědomí, nýbrž celá buržoázní
skutečnost nepravé.
Oproti tomu Masarykovu humanismu a předválečnému humanismu vůbec
bychom mohli vytknout právě opak, totiž nedostatečné ocenění pádu. To prá
vě vyčítá Masarykovi Patočka - v celku snad právem. Masaryk podle Patoč
ky vidí ve zlu jen okrajovou záležitost, úchylku od zdravé normy, podobně ja
ko Aristoteles v Nikomachejské etice, a nadto věří, že tyto úchylky postupně od
straňuje “pokrok”, takže je v podstatě možné důvěřovat základní pravdivosti
normálního, běžného žití a vývoje. Proto Masaryk nedocenil hloubku zloby a
pokřivenosti, která vyšla na povrch na př. v nacismu a připravila milióny kul
turních, civilizovaných lidí o všechnu soudnost, mravní vědomí i svědomí.
Z protikladu absolutního pojetí pádu u Platóna a Marxe a čistě okrajového
pojetí u Aristotela a (snad) Masaryka vychází potřeba třetího pojetí, jež jsme
předběžně označili jako teorii zastření pravdy. Nechci a nehodlám tu řešit teo
logickou stránku věci, účinek a rozsah pádu ve vztahu člověka k Bohu. Jde mi
výhradně o omezenou otázku vztahu člověka k pravdě svého bytí v tomto světě,
pro státu isto. Je možné věřit, že člověk je v tomto pokřiveném světě schopen
jasného nazření mravního smyslu života - základ všeho humanismu - i když není
možné věřit s Masarykem, že zlo, pokřivenost a odcizení v tomto světě by byly
jen okrajovou záležitostí, která se nedotýká zdravé normy?
Onu aristotelskou důvěru ve zdravý průměr, ať už ji Masaryk sdílel či ne,
bychom totiž opravdu těžko udrželi. Hrůza normalizace, hrůza konzumerismu,
není extrémizmus; je to právě jejich zoufalá, všerdousící průměrnost. Ten ne
šťastný každodenní průměr, který se tu stává normou, vyjadřuje malichernost
a nízkost nejvzdálenější mravnímu ideálu humanity. Avšak stejně těžko by
chom si zdůvodňovali skepticko-cynické domnění o absolutnosti pádu a zvláště
zasvěcenecký dogmatizmus, který z něj vyplývá. Poznal jsem v životě příliš
mnoho lidí, kteří v nejdusivějším prostředí dokázali jasně postřehnout mravní
smysl života a přijmout jej jako osobní závazek. Nejsou to jen světci a mučední
ci jako Hus, Komenský, Masaryk, Palach, Patočka, či Benda, nýbrž i tisíce
drobných lidí v tisících drobných rozhodnutích. Dokazují, že mravní smysl ži
vota není v tomto životě a světě absolutně nedostupný. Naopak, je zřejmě zjev
ný, ne však povrchní či samozřejmý. Proto myslím, že je třeba odcizení chápat
nikoliv jako absolutní ztrátu pravdy, nikoliv jako náhodnou úchylku od zdra
vého průměru, nýbrž jako z a s t ř e n í či zamlžení mravního smyslu života. Za
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ústřední tu považuji otázku, co zastírá pravdivost života a jak odhalit clonu?
Platnost mravního humanismu se váže na odpověď.
6. Teorie a prožitek odcizení. Zprostředkovanost.

Podle Heideggera zastírá pravdu Bytí právě každodennost života - v tom je
Heidegger vyslovený anti-aristotelik. Jenže to nesouhlasí. Život je každodenní
vždy a všude. I v nejpohnutějších dobách se všední den sestává z řetězu všedních
starostí a počinů. Americkým radikálům těžko vysvětluji, že život v zemích
reálného socialismu není extází svazáckého nadšení nýbrž nejvšednější všed
ností shánění. Reálný socialismus pak odmítají ne pro jeho zhoubnou krutost,
nýbrž pro jeho všednost. Obdobně našim mladým zas těžko vysvětluji, že život
v Americe není bigbeatová konzumní orgie nýbrž zas každodennost práce, sta
rostí a radostí, jiných, než naše, přesto však všedních. Život je všední vždy a
všude, zatím co pravdivost žití není vždy a všude rovnoměrně zastřená.
Místo teorizování se raději vraťme k prožitku: jak prožíváme svůj svět a život
v něm, že se nám jeví cizí a nesmyslní? Souhrnem bych řekl, že je to především
svět a život z p r o s t ř e d k o v a n ý , zbavený bezprostřednosti - jenže souhr
nem není dobře začínat. V přímém prožitku naší každodennosti je to přede
vším svět umělý, svět vyrobený člověkem, v němž se život řídí logikou výrobku.
Jsme to my tak navyklí, že si to ani neuvědomujeme - sám bych si to sotva uvě
domil, kdyby mě život před lety nezavál na lesní samotu, daleko od elektrického
vedení, kde nic neruší panenskou tmu hvězdné noci, kde lidské naléhání nezastřelo rytmus života, světla a tmy, úplňků a zatmění, pučení, zrání a odpo
činku pod sněhem. V bezprostřednosti tohoto světa, jehož nejsem výrobcem
ani pánem, světa, v němž s úctou přebývám, jsem si uvědomil, jak hluboce svět
výrobků a výtvarů ovlivňuje prožitek naší každodennosti.
Chodíme po asfaltu, ne po zemi, říká Milan Machovec, vzhlížíme na neon, ne
na hvězdné nebe. Obklopuje nás svět výrobků, ne živá smysluplná příroda. Jenže
mezi výrobkem a přirozenou věcí je základní rozdíl. Výrobek je především sám
o sobě nesmyslný. Nemá vlastní život, vlastní smysl: jeho celý smysl se vyčerpá
vá jeho lidským účelem. Výrobek opuštěný člověkem se stává absurdním jako
skladiště haraburdí či vylidněná pohraniční ves. Drobní hlodavci, které pozo
ruji po večerech za stmívání, jsou jiní: žijí vlastním životem, nepotřebují mě.
Nepotřebuje mě les; les opuštěný člověkem má svůj vlastní životní rytmus, svůj
řád a smysl. V hvězdném nebi nad námi se zrcadlí mravní zákon v nás: v neonu
se zrcadlí jen naše nervozita. Ve světě, který prožívám jako svět Boží, ne ještě
lidský, mohu postřehnout smysl Bytí - ve světě výrobků postřehnu jen úmysl
lidského výrobce a uživatele. Všechna hodnota výrobku je relativní k liským
přáním.
Nemyslím, že mravní smysl života se absolutně vytrácí ze života ve světě vý
robků - odmítám teorii absolutního pádu. Je však zastřen. Zcela konkrétně:
když životodárný dar tepla skýtají rozehřátá kamna, vyvstává základní smysl,
vztah lásky a práce, zcela jasně. Dítě, které vidí tátu, jak širokým rozmachem
štípe dříví, pak přichází s promrzlými prsty do světnice a zažehnává zlou zimu
dubovými poleny, snadno pochopí, že práce dává skutečnost lásce a láska smysl
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práci. Pod povrchem jsitě platí tento vztah dál i v docela jiném světě, kde otec
ráno mizí “do kanceláře” (proč odchází? nemá nás rád?) zatímco teplo se ano
nymně šíří z ústředního topení (na to přeci máme právo, ne?), se vztah lásky a
práce zastírá k nerozeznání zprostředkujícími mezičlánky. Tu člověk těžko
postřehne, že práce je skutečností lásky a láska smyslem práce. Práce se stává
nesmyslnou, samoúčelnou činností, gáže se váže na dobrosklonnost referenta
a z tepla se stává samozřejmý a tudíž bezcenný výdobytek socialismu.
