
 1 

UNIVERZITA KARLOVA 
 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchovní krize Evropy v české myšlenkové 
tradici 

u T. G. Masaryka, E. Rádla a J. Patočky 
 
 
 

Tomáš Neumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
 
 

Praha 2009 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce: Bc. Tomáš Neumann 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

Oponent práce:   

Datum obhajoby: 2009 

Hodnocení:  



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil 

jen uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely vý-

zkumu a studia.  

 

 V Praze dne 20. 5. 2009 Bc. Tomáš Neumann 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval konzultantovi Doc. Ing. Aleši Havlíč-

kovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky. 



 5 

Bibliografický záznam 

NEUMANN, Tomáš. Duchovní krize Evropy v české myšlenkové 

tradici u T. G. Masaryka, E. Rádla a J.  Patočky .  Praha: Uni-

verzita karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologic-

kých studií, 2009. Poč. s. 94. Vedoucí diplomové práce Doc. 

Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

 
 

 

 

Anotace 

Diplomová práce „Duchovní krize Evropy v české 

myšlenkové tradici u T. G. Masaryka, E. Rádla a J . Patočky“ 

zpracovává téma krize v díle těchto filosofů a pokouší se o 

srovnání jejich přístupu. 

Zmínění myslitelé se ke krizi staví různým způsobem, 

buď ji chápou jako jev přechodný, nebo trvalý, mající zvláštní 

význam. Analýza jejich pojetí  má za cíl objasnit téma duchovní 

krize Evropy v české myšlenkové tradici . U T. G. Masaryka a 

E. Rádla se jedná o jev negativní, naproti  tomu podle J. Patoč-

ky sehrává pozitivní úlohu.  

T. G. Masaryk nalézá příznaky duchovní krize Evropy 

zejména v nárůstu sebevražednosti .  Tato sebevražednost byla 

důsledkem duchovního rozvratu Evropy posíleného ztrátou ná-

boženské víry.  E.  Rádl příčiny duchovní krize spatřuje 

v přetržení morální  souvislosti s minulostí vl ivem působení 

galileovského pojetí vědy. J . Patočka chápe 20. století jako vr-

chol v ničení a zkáze, zároveň doufá, že tak nejlépe odhalí 

podstatu evropské krize. Odpověď nalézá v samé podstatě dě-

jinného života. 
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Annotation 

Diploma thesis „The spiritual crisis of Europe in the 

Czech intellectual tradition in the works by T. G. Masaryk, E. 

Rádl and J.  Patočka“ sets the task to explain this topic and 

compare the approach of these philosophers to mentioned pro-

blems. 

Although they interprete this crisis in the different way, 

all of them attache a special  importance to it .  Both T. G. Masa-

ryk and E. Rádl interprete this phenomenon negatively.  On the 

contrary,  J . Patočka assume it plays the positive part.  

T. G. Masaryk finds symptoms of this spiritual crisis of 

Europe in an increasing number of suicides as consequence of 

its intellectual decline reinforced by the loss of religious faith. 

E. Rádl understands the cause of crisis in the rupture of moral 

connexion with the past due to the impact of the modern con-

ception of science on society.  J . Patočka considers the XX. 

century as a top of destruction and corruption hoping at the 

same time it is the best way to reveal the essence of the Euro-

pean crisis. He finds the answer in a very essence of historical 

life of Europe. 

 

Klíčová slova 

Masaryk, Rádl, Patočka, Evropa, duchovní, krize, úpadek, ná-

boženství , mravní, věda. 
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gion, moral, science.  
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Úvod:  

Hovoříme-li dnes o krizi Evropy, ptáme se, zda krizí mí-

níme zlomový bod, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí  Evropy, 

nebo zda tím diagnostikujeme duchovní situaci  Evropy. V čes-

ké myšlenkové tradici nacházíme autory,  kteří  se k otázce du-

chovní krize Evropy staví obojím způsobem. Analýzou těchto 

pojetí chceme objasnit otázku krize Evropy v české myšlenko-

vé tradici . Krizi jako negativní jev v duchovních dějinách Ev-

ropy nacházíme u T. G. Masaryka a E. Rádla,  naopak analýzu 

krize jako ontologického fenoménu, který v duchovních ději-

nách Evropy sehrává „pozitivní“ úlohu, nacházíme v díle J. 

Patočky. Srovnávání uvedených přístupů nám umožní vidět 

problém z různých stran a sledovat směry jejich různého zací-

lení .  