Přímý svět našeho každodenního obcování je skutečně nesmyslný; svět umě
lý, cizí smyslu lidského bytí. Je to svět, v němž se člověk stává zbytečný. Topit
dřívím člověka utvrzuje; napětí svalů, zručnost rukou, únava paží potvrzují
mou vlastní skutečnost; prudké vzplanutí nehodnotného dříví, které sice vypa
dá docela dobře, ale nevydá teplo, učí rozdílu mezi opravdovostí a hnilobou,
který se nedá odagitovat či relativizovat. V ústředně vytopeném bytě je vše re
lativní a člověk sám zbytečný. Vlastní smysl a řád bytí se nezměnil, avšak za
střely jej mezičlánky, ta usnadňující vrstva techniky. Dál j e s t pravda, avšak
vyžaduje si nejen rozhlédnutí, nýbrž hledání. Hledání pravdy se stává hledáním
bezprostřednosti upřené technikou a ideologií.
7. Technika a člověk-spotřebitel. Nihilismus a romantismus.

Střetnuti s technikou vyvolalo v evropském myšlení dvojí reakci, již bychom
mohli označit pojmy nihilismus a romantika, ač oba pojmy jsou nepřesné a ne
úplné. Základní je tu lidská situace, která se vyznačuje ztrátou bezprostřed
nosti a tudíž i schopnosti jasného rozeznání smyslu. Ve vytváření této situace
hraje stěžejní úlohu tvorba umělého světa, který už není jen lidským světem
ve smyslu světa lidského přebývání - to je i příroda - nýbrž přímo ve smyslu svě
ta člověkem vytvořeného. V našem údobí je to po výtce svět techniky, jak v pů
vodním, tak v novodobém smyslu. Ve třetím století po Kristu však
sehrál obdobnou úlohu umělý svět římské byrokracie: pověstný
římský dav neznal auta a televizi, jeho každodenní styk se skutečností byl však
neméně zprostředkovaný, styk s umělým světem cirkusů a egyptského obilí,
rozdávaného senátem, ne se světem vlastní účinné činnosti. Podobně dnes v ze
mích reálného socialismu je umělý svět neméně umělý, je to však převážně svět
ideologie: technologie tu dosud hraje podřadnou roli. Nejde tedy nutně o tech
niku, nýbrž o to, že člověk vytváří svět, který už nemá vlastní mravní smysl,
vlastní život a řád, jen smysl odvozený od potřeb a přání svého lidského strůjce.
Druhý, obvykle souběžný krok je a u t o n o m i z a c e u m ě l é h o s v ě t a .
Ideologie, byrokracie či technika se autonomizuje: odpoutává se od svého lid
ského smyslu a rozvíjí se dál, ne ve vlastním smyslu - ten nemá - nýbrž jen kau
zální logikou vlastní dynamiky. Dochází ke kvalitativní změně: člověk už v
technice (resp. ideologii, byrokracii) nevidí a neprožívá vlastní činnost. Zcela
konkrétně, vývojový krok od louče k petrolejové lampě je výhradně kvantitativ
ní. Nemění prožitek: člověk dál světlo prožívá jako svůj čin. S v í t í si , sám čis
tí lampu, dolévá olej, rozžíhá knot, stahujejej či upravuje. Oproti tomu je krok
od petrolejové lampy k automatickému elektrickému osvícení kvalitativní.
De facto tu činnost ovšem zůstává: člověk odchází do zaměstnání, kde svou
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činností třeba vrátného u fabriky přispívá (ač zas bez přímého procítění) k tvor
bě nadhodnoty, které pak stát využívá ke stavbě elektráren a rozvodové sítě a
konečně i k osvětlení sídliště. Jiří Wolker v Očích topičových tento trvající
vztah rozpoznal. Pro běžného člověka je to však vztah zcela skrytý technikou.
Ten elektrické světlo prožívá jako cizí, neosobní, a sebe sama jako zbytečného
ve svícení - či užitečného jen v úloze spotřebitele. V nejmenším nezáleží na tom,
zda je elektrárna ve státním, socialistickém, družstevním či soukromém vlast
nictví: ve všech případech prožívá člověk světlo jako cizí, sebe jako nepotřebné
ho - a svou jedinou úlohu jako úlohu spotřebitele. Umělý svět technologie se
tu odcizuje svému strůjci - a podřizuje jeho bytí své logice.
Dramaticky toto existenční postavení člověka v nelidském světě vyjádřili
existencialisté a před nimi spisovatelé jako Kafka či Unamuno. Je to situace
člověka vrženého do světa, jenž mu je cizí - situace určená tragickým střetnutím
mravního, smysluplného bytí člověka s čistě kauzálním bytím osamostatnělého umělého světa, techniky, ideologie, byrokracie. Jenže existencialistické
psychodrama představuje jen diagnózu, ne řešení. To hledá evropský svět dvě
ma směry. Jeden odstraňuje konflikt člověka s umělým světem přizpůsobením
člověka systému a zavržením všeho, co se k technice nehodí, včetně mravního
ideálu humanity (nihilismus). Druhý přístup zavrhuje naopak techniku a vše
chen umělý svět a pokouší se o návrat k bezprostřednosti ne-umělého “přiroze
ného” života, tradičně chápaného jako život citů na rozdíl od technického ro
zumu, nověji jako život přírodní na rozdíl od městského (romantika).
Co je naprosto neslučitelné s technologickým pojetím člověka je lidské vědo
mí absolutní platnosti mravního řádu, ideál humanity, dobra, pravdy, krásy,
které se neodvozují z přirozených potřeb a nedají se jimi relativizovat. Lidská
svoboda, důstojnost, všechna základní neredukovatelnost lidství je pro tech
nické pojetí člověka nepřijatelné. Strukturalismus a behaviorismus skutečně
nabízejí čistě živočišné pojetí člověka, prosté mravních komplikací. Člověk se
tu jeví nějako mravní subjekt, schopný nazření mravního zákona a odpověd
nosti, vzdorující logice umělého světa, nýbrž jako plně determinovaný článek
v kauzálním nexu. Mizí tragické střetnutí člověka s technikou, ovšem za urči
tou cenu: titul stěžejní práce amerického behavioristického psychologa B.F.
Skinnera je Beyond Freedom and Dignity - překonání svobody a důstojnosti.
Praktický následek nihilistické taktiky je pojetí člověka jako výrobce a spo
třebitele - a s postupným omezením výrobní role automatizací výroby už jen
spotřebitele. Spotřeba se stává posledním smyslem lidského bytí. Když totiž
jednou popřeme svobodné vědomí mravního smyslu a důstojnosti člověka,
když životu nedává smysl láska, práce, humanita, pak skutečně zůstává jen
konzumenství, zas si něco pořídit. Konzumní opojení západního světa se ne
zakládá na potřebě hmotných statků, nýbrž n a p o t ř e b ě s my s l u -pořizu
jeme, aby život měl nějaký smysl, a snášíme nesmyslnou činnost, abychom si
mohli pořizovat. V ideologické obdobě je to přísně analogické: pravověrnost
je nuzákova náhražka za blahobyt. Ideologická normalizace však vede ke stej
ným důsledkům jako konzumerismus; k přetvoření člověka z duševního, mrav
ního subjektu na poslušného spotřebitele techniky a ideologie.
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Vzpoura proti odlidštění v našem věku je méně ideologií než vzpourou proti
ideologii, proti technice, proti všemu umělému. Romantika je tu zas nepřesné
označení, které jen ztěží zahrne všechno od pacifismu hraběte Tolstého po re
volucionáře, Masarykova divocha ohromeného složitostí civilizace. Společ
ným prvkem je tu víra v obnovitelnost nevinnosti, v možnost návratu k čistě při
rozenému, bezprostřednímu bytí, ať už je to moralismus předosvícenského pra
voslaví, prvotní komunismus či prostota venkovského života. Romantika není
hledáním pravdy, je hledáním ztracené nevinnosti. Vůdcové komunistického
a nacistického hnutí byli cyničtí zločinci, jejich m odro-či hnědokošilatí stou
penci byli nadšenci, romantikové, kteří snili o bezprostřednosti života ne
komplikovaného umělostí civilizace.