T. G. Masaryk je představitelem revolučního údobí svě-

tových dějin, které začíná revolucí a končí revolucí světovou, 

jejímž symptomem a zároveň ztělesněním krize,  jako masové 

sebevraždy ,  je podle něj světová válka. Masarykovou filosofic-

kou činností se prolíná přesvědčení, že evropské lidstvo pro-

chází vleklou duševní krizí , jej ímž příznakem je beznábožen-

skost .  

E. Rádl sám sebe považoval za Masarykova žáka a k Ma-

sarykovu myšlenkovému odkazu se vždy hlásil.  Filosofie má 

být podle Rádla programem pro reformu světa, usiluje 

o prohloubení politického života,  o jeho zakotvení 

v evropských, křesťanských hodnotách. Dějinnou sounáležitost 

Evropy, založenou počátkem středověku, chápe jako něco, co 

je současně tradicí i  předpokladem jakéhosi společného pro-

gramu. Příčiny krize nalézá v působení gali leovského pojetí 

vědy, které tím, že přenáší důraz na objektivní skutečnost , na 
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úkor odpovědné účasti na dějství, přispívá k rozkladu civil iza-

ce. Ve své Útěše z filosofie  pak odhaluje morální uspořádání 

jako řád bytí. 

Pro J. Patočku má duchovní krize Evropy zásadní vý-

znam. Tento motiv se objevuje i v pozdních Kacířských ese-

jích .  Zde ukazuje, že dějiny vznikají,  když si člověk uvědomu-

je problematičnost, a že problematičnost  je předpokladem také 

vzniku poli tična a filosofie. Smysl života pak nachází „ve 

smyslu hledaném a problematickém“, tedy na cestě hledání 

smyslu, nikoli ve smyslu pozitivně vymezeném. Osou evrop-

ských dějin je pro něj situace problematičnosti a otřesenosti 

života dosud samozřejmého. Krize, v níž se Evropa ocitla, je 

proto završením celkového dějinného procesu.  Evropské dě-

dictví je utvářeno péčí o duši skrze katastrofu polis a Římské 

říše. Toto dědictví napomáhalo k tomu, aby se katastrofy pro-

měnily z ryze negativních jevů v pokusy o překonání těchto 

krizí.   

O srovnání přístupů těchto mysli telů, s  poukazem na spo-

lečné a rozdílné prvky, se pokusím v závěru práce.  
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1. Pojem krize: 

V dnešní době je pojem krize velmi rozšířen a jeho in-

flační používání zasáhlo snad všechny oblasti života. Kdyby 

používání tohoto slova mělo být příznakem skutečné krize, by-

la by všudypřítomná, což svědčí o nevyhraněném hovorovém 

úzu spíše, než o diagnóze naší situace.1 

Slovo krisis patří k důležitým pojmům řeckého jazyka. Je 

odvozeno od slova krinó  (oddělovat, vybírat, rozhodovat, po-

suzovat; v mediálním tvaru pak měřit se, přít  se, bojovat) a 

užívalo se v souvislosti s  konečným, neodvolatelným rozhod-

nutím, kdy se jednalo o vyhrocené alternativy, které nepřipouš-

těly žádnou revizi. V mocenském boji se jednalo o bitvy urču-

jící výsledek války.2 V pojetí hippokratovské školy šlo o kri-

tickou fázi nemoci, kdy se s konečnou platností sváděl boj me-

zi životem a smrtí a kdy se mělo učinit rozhodnutí. V politické 

oblasti (např. u Aristotela) šlo o zachovávání či nalézání práva 

za účasti všech občanů. Pro novozákonní teologii získal  tento 

pojem nový význam, význam soudu božího. Pojem krisis  zahr-

noval tedy všechny rozhodující situace, ať již v životě jednot-

livce či společenství . Šlo přitom vždy o definit ivní alternativy,  

o nichž bylo nutné rozhodnout. Stanovoval rovněž určitou ča-

sovou dimenzi, v níž bylo potřeba rozhodnout a předvídat bu-

doucnost - ať již v lékařství či politice: „‚Krisis’ se jaksi za-

měřovala na naléhavou potřebu doby a právě v pochopení tako-

vé potřeby spočíval smysl pojmu.“3 Na sklonku středověku byl 

tento řecký pojem převzat evropskými národními jazyky a lze 

zaznamenat jeho stále širší  pronikání do všech oblastí života -  

                                                 
1 KOSELLECK, Reinhart.  Některé otázky spojené s dějinami pojmu „krize“. In Pojem 
krize v dnešním myšlení. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 1992, s. 47. 
2 Tamtéž, s. 47. 
3 Tamtéž, s. 48. 
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včetně politiky a psychologie. V 18. století  se pojem osamo-