Romantické odmítnutí techniky se ovšem může ubírat i docela jiným, nená
silným a přímo poetickým směrem, který předznačují třeba Emerson, Thoreau
či Whitman. Ve svém odlehlém koutě státu New Hampshire mám řadu mladých
sousedů, kteří začali v městských zaměstnáních, pak za cenu markantního po
klesu spotřební úrovně volili život drobných zemědělců, aby jejich děti nevy
růstaly v asfaltové džungli, aby chodily po zemi a vzhlížely na hvězdy. Plně chá
pu a oceňuji jejich snahu. Člověk, který si opravdovost svého žití ověřuje ští
páním dříví ji nemusí potvrzovat vraždou či sebevraždou, jak jasně pochopil
Masaryk. Sám ví, jak důležité je pozorovat stmívání nerušené umělým světlem,
znám pocit vlastní skutečnosti, když se člověk prožitou prací postará sám o sebe. Vím, že bych těžko rozeznával mravní zákon v sobě, kdyby mi neon zastřel
hvězdné nebe nade mnou. Na romantickém hledání předtechnického, předumělého života je mnoho sympatického a cenného.
Přesto je považuji za nedostatečné, a to zdaleka nejen proto, že únik z techni
ky je sám podmíněný technikou. Je tu i základnější, filozofický důvod. I technika
je autentickou možností lidského bytí. Není to přírodní katastrofa, byť se stává
katastrofou přírody, nýbrž vyvrcholení obrovského lidského úsilí, jehož prvot
ní motivace je sama o sobě lidská a mravní, ne kauzální. Nebylo by nepřesné
říci, že člověk je právě svou mravní podstatou bytost nepřírodní či přesněji,
n e p ř i r o z e n á , umělá - výplod ducha, umu, ne přírody. Jeho bytí se nedefi
nuje přírodními podmínkami, pudem či potřebou: to je i při největší složitosti
pořád ještě bytí předlidské, živočišné. Lidským se stává teprve tehdy, když je
člověk podřizuje mravnímu hledisku. Zcela konkrétně, lidství začíná, když
člověk, místo aby udeřil slabšího, který mu šlápl na kuří oko, (přirozená re
akce), řekne “Promiňte”. Začíná rozhodnutím neošidit zákazníka, ač by to by
lo výhodné, jen proto, že by to nebylo čestné. To zas není “přirozené”. Starším
filozofickým názvoslovím bychom řekli, že je to “ideální”, tedy umělé.
V konfrontaci s úděsnou realitou autonomní techniky a ideologie a s jejich
tvorem, člověkem-spotřebitelem, zcela chápu a sdílím romantickou touhu po
přirozeném, po před-umělém. Jenže život, pokud je lidský, je i umělý: vzdát se
umu by znamenalo vzdát se i mravního lidství.
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8. Humanistická alternativa. Odpoutání a humanizace.

Ani nihilistický, ani romantický přístup ke konfliktu lidského bytí s bytím
umělého světa není dostačující. Z obou však něco vyplývá. Nihilismus a jeho
výplod, člověk-spotřebitel, nám dokazují, že se člověk nemůže prostě nechat
unášet technikou. Technologizace života nepředstavuje “pokrok”, nýbrž odlidštění. Romantika nám dokazuje, že se člověk může odpoutat od techniky,
od umělého světa, i když to odpoutání samo o sobě ještě není pravdou života.
Mravní humanismus, jak jej představují Masaryk a Rádi, předkládá zcela
jiné řešení. Na rozdíl od nihilistických a romantických přístupů se neobrací
pozitivně či negativně přímo k technice a k vytváření umělého světa. Tu schop
nost chápe jako pravdivou součást lidského bytí. Obrací se proti a u t o n o m i z a c i umělého světa, ať už je to svět techniky, ideologie či společenského
zřízení. Představuje zásadní strategii h u m a n i z a c e u m ě l é h o s v ě t a .
Demokratizace, jak o ní mluví Masaryk, má především význam vrácení odci
zeného společenského, myšlenkového i technologického světa člověku, ne
v abstraktním smyslu “vlastnictví”, nýbrž v konkrétním smyslu prožívání. Cí
lem demokracie, cílem diskuse, cílem “práce drobné” je, aby člověk ve spole
čenském dění, v myšlení a ideologii, konečně i v technice a práci zas prožíval své
vlastní bytí, vlastní činnost a skutečnost. Odcizení a jeho překonání, které mar
xismus chápal čistě abstraktně jako otázku vlastnictví, chápe Masaryk jako
otázku pravdivosti žití.
Masarykovský, humanistický cíl humanizace umělého světa neztratil nic na
své platnosti. Vzhledem k zprostředkovanosti prožitku a zastření jeho pravdi
vosti si však vyžaduje dvojitou taktiku. V zastřeném světě nestačí jen jasné
rozhlédnutí: je třeba se prolomit clonou samozřejmostí, zprostředkující vrstvou
techniky, ideologie a společenské struktury k zastřené lidské opravdovosti ži
vota.
To odpoutání od samozřejmostí technologie považuji za smysl rozhodnutí
mých sousedů pro prostý život přímých vztahů. To je i příležitost, kterou nám
poskytuje tolikrát odsuzované chalupářství. Chalupáři se tu vytváří chalupníkova možnost zas cítit vlastní činnost v teple kamen a světle petrolejky, zas po
zorovat panenskou tmu lesního stmívání, která odpouští, hojí, uklidňuje duši a tak si uvědomit i lidský smysl ústředního topení a elektrické sítě. O to jde: ne
o techniku devatenáctého století, nýbrž o objevení lidského smyslu techniky,
které se stává možným, když jednou zlomíme zdánlivou samozřejmost a nut
nost techniky. Z konzumního otroctví, které vyjadřuje věta “Musím, abych si
mohl opatřit...” se člověk vysvobozuje otázkou, “Musím si to skutečně opatřit?”
Odpověď může být i kladná, avšak kladením otázky se hroutí samozřejmost,
autonomní nutnost techniky: člověku se vytváří možnost jí p r o h l é d n o u t .
Totéž platí o umělém světě společenské složitosti, o přesunu z toho zdánlivě
samozřejmého spoléhání (a pocitu odkázanosti) na anonymní ONI k vědomí
možností svého vlastního j á . Měli by povolit dobrou literaturu - ale dobrá kni
ha se dá i opsat. Nejvýrazněji to platí o umělém světě ideologie. I ten se hroutí,
ztrácí svou zdánlivou nutnost, když člověk odmítne jeho anonymní logiku.
Zas mi přichází na mysl úvodní citát z Bendova Půlnočního kádrového dotaz-
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9. Souhrn. Glosa o filozofii.
Prošli jsme tu dlouhou filozofickou cestou a tak bude dobře, když závěrem
shrneme hlavní body dnešní úvahy.
Začali jsme povšimnutím, že důraz Masarykova humanismu je mravní. Člo
věk se tu představuje jako bytost svou podstatou schopná nazření mravního
řádu všehomíra a podřízení svého bytí tomuto řádu. Empirická věda na tom nic
nemění, protože popisuje nikoliv “skutečnou podstatu” lidského bytí nýbrž jen
jeho suroviny, z nichž teprve mravní syntéze vytváří jednotnou skutečnost člo
věka. Jádrem naší lidskosti je schopnost nazřít pravdu, ne ve smyslu teorie o...
nýbrž jako pravdivost čeho, zde vlastní mravní smysl lidského žití. Odmítnout
tento základní, přímo nazřený smysl jako naivní připravuje lidské myšlení jak
o východisko, tak o zkušební kámen.