statnil,  jeho lékařský smysl začal být  vědomě pojímán jako me-

tafora. Krize se takto stává primárně dějinným pojmem, podob-

ně jako pojmy revoluce nebo pokrok získává filosoficko-

dějinnou dimenzi. Od toho okamžiku je nezbytným pojmem při 

snahách vyložit veškerý průběh dějin z diagnózy vlastní doby, 

která je napříště zakoušena jako krize. Reflexe této dobové si-

tuace dává jak předpoklady k poznání minulosti,  tak k prognó-

ze budoucnosti .  Ústředním interpretačním nástrojem pro poli-

tické i pro společenské dějiny se krize  stává nejpozději od 

Francouzské revoluce a v průběhu revoluce průmyslové.4  

Ačkoli se původně užívání slova krize v politické oblasti 

řídilo jeho lékařským významem, později se do něj implantova-

ly mnohé teologické prvky. Platí to od dob anglické občanské 

války a hlavně pro dějinně fi losofický jazyk, prosazující  se od 

pozdního osvícenství. Užívání tohoto slova je tedy trvale 

ovlivněno asociacemi božího soudu a apokalyptiky, nelze proto 

pochybovat o jeho teologickém původu. Je zjevné, že filosofic-

ko-dějinné diagnózy krizí rády užívají vyhraněné a nevyhnu-

telné alternativy. Takovéto prorocké ladění používání pojmu 

nepochybně zvyšuje jeho působivost , avšak na úkor diferenco-

vanosti diagnostiky.  Reinhard Kosellek ve své stati rozlišuje 

tři  sémantické okruhy zacházení s  tímto pojmem. Za prvé je 

dějiny možné interpretovat jako dějinnou krizi. Zde je podle 

něj  krize  procesuálním pojmem, připomíná Schillerovu větu, že 

světové dějiny jsou soudem nad světem. Za druhé může být 

tímto pojmem označen jednorázový zrychlující se proces,  v 

němž se spojuje mnoho problémů rozbíjej ících daný systém a z 

nichž se pak vytváří nová situace. Krize tak může indikovat 

                                                 
4 Tamtéž, s. 49. 
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příchod určité epochy, překročení prahu, který se v určitých 

obměnách může opakovat, nastupující změny mohou probíhat v 

analogických formách. Proto jej Kosellek navrhuje označit jako 

iterativní  periodický pojem.5 Za třet í může podle něj tento po-

jem označovat vůbec poslední krizi dosavadních dějin. Zároveň 

připomíná, že se zde výpovědi o posledním soudu používá pou-

ze metaforicky. Tento model, vycházíme-li z dosavadních dě-

jin, můžeme označit jako utopický, i  když existence zbraní 

hromadného ničení tuto možnost stále připomíná. Na rozdíl od 

ostatních je třet í okruh užívání pojmu situován čistě do bu-

doucnosti a je zaměřen na určité poslední rozhodnutí . Závěrem 

Reinhard Kosellek připomíná, že žádný ze zmíněných modelů 

se v dějinách nevyskytuje v čisté formě, navzájem se mísí a 

opírají se o sebe. Přes své teologické zabarvení předstupují s 

nárokem, že pro vysvětlení krizí poskytují dějinně imanentní 

vzorce.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Tamtéž, s. 50. 
6 Tamtéž, s. 51. 
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2. Duchovní krize Evropy: 

Za typický příklad krize moderní společnosti byl  na kon-

ci 19. století obecně pokládán jednotlivec postrádající kořeny, 

o které by se mohl opří t ve svém duchovním životě. Společ-

nost,  charakterizovaná moderním státem a spletí různých soci-

álních vazeb, které měly zmírňovat dopady ekonomické soutěže 

mezi lidmi, postrádala citovou hloubku. Chyběla jí  také složi-

tější struktura sociálního života, která existovala předtím. To 

si uvědomoval především Durkheim, podle nějž vykořeněný  

jednotlivec nejen, že postrádal dlouhodobější vazby se společ-

ností ,  ale i  vědomí jakéhokoli vlastního směřování. Ve své mo-

nografii nazvané  Sebevražda  (obdobně jako dílo Masarykovo) 

analyzuje sociální  vazby jako příliš  volné a tento stav označuje 

jako „anomii“, pokládá ho za neduh modernity, za přechodný a 

dočasný.7 Tönnies oproti tomu nalézá příčiny v egoismu lid-

ských bytostí,  které se rozhodly mezi sebou vytvářet vazby 

pouze prostřednictvím racionálního, umělého a vypočítavého 

nástroje smlouvy, kde nic nemá hodnotu samo o sobě, ale pou-

ze jako prostředek směny a dalšího zisku a plodí sebestřednou 

sociální zkušenost .8 

 

Je zajímavé sledovat, zvláště se zřetelem k tématu této 

práce, jak se původní teorie smlouvy odráží v Hegelově kri tice,  

v jeho snaze založit lidské společenství na hlubších základech, 

doslova v historickém procesu.  