Vážnější námitka je, že mravní smysl našich prožitků je nepostižitelný, proto
že žijeme ve světě, který se pravdě svého bytí odcizil. Tu jsme se nesnažili hájit
optimistickou víru, že pokřivení světa je jen náhodné a povrchní, avšak odmítli
jsme názor, že svět našich prožitků je veskrz nepravdivý. Pravdivost bytí tuje,
zastřená vrstvou autonomizovaného umělého světa, technologie a ideologie,
jež zprostředkují mezi člověkem a jeho žitím.
Řešit rozpor mezi mravním bytím člověka a technologickým bytím umělého
světa přizpůsobením člověka technice jsme označili za odlidštění. Avšak útěk
k předtechnologickému světu popírá vlastní možnost člověka, vytváření ideál
ních světů, jež je základem jeho h u m a n i t as -schopnosti vymanit se přírod
ní nutnosti jako mravní subjekt. Jako humanistickou taktiku jsme tu uvedli
humanizaci technologie a umělého světa, jeho podřízeí jasně nazřenému mrav
nímu smyslu bytí.
Proč však jsme tak dlouho přemýšleli o něčem, co jsme tu shrnuli v deseti vě
tách? Ve zvláštních vědách není třeba obšírných výkladů. Přírodovědecké věty
ukazují, obrazně řečeno, “ven”, mimo člověka, k světu objektů určených vědou
samou (např. voda v chemii nezahrnuje chuť vody v hrdle žíznícího, jen to, co
zajímá chemii) a tudíž definovatelných formálně bez vztahu k prožitku. Tvrzení,
že voda je vlastně kysličník voditý a skládá se ze dvou molekul vodíku a jedné
kyslíku, není třeba obšírně rozvádět: stačí to říci a experimentálně potvrdit.
Filozofie se však nezabývá pouze empirickým obsahem světa z hlediska urči
té abstrakce. Zabývá se i jeho smyslem v prožitku, který se nutně vztahuje k
subjektu. Účinná pravdivost filozofické věty se váže i na posluchačovo pocho-
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pění. Na rozdíl od věty “voda - H 20”, věta, že působit bezúčelné utrpení je
mravně nepřípustné, si vyžaduje nejen, aby ji posluchač zaznamenal a opako
val, nýbrž aby ji pochopil - aby ji sám prožil a sám si přímo uvědomil její obsah.
Filozofický výklad musí vyvolat prožitek a vést posluchače k tomu, aby prožit
kem v duchu procházel a sám v něm jasně nazřel jeho smysl - aby ho, tak říkaje,
j a 1 smysl prožitku.
Účelem vědeckých vět, je denotace, účelem filozofických evokace. Pravda
ve filozofii není ve filozofických větách; paradoxně bychom mohli říci, že filo
zofické věty samy o sobě nikdy nejsou pravdivé. K pravdě nás vedou, avšak
pravda je v prožitku samém, ne ve větách o něm. O porozumění ve filozofii mů
žeme mluvit teprve tehdy, když posluchač sám prošel nutně nedokonalými slo
vy k prožitku samému a v něm nazřel jeho zjevný smysl.
Proto i o těchto úvahách je třeba říci, nevšímejte si slov! Pravda tu není ve
větách, nýbrž v prožitku, k němuž ukazují. Dívejte se se mnou k prožitku.
Jestliže jej dokážete prožít se mnou, se mnou nazřít jeho zjevný smysl, mravní
smysl života, pak jsme si porozuměli, i když třeba vy sami pravdu toho prožit
ku vyjádříte zcela jinými slovy. Pravda sama nebude ani ve vašich větách: bude
v žití samém.
Totéž platí o Masarykovi. Chcete-li pochopit pravdu Masarykova humanis
mu, nehleďte na Masarykovy texty: raději při četbě hleďte s M a s a r y k e m
k prožitku, na nějž poukazuje, abyste uviděli ne Masaryka, nýbrž pravdu, ten
mravní smysl života, který Masaryk sám jasně nazřel: a ne pravdu “o” životě,
nýbrž pravdu života. Nadčasová platnost Masarykova humanismu není v tom,
co Masaryk říká o smyslu žití, nýbrž Masarykova věčná výzva, abychom se
s ním zamýšleli a s ním znovu objevovali ten mravní smysl, sami pro sebe. Náš
úkol neni jen myslet o Masarykovi nýbrž myslet s ním.
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Masarykův pokračovatel Emanuel Rádi
Jan M ilic Lochm an

Ve své znamenité masarykovské monografii napsal Josef L. Hromádka prá
vě před padesáti lety: “Jediný skutečný filozofický žák Masarykův (je) E. Rádi.”
(Masaryk, s. 239.) Toto není jen zaujatý soud osobního přítele Masarykova a
Rádiová. Podobně soudil na sklonku první republiky Jan Patočka, když kon
statoval, že “po Emanuelovi Rádlovi... není u nás nikoho, kdo by aktivně o vel
kých problémech myslil těmi kategoriemi, jež zaváděl Masaryk.” (Kritický mě
síčník 1938, s. 243.) A nedávno připojil Václav Černý úsudek ještě rozhodnější:
“Rádi je... filozoficky nejhodnotnější představitel masarykismu.” (Svědectví 60,
s. 798.) Souhlasím s těmito soudy. “Masarykův humanitní odkaz” neměl mezi
českými filozofy svědka osobitějšího a podnětnějšího, než byl “Don Quijote
české filozofie” Emanuel Rád! (1873-1942).
Rádi nebyl Masarykovým žákem v úzkém slova smyslu: nestudoval u něho,
měl své vlastní, odlišné (přírodovědecké) východiště, svá témata, cíle, zápasy.
Nic z toho se prostě nekrylo s Masarykovým dílem. V žádném ohledu nebyl
nohsledem. Byl však masarykovým následovníkem. Nejpozději od roku 1919,
kdy se stal univerzitním profesorem a naplno vstoupil do českého veřejného ži
vota, se projevoval jako bojovný myslitel masarykovského ražení. V době, kdy
Masaryk sám byl do jisté míry poután svým oficiálním postavením, pokračo
val právě Rádi mutatis mutandis v Masarykových zápasech předválečných. Zde
mělo leckdy zneužívané označení “v duchu Masarykově” své věcné oprávnění.
Masarykovská byla už forma jeho filozofování. Jan Patočka o tom napsal
ve stati “Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi” 1949: “V stálém
neklidu myšlenky byl následovníkem Masarykovým. A to způsobilo, že celko
vé doktríny u něho není, že jest jen určité stanovisko nebo lépe vyvíjející se, ač
organicky souvislá řada stanovisek, a že po celý život držel své myšlenkové účty
neuzavřené... Poslední vyjasnění a pročištění ve filozofickou jednotu nechával
Rádi na stáří, ale to nepřišlo.” (Kritický měsíčník 1949, s. 163.) Těžká nemoc
ochromila předčasně jeho životní dílo. V září 1934 předsedal Rádi památnému
světovému filozofickému kongresu v Praze. Ale krátce nato musel už žít jen
v ústraní, z něhož na veřejnost pronikla jen posmrtně jeho “Útěcha z filozofie”.
Dynamický a fragmentární charakter Rádiová myšlení znesnadňuje synte
tický pohled (za nejzdařilejší pokus pokládám knihu J.L. Hromádky, “Don
Quijote české filozofie”, 1947); zároveň však umožňuje stále nové otvírání účtů,
svědčí o svěžesti a podnětnosti Rádiová filozofického odkazu v mnohých aktu
álních souvislostech i po letech. Z vlastní zkušenosti bych chtěl tuto tézi konkre
tizovat tím, že z bohatství Rádiová díla vybírám trojí tématický okruh, ve kte
rém se mi Rádi - pokračovatel, ne nohsled Masarykův - jeví jako zvláště pozo-
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ruhodný a podnětný. Jde o trojí fundamentální témata: příroda, národ. Bůh.
Příroda

Na rozdíl od Masaryka se Rádi k filozofii propracoval přes přírodní vědu.
Příroda také zůstala - i v tom jejistá odlišnost od Masaryka -jedním z jeho zá
kladních témat. Přitom se způsob přístupu a perspektiva vidění přírody vyvíjí a
mění. Lze tu rozeznávat aspoň trojí stadium Rádiový přírodní fdozofie.
a) Čelem k přírodě. Rádi je svým školením přírodovědec. Jeho první práce
se obírají závažnými otázkami biologie a zoologie. Tak třeba studie “O někte
rých elementech v očních zauzlinách dekapodů” (1898) nebo “Nová pozorování
o fototropismu zvířat” (1902). Takové práce jsou založeny na koncentrovaném
pozorování a mnohých experimentech. Avšak už zde to badatele táhne k filo
zofickým otázkám. Zprvu si ukládá zdrženlivost, jak to naznačuje na závěr své
právě jmenované studie: “Věřím, že jsem dospěl k bodu, kde končí věda a začí
ná metafyzika; je tedy čas, myšlenkový pochod přerušit.” Avšak tuto askezi na
trvalo nevydrží. Ve svém největším, podnes svěžím díle tohoto údobí, v dvousvazkových “Dějinách vývojových teorií” (1909), spojuje odbornou vědeckou
znalost s vášní filozofické interpretace. Bylo jen šťastným a logickým dovršením
této symbiózy, že byl 1919 povolán jako profesor filozofie na přírodovědeckou
fakultu Karlovy univerzity. Přírodní jevy a přírodní věda se stávají ex officio
předmětem jeho filozofického úsilí.
b) Zády k přírodě? Vstup na univerzitu však zahajuje zároveň údobí, ve kte
rém se Rádi, aspoň na první pohled, odvrací od přírodovědecké problematiky.
Pod přímým a silným vlivem Masarykovým se vrhá z laboratoře do veřejného
života, zasahuje do politiky a kultury, píše jeden aktuální spis za druhým, zaklá
dá Akademickou YMCA a Křesťanskou revui. To vše ne náhodně či z rozpty
lující nedůslednosti, nýbrž jako filozofický program. Ani filozof přírodních věd
nesmí zapomínat, že vlastní domov filozofie není příroda. Rádi to ukazuje na
Sokratovi: “Všichni uznávají, že se Sokratem počíná vrchol řecké filozofie, a
tento počátek slávy je zahájen odsouzením přírody a objevem duchovního ži
vota. Muž, který prvně důsledně dokazoval, že jest jediná, věčná pravda, stál
při tom zády k přírodě...” (Dějiny filozofie, I., 135.)
Jak interpretovat tento Rádlův postoj? Je to schizofrénie, když filozof pří
rodních věd volá a ve věcech, na kterých mu očividně nad jiné záleží, praktiku
je sokratovské “zády k přírodě?” Jde o “zradu na přírodě”? Mnohým z Rádio
vých posluchačů na přírodovědecké fakultě se to nepochybně zdálo. Je však
radno upřesnit: Rádi nezanedbává problematiku přírodních věd. Jeho stěžej
ní dílo z této oblasti “Moderní věda, její podstata, metody, výsledky” (1926), jež
vzniklo z univerzitních přednášek, ukazuje přesvědčivě, jak byl Rádi nadále po
učeně a soustředěně “doma” ve svém oboru. Avšak právě tato kniha odhaluje,
na čem Rádioví především záleželo: v kontextu přírodovědecké fakulty varo
vat před profesionální deformací “přírodnictví”, před jednoplošným pojetím
přírodních věd a zároveň před jednoplošným pojetím přírody samé.
Konkrétně to znamenalo: odpor proti naturalismu a pozitivismu. Zde je pro
Rádla chronická nemoc mladé české filozofie, historie, politiky a ovšem vědy.
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Právě zde chce nést dále odkaz Masarykův. Proto praví v předmluvě k “Moder
ní vědě”: “Učil jsem se překonávati pozitivismus u Masaryka a H. Driesche;
tam jsem poznenáhlu poznával, jak elementární význam má fakt soudu (‘já sou
dím o přírodě’, v pozitivismu naproti tomu ‘příroda vstupuje ve mně v uvědomě
ní’) a jak pozitivismus nechápe ‘smyslu’ dějství, ježjest sice přírodním faktorem,
ale není přírodninou v prostoru a čase rozloženou.” (Tamtéž 8.) Upozornit na
tuto “nadpřírodní” komponentu naší vědy a odtud na nezadatelnou osobní
odpovědnost vědce tváří v tvář společnosti (a přírodě!) bylo legitimní a velice
potřebnou službou filozofa uprostřed přírodovědecké fakulty.
S odporem proti jednoplošné vědě jde u Rádla ruku v ruce protest proti jednoplošnému pojetí přírody. Nejen naturalizovaný člověk, i dehumanizovaná
příroda je v jeho pojetí nebezpečný zkrat. Ústřední pozornost Rádiová platí
prvnímu nebezpečí. Ale ani druhé není ignorováno. Nad jiné jasnozřivě upo
zorňoval na destruktivní prvky v německém idealismu: “Kant silnou rukou vy
trhl člověka z přírody a učinil z něho jakéhos neomezeného samovládce nad ubi
tou přírodou.” (cit. J.L. Hromádka, Don Quijote, 104.) A že notorický kon
struktivismus a mechanismus novodobé vědy - od renesance k pozitivismu a
k technokracii - má fatální důsledky pro naše životní prostředí poznal mnohem
dříve než to jasněji proniklo do vědomí vědců i do každodenní skutečnosti. Zná
silnění přírody moderní vědou je tomuto filozofu humanity už vroce 1918“projevem nejstrašnější surovosti, jaká se kdy na této strašné planetě objevila”. (Ro
mantická věda, 194.)
c)
Obrana přírody je - naprosto ne nedůsledně - koncovkou humanistického
programu Rádiová i tam, kde se ve filozofickém východisku i ve své aktivitě po
hybuje “zády k přírodě”. Do centra pozornosti se potom dostává v závěrečném
údobí Rádiová myšlení, tak jak je reprezentováno jeho “Útěchou z filozofie”.
Rádi ji psal ve chvílích občasného jasu za let své nemoci, za války. Je to jeho
prostě psaný, myšlenkově hluboký a filozofickyjasnozřivý odkaz, zároveň ná
znak syntézy obou předchozích etap (aspoň pokud jde o téma přírody).
Rádi v této knize znovu otevírá dialog mezi Aristotelem a Galileem, mezi
metafyzicky orientovanou a konstruktivisticky-technokratickou vědou. Pro
Aristotela byla příroda svět plný smyslu, řetěz entelecheií, jimž se člověk musel
porozumivě otevřít; pro Galilea naproti tomu především kvantitativně reduko
vatelný objekt našich konstrukcí a manipulací. Rádi ovšem uznává relativní
oprávnění galilejské metody; pro rozvoj moderní vědy byla revize aristotelské
fyziky naprosto nutná. Problematickým bylo však pokušení, skoncovat s meta
fyzickou tradicí se vším všudy, postavit proti ní zabsolutněný “vědecký světový
názor” jak k tomu tíhly především materialistické verze moderního, přírodo
vědecky orientovaného myšlení. Pokrok v přírodní vědě a technologii byl pak
provázen úpadkem v morální filozofii a v metafyzice.