Hobbes vycházel z předpokladu, že na člověka nemůže 

být uvalen žádný závazek, který by nepocházel z jeho vlastního 

jednání. Stát má tak právo vyžadovat loajalitu pouze na zákla-

                                                 
7 BURROW, J. W. Krize rozumu: Evropské myšlení 1848 - 1914. Brno: CDK, 2004, s. 139. 
8 Tamtéž, s. 137. 
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dě tohoto aktu souhlasu, byť neuvědomovaného, nebo spontán-

ního. I tichým přijet ím předností vlády občan přijímá její vý-

hody, nastolený společenský řád, a t ím se mu zavazuje.9 

V přirozeném stavu, který je pro Hobbese válkou všech proti 

všem, nemohou být  práva nijak vynucena.10 Tento stav může 

být změněn pouze dohodou o přerušení boje, jež má svůj počá-

tek v myšlence závazku, kde jedna osoba propůjčuje svá práva 

druhé. Prostřednictvím smlouvy se pak jedinec zcela zříká 

svých práv ve prospěch suveréna. Smysl pro závazek zakládá 

myšlenku práva, a proto lze říci , že šťastná společnost  je ta, 

kde je moc a právo ve shodě.11 

Z jiných pozic se myšlence smlouvy věnoval John Locke. 

Obhajoval konstituční zřízení a dělbu moci oproti Hobbesově 

absolutistické monarchii . Přirozený stav pro něj nebyl stavem 

bez práv, existují zde přirozená práva daná rozumem skrze boží 

vůli.12 Na tomto předpokladu je rovněž založena idea lidských 

práv. Přesto je v tomto přirozeném stavu nemožné předpoklá-

dat , že všichni jedinci budou tato přirozená práva dodržovat, 

zejména vzhledem k právům majetkovým.13 Shoduje se zde 

s Hobbesem, když předpokládá vzájemný konsensus jako zá-

klad legitimity a z  něj vycházející ústavu konstruuje jako 

smlouvu. Pouze tímto způsobem, z vlastní vůle, může být ro-

zumová bytost  zbavena části svobod, jež má v přirozeném sta-

vu, a z tohoto občanského řádu musí vyplývat dobra, která ten-

to řád musí člověku poskytovat. Zachovává si  přitom svá přiro-

zená práva jako nezcizitelná, jako kriterium vlády, jež ji  pří-

                                                 
9 SCRUTON, R. Krátké dějiny novověké filosofie. Brno: Barrister & Principal, 1999, s. 223. 
10 Tamtéž, s. 225. 
11 Tamtéž, s. 224. 
12 Tamtéž, s. 225. 
13 Tamtéž, s. 227. 
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padně také umožňují  svrhnout.14 Tato smlouva nemusí mít pří-

mo podobu explicitní smlouvy, může být tvořena tichým sou-

hlasem. Lockovi to dovoluje předpokládat , že každá společ-

nost,  je-li  legitimní,  je tímto souhlasem tvořena.   

Jean Jacques Rousseau nabízí zcela odlišnou koncepci. 

Člověk je podle něj od přírody dobrý a kazí ho teprve instituce.  

Proto hájí myšlenku smluvního základu společnosti jako jedině 

možného. V jeho pojetí však představuje úplné vzdání se všech 

práv ve prospěch společnosti ,  což odůvodňuje tím, že nikdo 

touto smlouvou nemůže získat výhody, takže jediným zájmem 

na souhlasu musí být zájem o obecné dobro. Toto společenství 

(stát, suverén) má pak téměř absolutní práva nad svými členy a 

má i  svou vůli,  kterou Rousseau nazývá obecnou vůlí .  Této vůli 

se musí každý podrobit.15  

Tato představa obecné vůle ,  která je něčím víc, než vůlí  

všech, toto chápání suverénní moci v osobních pojmech, inspi-

rovala později Hegela. Ten chápal přirovnání společnosti 

k osobě širším způsobem. Nejenže má svou vlastní vůli spočí-

vající v úkonech, které nemůže dělat nikdo jiný (vyhlášení vál-

ky), ale má i svůj rozum. Má také svá práva (vůči občanům a 

jiným státům) a závazky (vůči svým občanům). Také s ním je 

nutné zacházet nejen jako s prostředkem, ale též jako s cílem, 

jako s bytostí,  jež má povahu cíle o sobě .16 Hegel však popírá 

možnost autonomní volby, možnost souhlasu se smlouvou. 

V přirozeném stavu subjekt ještě nemá vědomí sebe sama, ani 

svobodu. Svobodu získává až tehdy, kdy sebe sama chápe jako 

společenskou bytost vázanou mravním zákonem. Ten, podobně 

jako u Kanta,  nutí k uznání subjektivity ostatních také tím, že 

                                                 
14 Tamtéž, s. 228. 
15 Tamtéž, s. 231. 
16 Tamtéž, s. 232. 
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v nich nevidí prostředky, ale cí le. Společnost proto nemohla 

být založena na smlouvě, protože autonomie individua již 

předpokládá společnost, která má být touto smlouvou podle 

původního předpokladu teprve vytvořena.17 Podstatnou částí 

racionality je také pro Hegela to, že jedinec je j iž od narození 

obklopen závazky, utvářející jeho vědomí sebe sama, závazky, 

které si sám neuložil,  ani nevyplývají ze smlouvy.18 Širší spo-

lečenství  obklopující rodinu, kde lze uplatnit svobodu a svou 

vůli proti ostatním, nazývá občanskou společností .  Tu je sice 

možné založit smluvně, ale není schopna zcela vyplnit a zajis-

tit  svobodný prostor jí  vytvořený. Stále zde hrozí tyranie indi-

viduální vůle. Subjektu dává jen nedokonalý smysl pro objek-

tivní realitu společenského řádu a nesplňuje tak základní Hege-

lův předpoklad, že individuum dospívá k plnému sebeuvědo-

mění jen v konfrontaci se sociálním objektem.19 Občanská spo-

lečnost tak potřebuje instituce pro svou ochranu a pro existenci 

objektivní reality politického organismu. Souhrnem těchto in-

stitucí je stát . Oproti předchozím teoriím společenské smlouvy 

Hegel nabízí hlubší pohled na lidské společenství s poukazem 

na neustálý proces vytváření jak vlastní  osobnosti , tak spole-

čenství, v historickém procesu. Zároveň podobně jako Locke 

obhajuje soukromé vlastnictví jako nezastupitelný nástroj  svo-

body, dokonce jako to, co humanizuje svět.20  

Hegel uvádí do přímé souvislosti politickou filosofii a fi-

losofii ducha. Vysvětlení individuální autonomie, které před-

kládá teorie společenské smlouvy, považuje za nedostatečné. 

Takto pojatá teorie předem odpovídá na otázky, jež má teprve 

                                                 
17 Tamtéž, s. 233. 
18 Tamtéž, s. 234. 
19 Tamtéž, s. 235. 
20 Tamtéž, s. 236. 
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řešit.21 Předem zakládá požadovaný stav z předpokladu, který 

má být až posléze objeven. V jistém smyslu je tato situace po-

dobná situaci technické vědy, jak o ní pojednáme dále 

v souvislosti s  Patočkou a Husserlem. Hegelova teorie dialek-

tiky rozumu směřující za absolutní ideou předpokládá, že vše, 

co je skutečné, je i  rozumné a naopak. Doplněná o teorii dějin, 

ve které jsou události propojeny logickou nevyhnutelností,  mě-

la v různých obdobách katastrofické důsledky. Přesto je zde 

třeba vidět , že se pokoušel najít  cestu z hluboké duchovní kri-

ze. „…krize civilizace, která objevila, že Bůh, na němž vše zá-

visí,  je také jejím vlastním výtvorem.“22 

 

Zvláště v Německu si získával vliv nacionalismus, po-

stupně nahrazující  dřívější koncept ctnosti poddaného, zejména 

prostřednictvím J. G. Fichteho, pro nějž měl být stát ztělesně-

ním národní vůle, a měl tak být oprávněn i k zásahům do stát-

ního hospodářství. Tato tradice přetrvala a koncem století se na 

ni odvolal Max Weber, když vědu o národním hospodářství 

označil za vědu poli tickou, zcela v protikladu s ekonomickým 

liberalismem. Chudoba a třídní boj byly chápány jako jevy, jež 

je možné vědecky diagnostikovat a pomocí nich formulovat 

zákony trhu. Engels vyzýval Sociálně demokratickou stranu k 

účasti  ve volbách, ovšem za jediným cílem - převzetí moci a 

doslova likvidace státu. Odcizený proletariát , jak ho charakte-

rizoval Marx, nevyhnutelně spěl ke splnění své dějinné úlohy 

ve vytvoření beztřídní společnosti .23 Marxův fatalismus tak měl 

                                                 
21 Tamtéž, s. 234. 
22 Tamtéž, s. 202. 
23 BURROW, J. W. Krize rozumu: Evropské myšlení 1848 - 1914. Brno: CDK, 2004, s. 
143. 
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být odpovědí na konečné řešení nejen této krize, ale všech krizí 

vůbec. 