K tomu dva citáty: “Zavrhnout šmahem konstrukce nelze, neboť úspěch Galileův v techniceje zřejmý; ale život normální nemůže být vystavěn na dedukcích
z pouhého rozumu, na schématech, na pouhéjasné logice. Základem morálního
života je - vidět (vnitřním zrakem) skutečnost; odevzdat sejí; žasnout, věřit, chá
pat, být slabým služebníkem vládnoucí skutečnosti. V tomto smyslu je třeba
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promyslit znovu klasickou filozofii. “Svět náš, obydlený automobily, je pustý,
přízemní, je pouze prospěšný. Takový je konec Galileovy konstrukce pojmů
v přírodě neživé: Filozof, Sokrates, Plato, království Boží utíkají před techni
kou.” (s. 82, 78.)
Tváří v tvář těmto tendencím moderní vědy a civilizace burcuje Rádiová fi
lozofická závěť k obratu a ke kritickému prověření myšlenkových předpokla
dů v jejich pozadí. Ve čtyřicátých letech nám tato výzva mohla znít až příliš pa
teticky a “nostalgicky”. Dnes nabyla na aktualitě. Destruktivní důsledky jednoplošného redukcionismu a konstruktivismu se staly stále zřejmější. V oblasti
přírodní pokračujícím zhoršením, ano leckde přímo rozvratem životního pro
středí.
Rádi si snáze vynucuje a zasluhuje sluchu, když upozorňuje, jak se člověk a
příroda ocitají v nouzi, když se nad nimi zmocní vlády kvantifikující mentalita;
když otázky po kvantitativně nepostižitelném smyslu, po duchovní “kvalitě ži
vota”, jsou odsouvány jako naivní a zastaralý “antropomorfismus”. “Chrematomorfismus” (B. Komárková), totiž pojetí světa po způsobu věcí, je nemenším
zjednodušením a větším nebezpečím než antropomorfismus. Proto dialog mezi
Aristotelem a Galileem není jednou provždy uzavřenou kapitolou, jak se poziti
vistům a materialistům minulého i našeho století zdálo, nýbrž přichází znovu
na pořad dne. V české filozofii neznám myslitele, který by na naléhavost takto
nadhozených otázek upozornil a na obranu člověka i přírody povstal tak jasno
zřivě jako Emanuel Rádi.
Národ

Bylo mnoho “bojů o zítřek”, do kterých Emanuel Rádi v prvních letech mla
dé republiky zasáhl. Mezi nimi zasluhuje zvláštní pozornosti jeho příspěvek do
debat o pojetí národa, demokracie a státu. Otázka byla nad jiné významná (a
udržuje si, jak nedávné diskuse v časopise “Svědectví” ukázaly, svou ožehavost
podnes): Čechům a Slovákům se dostalo 1918 po staletích šance budovat samo
statný stát. Na jakých základech jej budovat? Jak spojit tužby národní s úkoly
“budování státu”? Mezi koncepty, které byly po ruce, byl jeden pro české vlas
tence nesporně atraktivní: ideologie války Čechů s Němci. Měla své kořeny
v romantických kruzích našeho obrození, měla za sebou neblahé zkušenosti z
války. Pádně je shrnul například Josef Holeček: “Světová válka nás přesvědči
la, že člověčenstvo nespěje k světovému bratrství, ale že se rozdělí na.dva tábory
národů: v jednom budou ti, kdo nespouštějí s očí ideál dobra, v druhém budou
národové, bojující za zlo i tenkrát, když pokrytecky předstírají opak... Mně by
lo pořád jasnější, že mezi námi a Němci je co do skladu srdce a ducha propast,
která se zasypati nedá.” (Národní moudrost, 35 a 30.)
Této ideologii vypovídá Rádi soustředěný a důsledný boj. Do vínku mladé
republiky se snaží vnést jiný program, “filozofii míru” mezi Čechy a Němci,
“mezi těmito dvěma starými sousedy a často přáteli.” (Válka Čechů s Němci,
13.) Protože hovoří jako uvědomělý Čech a občan republiky, obrací se přede
vším - kriticky i sebekriticky - na stranu českou, hledá historické i současné de
ficity v českých dějinách i v české současnosti. Z masochismu či z naivní sympa-
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tie k Němcům? Naprosto ne. Spíš z filozofického poznání, že povrchní protiněmecké národovectví ve skutečnosti propadá ba holduje vlastnímu nepříteli,
totiž zhoubným tradicím německého nacionalismu v české verzi: protiněmecký
afekt je často vlastně německý infekt... Rádiová “Válka Čechů s Němci” (1928)
je skvělým příkladem, jak vážná filozofie může přispět politickému vyjasnění,
když zůstane věrna svému humanitnímu tématu bez ohledu na nálady doby.
“Tento muž, který byl obviňován z neobezřetného přátelství k Němcům, byl na
ším nejenergičtějším myšlenkovým odpůrcem té metafyziky, která se vtělila
nakonec v rasové fanatiky Hitlerovy.” (J.L. Hromádka, Don Quijote české fi
lozofie, 109.)
Rádiová téže, doložená rozborem obsáhlého fdozofického a historického
materiálu, tvrdí “že se české a německé moderní vlastenectví narodily z téhož
německého otce.” (Válka, s. 96.) Kdo je tímto otcem? V užším slova smyslu
Herder, apoštol Slovanstva a německý filozof. Jemu vděčí české národní obro
zení za mnoho. Avšak Herder zároveň orientoval české a německé myšlení o ná
rodě směrem ke koncepci přírodní, kmenové, kulturní, organické. Národ je mu
stejně “květinkou přírody” jako rodina, je to jen uvědomělejší forma kmeno
vého společenství, založeného na stejné řeči, kultuře, pokrevní identitě. Herderova filozofie je přitom koncipována v kontextu humanity. Avšak na její před
poklady se daly velmi snadno roubovat myšlenky nacionalisticky zúžené, raso
vě, ba rasisticky orientované, myšlenky sváru a “válek” mezi národy.
Německý duchovní vývoj se povážlivě vyvinul tímto nacionalistickým smě
rem. Jeho fatální důsledky vidí Rádi jak v živé minulosti světové války, tak na
obzoru budoucnosti v houfujícím se nacismu. Tváří v tvář těmto stínům má
mladá republika všechny důvody “odněmčit” se ne povrchně, nýbrž z gruntu:
pojetí národa a státu, převzaté leckdy nekriticky z německých tradic je nutno
prověřit. Je přece jiná možnost pojetí národa a státu než ta zdomácnělá “ná
východ od Rýna”. Rádi ji hledá v odkazu nadnárodní evropské civilizace, po
liticky konkrétně v myšlence a praxi smluvní demokracie, tak jak zdomácněla
v západních zemích, zvláště ve Švýcarech či Spojených státech. Tu se většinou
rozumí národem “lid zorganizovavší se pod jednou ústavou”, ne tak společen
ství krve a jazyka, nýbrž “spříseženectvo” společné občanské vůle, “politický
národ”. 1 jest naším úkolem pro budoucnost, překonati kmenové cítění ideou
politického národa, jehož členy budou Češi jako Němci ajako Slováci i Maďa
ři. Tu tedy národ jest ideálem, úkolem, programem; národ není, ale má býti, a
k němu jest třeba materiál tohoto světa povznésti.” (Válka 134.)