Současně docházelo i k obrození vlivu Kantovy filosofie 

podkopávající koncepce objektivity v historii a přírodních vě-

dách, která člověka chápala spíše jako pozorovatele, jenž je 

nutně i  činitelem své perspektivy. Tento směr (novokantovství) 

nabourával pozice fatalistického determinismu (zákonů trhu a 

Marxových zákonů dějin) a pokusy hodnotit cíle utilitaristic-

kých způsobem jako maximalizaci štěstí .  Pro novokantovství 

byl společenský prostor místem konání v souladu s nezaujatou 

a racionální mravní vůlí, kde lidské bytosti jsou pak cíli  samy 

o sobě a jejich vlastní racionální autonomie jako mravních by-

tostí je nejvyšším dobrem. Z těchto pozic kri tizoval Marxe 

zejména E. Bernstein ovlivněný dlouhým pobytem v Londýně. 

Přestože zde Marx také jistou bobu pobýval v exilu, může se v 

této souvislosti zdát  absurdní skutečnost , že právě Anglii  po-

važoval za budoucího vůdce proletářské revoluce. Za zmínku 

zde nepochybně stojí forma, jíž se myšlenky socialismu reali-

zovaly v Británii především ve Fabiánské společnosti.  Zajíma-

vé je zmínit revidovaný utilitarismus, který se vyvinul z poz-

dějšího díla J . S. Milla.  T. H. Green do středu své politické 

filosofie staví vyšší  já (jako skutečné já), jež přesahuje příčin-

né tužby a hledá své plné uskutečnění ve vůli ke společnému 

dobru. Jednotlivec je tak zavázán k neustálému mravnímu úsi-

lí .24 

 Ekonomická kritika kapital ismu, zejména ta, jež hledala 

oporu v silném řídícím státu a znamenala tak větší rozchod s 

klasickou anglickou politickou tradicí , nalezla inspiraci v He-

gelově filosofii.  Vůli lidu takto ztělesněnou státem formuloval 

                                                 
24 Tamtéž, s. 147. 
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hlavně Bosanquet.  Z tohoto inspiračního zdroje jasně plyne 

přesvědčení, že spojením univerzálního rozumu se společen-

stvím je tato síť mezilidských vazeb povznesena na vyšší úro-

veň obecného dobra všech, představovaného státem.25 Inspirace 

Kantem a Hegelem se tak objevuje ve spojení modernity a ko-

munity, univerzální  a racionální vůle k nejvyššímu dobru, 

uskutečnitelnému v tomto společenství. Toto společenství na-

plňuje individuální zájmy s jejich mravními nároky, které zde 

slouží k začleňování a socializaci jednotlivců. Tyto zájmy musí 

ustoupit vyšší vůli státu teprve tehdy, jsou-li v rozporu s obec-

ným dobrem. Z takovéto představy státu čerpá britský neoidea-

lismus. Tento stát není založen na společenské smlouvě, která 

sice vychází  z předpokladu souhlasu a zaručuje ochranu zá-

kladních svobod, ale existuje vně  jednotl ivce, nevyžaduje jeho 

aktivní účast. Není založen ani  na Rousseauovské obecné vůli  

představující vyšší etické já jednotlivce, jež však s výjimkou 

státu ruší vůli všech podřízených skupin.  Představuje tak cestu 

ke smíření nároků vyššího já jednotlivce obdařeného vůlí  k 

vyššímu dobru s konkrétním a různorodým životem společen-

ství.26 Pro Bosanqueta je tak funkcí nestranného státu to,  aby se 

jednotlivci  ukazoval jako příklad a připomínal mu všechny 

ostatní lidské možnosti, které jako jednotlivec neztělesňuje. 

Zároveň přitom usiluje o nejlepší realizaci jeho osobnosti.  Ten-

to směr také představuje  rozšíření Millovy koncepce, podle níž 

musí být uskutečnění potenciálu každého jednotlivce především 

v souladu s právy ostatních.27  

Jak jsme již naznačil i,  byla německá představa národního 

státu nerozlučně spjata se jmény Fichteho a Hegela.  Hegelův 

                                                 
25 Tamtéž, s. 147. 
26 Tamtéž, s. 148. 
27 Tamtéž, s. 150. 
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stát byl ztělesněním nejvyššího etického života, na nějž mohou 