Z tohoto hlediska podrobuje Rádi diferencované kritice ústavu i národnost
ní praxi svého státu. Lituje, že se ústava nerozhodla jednoznačněji pro politické,
smluvní pojetí státu, ačkoliv její vzor, ústava Spojených států, tímto směrem
ukazovala. Rádi demonstruje tuto dvojznačnost na úvodních slovech ústavy:
“My, národ československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, za
věsti spravedlivé řády v republice...” První dvě formulace ukazují jasně k orga
nickému pojetí státu: “Národ československý” (formulace, na jejíž problema
tičnost Rádi neopomněl ukázat) má zvláštní státotvorné postavení, čímž vzni
ká dojem, že občané jiných národností jsou občany druhého řádu. A tu se filo
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zofu klade otázka: “Jestliže je vhodné spojovat Čechy a Slováky v jeden národ,
národ politický, proč nebýt důsledný a spojiti v jeden národ politický všechno
obyvatelstvo Československa?” (Válka 134.) Jinak je do samých základů státu
vloženo napětí, které se v době krize může vymstít. Do budoucna vidí Rádi zde
naléhavý politický úkol: “Dalši vývoj tohoto státu závisí na tom, aby jednak
bylo státní vědomí co nejvíce posilováno, jednak uvnitř státu prováděna co nej
svobodnější národností autonomie... Jméno ‘Čechoslovák’ a ‘československý
národ’ ať má podobný význam jako Švýcar, Kanaďan, Belgičan, národ austral
ský.” (Válka 144.)
V této souvislosti se rádi opětovně vyrovnává kriticky se zakladatelem státu,
T. G. Masarykem. Masaryk byl ovšem celým svým dílem a svou osobou nesmír
ná pozitivní šance mladého státu: ve svém humanitně orientovaném a praktic
ky vždy znovu ověřovaném programu bránil nad jiné jasně povrchním cílem:
“Otázka česká je otázka náboženská”. A přece se Rádi při pohledu na první de
sítiletí republiky ptá, jak vysvětlit, že tyto akcenty v českém veřejném životě
přišly i v okoli Masarykově zkrátka. Povrchní vlastenčení rozředilo program
humanity. To jistě nelze připsat na Masarykův účet. A přece: ten vývoj mohl na
vázat na jistou dvojznačnost v Masarykově humanitní koncepci národa. Je
orientována na Herdera a sdílí, přes všechny korekce, které Masaryk v navázá
ní na českou reformaci přináší, jeho ambivalenci. To se projevuje právě v poje
tí národa: Masaryk, zvláště po válce ve spisu “Nová Evropa” přejímá nejen ně
meckou organickou a kulturní koncepci národa, nýbrž i Herderovo rozlišová
ní mezi “přirozenou” povahou národů a “umělou” států. To vede k nadřazení
zájmů národních ohledům státním: “Myslím, že je správné pokládat národ a ná
rodnost za cíl společenského úsilí, stát za prostředek.” (cit. Rádi, Válka, s. 209.)
V takové optice si občanéjiných národností než české a slovenské, hlavně právě
Němci, připadali odsunuti na okraj státu. Věc československé demokracie, sa
ma o sobě v podmínkách místa a doby útvar mimořádně pokrokový, tím byla
oslabena. Před tímto nebezpečím Rádi naléhavě varuje.
Byl to jen hlas volajícího na poušti? Reálný politický život Rádi podstatně
neovlivnil. Republice bylo ponecháno málo času k žádouci revizi a nástup na
cismu věcnou diskusi ztížil, ba znemožnil. “Studená válka” mezi Čechy a Něm
ci, jejíž kořeny a stíny Rádi tak pronikavě rozebíral, přešla naopak ve válku
horkou. Skončila odsunem Němců: aktem mocenského triumfu, ale morální
kapitulace před neblahým dědictvím “německé” koncepce národa. V Rádiově
pohledu a pojmosloví bychom při pohledu na toto “rozuzlení” tisíciletého sou
žití Čechů s Němci mohli paradoxně říci: radikální odněmčení se dálo za cenu
dalekosáhlého “poněmčení” českého myšlení a české politiky. Není náhoda,
že se v době takřka všenárodní aklamace tohoto řešení, v hloučku těch, kdo
osaměle protestovali, objevili právě Rádioví žáci sdružení kolem Křesťanské
revue a Akademické Ymky (mezi nimi Přemysl Pitter).
Rádi není neblahým vývojem vyvrácen. Naopak, myslím, žejeho dílo nabývá
i v souvislosti národní problematiky na orientační aktualitě. Historie Čechů a
Němců neskončila okupací a odsunem. Žijeme v Evropě. A budování Evropy
potřebuje jako soli myšlení, které překonává kmenové vlastenčení a ideologii
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“válek" mezi národy. V inventáři hodnot, kterým je v této souvislosti každý
evropský národ povinen, má česká filozofie v Emanuelu Rádioví položku podle
mého soudu nejpozitivnější. Pokládám za nadějné, že ve vzrušených debatách
o tématu národa zazněl jak z domova, tak z exilu závažný hlas. připomínající
znovu dílo Rádlovo (v článcích P. Pitharta a E. Koháka ve Svědectví č. 59/
1979). Humanitní odkaz Masarykův v oblasti filozofie národa a státu dozrál
v díle Rádiově do podoby zvlášť podnětné a platné.
Bůh

Oba předchozí oddíly naznačily ve dvou dosti odlišných souvislostech jeden
společný rys rádlovského myšlení: Rádi se obírá jako vědec i filozof přírodou,
ale odmítá mít na přírodě dosti. Soustřeďuje se k tématu národ, ale bojuje proti
pokušení na národních hodnotách přestat. Brání přírodu před “porodnictvím”
a národ před “národovectvím”. Uprostřed přírody a uprostřed národa vyhlíží
ke skutečnosti nadpřírodní a nadnárodní, k mravnímu zákonu, který neplatí
jen dnes a zítra, nýbrž věčně, k pravdě, která není z tohoto světa, nýbrž boží.
J.L. Hromádka vystihuje tento prvek v myšlenkovém světě přítele slovy: “Rád
iová filozofie byla konkrétní, časová, pozemská - ale její síla a těžisko byly zde,
kde končila časnost a začínala věčnost a kde bylo slyšet hlas věčné pravdy, věč
ného zákona, zde, kde lidské svědomí se rozhodovalo, podle jakého plánu chce
formovat svět hmoty a pudů. Naše svoboda a demokracie spočívá na výbojích
myslitelů, proroků a reformátorů, kteří uvěřili, že nad námi vládne osobní Pán
světa a života a že jsme mu ve všem odpovědni.” (Don Quijote, 77.)
I v tomto zaměření svého myšlení stojí Rádi jasně v odkazu Masarykově:
patřilo k typickým znakům Masarykovy humanity, že ji pojímal - zásadně, ale
i v konkrétních otázkách - “pod zorným úhlem věčnosti”. V tomto smyslu vy
znal ještě Karlu Čapkovi, že “nikdy ani na vteřinu jsem nebyl ateistou”. Rádi
sdílí Masarykův postoj. Avšak tak jako v otázce národa, jde i v náboženské
otázce “masarykovsky přes Masaryka”. Masaryk vyznával obecnou myšlenku
Boha, byť evangeliem zabarvenou, Rádi spíše Boha biblických proroků a apoš
tolů. Masaryk tíhl k náboženství přirozenému. Rádi měl hluboké porozumění
pro specifické rysy biblického zjevení. Masaryk žil svou víru stranou nábožen
ského společenství, Rádi organizoval vysloveně křesťanské hnutí. V novodobé
české filozofii lze sotva najít filozofa, který by měl pro křesťanskou myšlenko
vou tradici - především v její větvi reformační, ale i klasicky katolické - tak ni
terné pochopení, jako Rádi.
Jakým způsobem vpracoval podněty křesťanské víry do své filozofie? Jak
určoval vztah filozofie a teologie? Rádi věnoval této otázce soustředěnou po
zornost ve stati, kterou v roce 1928 programově zahájil Křesťanskou revue.
Je v jistém smyslu rozhovorem s Masarykem. Masaryk kolísal pokud jde o mís
to teologie v soustavě věd. V “Konkrétní logice” ji nepokládá za samostatnou
vědu. V “Rukojeti sociologie” ji do hierarchie věd zařazuje, ale kvalifikuje: jen
“abstraktní teologie”, tedy obecné úvahy o náboženství, tu připadají v úvahu.
Avšak není taková “abstraktní teologie” vlastně filozofií náboženství?
Zde nasazuje Rádiová kritika i jeho pozitivní pokus o určení osobitého mís-
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ta i povahy teologie. Jde o to, vyrovnat se do důsledků s pozitivismem - úkol,
který si kladl i Masaryk, jejž však důsledně neprovedl. K tomu patří jedna lekce,
kterou by kritičtí filozofové neměli zapomenout: boj pozitivistů proti teologii
byl vzápětí prodloužen i proti filozofii. “Právě ta doba, která smazala jasné hra
nice mezi filozofií a teologií, smazala také hranice mezi vědou pozitivní a filo
zofií a zbavila filozofii primátu nad vědami a učinila z ní jen jeden obor mezi
druhými. (Křesťanská revue, přetisk ve XII. ročníku, s. 162.) Pro filozofii po
tom nezbylo nic, než býti jakousi pořadatelkou mezi odbornými vědami; oso
bitého místa neměla. “Filozofie, která pohltila teologii, byla sam pohlcena po
zitivními vědami.” (Tamtéž 163.)
Ve směrodatných proudech filozofie je pozitivismus překonáván. Je více po
chopení pro osobité místo filozofie: “ Filozofie jest soustavou poznatků o tom,
co konec konců jest a proč to nutné jest, otázky jako podstata skutečnosti, hra
nice poznání, základní zákon mravní, absolutní pravda, nesmrtelnost, jsou
vlastní otázky filozofické, t.j. ani původem ani obsahem ani metodou nepatří do
věd pozitivních.” (163) A teologie? Jestliže filozofie je z pozitivistického obklí
čení osvobozena, má teologie zůstat zavržena? Rádi odpovídá jasně: nikoli.
Tak jako věcná věda nechává místo filozofii, tak věcná filozofie teologii. A to
teologii v pravém slova smyslu, tedy ne teologii abstraktní, nýbrž teologii zje
vení. Myšlenka zjevení je totiž posledním poukazem k tomu, že my lidé nejsme
posledními pány, konstruktéry jsoucna, architekty a “inženýry lidských duší”,
nýbrž že počátek a cíl naší pouti - a všeho jsoucna - je mimo nás, jazykem víry
pověděno: v Bohu. Je tu instance, kterou nemáme v ruce, která platí, jíž jsme
odpovědni.
Tuto skutečnost signalizuje zjevení, z něho a jenom z něho žije teologie. Teo
logie, která jen psychologizuje či historizuje o náboženství, je zmařenou solí,
může být kdykoli zastoupena filozofií. Teologie, která uprostřed jevů a tlaků
doby drží a vyznává autoritu, která není z tohoto světa, je pro lidskou kulturu
osvobodivá - brání, aby lidé nepropadli jevům, proudům, ideologiím tohoto
světa. “Elementární touhou po pravdě odůvodníme studium filozofické (a filo
zofií odůvodníme vědu); jaký smysl má však toto hledání pravdy samo? Proč
pravdu a ne raději lež, jak se ptal Nietzsche? Jestliže vědu odůvodníme filozofií,
nutno smysl filozofie odůvodnit něčím, co stojí nad ní.” (166) Teologie střežící
tuto hluboce lidskou, nezadatelnou dimenzi života: věčné právo člověka.
S teologií nabývá pro Rádla svrchovaně na významu i její ústřední téma: Bůh.
Rádi je filozof, proto zdrženlivý ve výpovědích o Bohu, neplete se teologům “do
řemesla”. A přece nemůže o tomto tématu prostě mlčet. A nalézá pak slova
mimořádné hloubky a významu, která by zasluhovala větší známosti a pozor
nosti i v odborných kruzích soudobé teologie. Myslím zvláště na jeho pozoru
hodné, sporné, jednostranné, avšak nadmíru podnětné výklady v “Útěše”. Pří
rodovědec, filozof, věřící člověk Rádi si tam klade otázku po způsobu Boží
vlády a přítomnosti ve světě. “Odpověď šíleně smělou” mu dává Ježíšovo evan
gelium - a formuje si ji po svém tak, “že Bůh jedná tak, jak jednal Kristus; že
nikoho nenutí, že Bůh je tedy bytostí dokonale bezbrannou, že násilím do svě
tového běhu nezasahuje; že nedělá zázraky, že neposílá na lidi blesk ani po-
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vodné ani mor; že netrestá lidi na tomto světě, že nechrání přímo pšenici před
plevelem... Působí jako působil Kristus: Bůh se ničím neurazí a všechno snese,
i ukřižování; má však lidi nad pomyšlení rád a pomáhá způsobem bezranného
člověka: poučuje, vede, chválí, dává příklady, napomíná, varuje. A jak tuto me
todu provádí? Posílá na svět hodné lidi, kteří jsou vzorem pro okolí; hodní lidé
jako andělé Boží jsou vzorem, poučují, vedou, napomínají, varují...” (Útěcha,
23.)
Nenechme se zmást sugestivním spádem těchto pohnutých slov: to není hlas
rezignující víry, která ztratila víru ve vítězství Boží pravdy a moci v tomto světě
a propadá tedy kultu bezmoci. To není slovo o tom, jak Bůh nepůsobí, nýbrž
jak Bůh působí: Totiž ne po pohansku, jako deus ex machina, nýbrž v duchu
evangelia, v síle Ježíšovy lásky. To je způsob "bezbranné" Boží vlády nad svě
tem: moc lásky a ježíšovské lidskosti. Jen za ní stojí Bůh, jen ona je vpravdě
legitimní moc. A tu se obrací Rádlovo vyznání víry na každého z nás, drobných
“hodných (i méně hodných) lidí”: Co je pro nás, pro tebe a pro mne, pravá ži
votní moc, na kterou spolehnu a na kterou se orientuji? Pro “pozitivisty moci”
byla odpověď nasnadě v obsazené a ponížené Praze čtyřicátých let: je to moc
vojsk a tanků. A tak se podle toho zařídili - a zařizují. Rádi však ukazuje jiným
směrem: “pozitivisté moci”, tak jako pozitivisté vůbec, nevidí dobře, zkreslují
skutečnost člověka - a sází na falešnou kartu. Svět není jen svět tanků, vojsk a
policie. Je a zůstává neodvolatelně a všemu navzdory světem Božím, světem,
v němž a nad nímž v posledu "pravda vítězí". Odtud pramení "moc bezbran
ných" (o které u nás nedávno tak přesvědčivě, řekl bych: po svém na linii masa
rykovské a rádlovské vydal nové svědectví Václav Havel); jediná pravá a ligitimní moc, moc Boží i lidské budoucnosti.
Jí straní a pro ni se rozhoduje Rádiová filozofie. V této perspektivě vidí Rádi
přírodu, národ i svůj vlastní život. A tak své úvahy o Boží přítomnosti ve světě
zakončuje filozofickou “písní chval božských”: “Bezbranný Bůh; bezbranný
morální řád světový; bezbranná vzdělanost - uchvacuje mne posvátné nadšení,
jaké jsem zakoušel, když jsem jako hoch stál v kostele, plničkém lidí svátečně
oděných, a všichni, všichni zpívali, až okna drnčela a zdi se chvěly zbožnou
úctou: ‘Tebe, Bože, chválíme!’ ” (Útěcha 24.)
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