lidské bytosti dosáhnout. Mravnost , která není ztělesněna insti-

tucí , zůstává pak abstraktní. Tento stát jako etická bytost ne-

může být ničím omezen a vztahy s ostatními státy nemohou 

podléhat žádnému vyššímu právu. Mravní ztotožnění jednotl iv-

ce se státem je umožněno také principem, podle kterého každé 

sebe-vědomí předpokládá existenci  něčeho jiného, ne-já, okolní 

státy.  Stát pak v zájmu svého přežití  může požadovat i  nejvyšší 

oběť od svých občanů - obětování života. Bez těchto předpo-

kladů by stát  byl  pouze utilitárním zařízením založeným na 

smlouvě a jednotlivec by pak podle Hegela postrádal prostřed-

ky k plnému uskutečnění sebe sama skrze ztotožnění s  etickým 

vyjádřením státu. Stát pak dává vzniknout vědomí lidu, že je 

lidem ,  vyjadřuje ho v podobě politické vůle a zakládá tak ná-

rodnost .28 

Nacionalismus, zejména po roce 1870 (v souvislosti s  

prusko-francouzskou válkou) začal být  kritický a radikální  jak 

v Německu, tak i ve Francii. Nespokojenost spojená s podobou 

národního státu, který byl vytvořen v Německu, měla za násle-

dek zklamání mnoha nadějí na národní, kulturní a mravní obro-

du. Politické sjednocení nebylo provázeno žádnou jednotou 

duchovní a nijak netlumilo negativní následky rychlé moderni-

zace, industrializace a třídního rozdělení. Společenská rozdě-

lení  se naopak prohlubovala a jedním ze symptomů bylo vyhro-

cení antisemitismu. Vzniklý stát byl neosobní, racionalistický a 

byrokratický. Tato situace nalezla odezvu v obrození germán-

ského mýtu v takřka náboženské podobě. Jejím centrem se stal 

wagnerovský kroužek v Bayreuthu. Radikální nacionalismus 

ovlivněný Herderem vytvářel  koncept národního poslání. Tuto 

                                                 
28 Tamtéž, s. 152. 
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ideu přijali i  slavjanofilové očekávající takovouto dějinnou 

úlohu od Ruska, které zatím stálo stranou světového dění.  Idea 

národního poslání  byla vnímána jako závazek a odpovědnost, 

povinnost, jíž člověk musel být hoden a musel ji  splnit.29 Také 

Francie se díky svému etnickému složení setkávala s problémy. 

Vlastenectví zde bylo nutno konstruovat politicky. Slavným se 

v této souvislosti stal Rennanův výrok, že národ je tvořen kaž-

dodenním plebiscitem. Významným stoupencem nacionalismu, 

který zprvu odmítal politickou angažovanost, byl  Barrés, jenž 

zastával přesvědčení, že zkušenosti a tradice se dědí doslova v 

biologickém smyslu.  Nepřekvapí tedy, že na pozici krajní pra-

vice vystoupil zejména v Dreyfusově aféře.30  

Na levici tehdejší politické scény vynikal Sorel (ovliv-

něný Rennanem), kterého Burrow charakterizuje jako Barrése 

levice. Politika a její různé nástroje měly sloužit  mravnímu 

obrození, jež bylo jeho hlavním zájmem. V jistých bodech se 

jeho myšlenky shodují s Marxovými. Zvláště v chápání a hod-

nocení teorií podle jejich účinku a pochopení lidské práce jako 

činnosti ,  v níž člověk potvrzuje sebe sama. Fyzická práce je 

pro něj mravním potvrzením dělníka zcela ve smyslu práce in-

telektuální. S Barrésem ho pojilo zejména pohrdání parlamen-

tarismem a touha po vůdčí osobnosti.31  

Moderní politický život obdobně kriticky (zejména vůči 

politickým stranám) hodnoti l i  Michels, blízký přítel  Maxe 

Webera,  ve svém díle Politické strany.  Weber zastával  názor, 

že hodnoty nejsou dány ale vybírány a jej ich ztělesněním je jak 

oddanost jednotlivce jeho povolání,  tak kulturní  hodnoty kon-

krétní národnosti .  V tomto smyslu oddanosti a vůle spočíval 

                                                 
29 Tamtéž, s. 155. 
30 Tamtéž, s. 159. 
31 Tamtéž, s. 163. 
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Weberův nacionalismus, pohrdající lidovou sentimentalitou a 

antisemitismem. I on byl přitahován ideou charismatického 

vůdce a ve své pozdní přednášce Politika jako povolání analy-

zoval tuto přitažlivost jako osobní, záhadné fluidum autori ty.32 

Tento vůdce měl být  jako vůdce politické strany tím, kdo pro-

střednictvím přímého mandátu ovládá stát. 

Aktivní přístup k hodnocení minulosti a vyzdvihování 

těch jejích prvků, které je možné označit  za inspirativní, hlásal 

Fridrich Nietzsche, analyzující za jednu z příčin tehdejší du-

chovní krize společnosti popření toho, co nazýval  životem .  Ži-

vot v Nietzscheho pojetí  spočíval v kreativitě, energii,  činnos-

ti,  jež byla potlačena přísně historicky zaměřeným vzděláním 

plodícím vědomí, které omezovalo vůli k životu .33 

 Krizi modernity si Nietzsche plně uvědomoval. V této 

době se odhalovala prázdnota konceptuálních představ a pravdy 

vůbec, která již neměla oporu ve víře v Boha. Člověk vstupoval 

do světa bez jistot, jeho život se zproblematizoval. Nietzsche 

volal po radikální rekonstrukci světonázoru, který by toleroval 

vůli k moci, j inak hrozil pád do situace, kdy žádná věc nebude 

mít význam nebo hodnotu. Nietzsche bývá chápán jako filosof 

nihilismu, ale stejně tak je možné chápat jeho snahu jako hle-

dání obrany proti  nihilismu.  34 

 

Historicky orientované vzdělání bylo zdrcující zejména 

pro slabé povahy, ty silné byly podle Nietzscheho schopné vy-

bírat z historie ty inspirativní prvky, které pak mohly být vyu-

žity jako inspirace života a zároveň prolomit mýtus nestrannos-

                                                 
32 Tamtéž, s. 163. 
33 Tamtéž, s. 206. 
34 SCRUTON, R. Krátké dějiny novověké filosofie. Brno: Barrister & Principal, 1999, s. 217 
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ti  a objektivity.35 Odhalit  smysl života podle něj mohl pouze 

jednotlivec,  nikoli společnost. Věda, odosobňující poznání,  

činila ze světa i společnou činností objektivně poznatelnou 

skutečnost. Nietzsche kritizuje její oddanost pouze objektivní 

pravdě a její mravní samolibost a z ní pramenící sklon k sebe-

obětování. Vědec místo toho aby uplatňoval své bádání a prav-

du ve službě životu, z nich činí obecně přijatelný fetiš a obětu-

je jim sám sebe. Dobro se dle něj objevuje v individuálním 

prožitku, upozorňuje, že sám jazyk ho svým neosobním charak-

terem falšuje.36 Nietzsche rozlišuje mezi asketismem a překo-

náním sebe sama ve smyslu hluboké sebekázně. Cesta asketis-

mu a sebepopírání obrací vůli k moci proti subjektu samotnému 

a zaplavuje ho tak pesimismem, nenávist í k životu.37  

Tehdejší společenská situace byla charakterizována ztrá-

tou víry,  smyslu života a pocitem relativity hodnot, jenž se od-

rážel v dekadenci. V této si tuaci se Weber, podobně jako Nie-

tzsche,  snažil formulovat utváření já  skrze činnost a pomocí 

sebekázně. Ve spisu Protestantská etika a duch kapitalismu  za 

inspirativní historický příklad označuje kalvinist ického podni-

katele ze 17. století,  od něhož vede cesta k vytvoření moderní-

ho kapitalismu. Tuto sebekázeň pojímal jako j istý druh hrdin-

ství a dynamiky, která skrze ekonomický úspěch vedla k pocitu 

boží vyvolenosti jednotlivce. Pro Webera byla jedinou politic-

kou etikou etika odpovědnosti k určitému závazku. Principiál-

ním závazkem byla idea národa a v jeho případě zájmy Němec-

ka jako velmoci.38  

                                                 
35 BURROW, J. W. Krize rozumu: Evropské myšlení 1848 - 1914. Brno: CDK, 2004,  
s. 206. 
36 Tamtéž, s. 208. 
37 Tamtéž, s. 209. 
38 Tamtéž, s. 212. 
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Dalším myslitelem, který obrátil  svou pozornost k jed-

notlivci a jeho charakteru a z těchto pozic formuloval teori i,  

jež ovlivnila nejen tehdejší společenské dění, byl J . S. Mill.  

Burrow upozorňuje na obtíže spojené se ztrátou vůle a životní 

energie, které jej potkaly v mládí a měly na tento proces zá-

sadní vliv. V pozdější reflexi svůj pocit přenesl na stav západ-

ní společnosti .  Krizový stav společnosti  neměl podobu drama-

tického zlomu, ale spíše postupného úpadku způsobeného 

zhoubnou konformitou, společenským útlakem individuality a 

rozmanitosti zkušeností.  Na základě odmítnutí zděděných názo-

rů jako předsudků, vyzdvihování individuality a rozmanitosti 

zkušenosti jako předpokladu svobodného utváření sebe sama, v 

prostoru,  který je charakterizován rovným právem na nevměšo-

vání ostatních,  formuloval ideu pokrokového liberalismu.  39  

Tehdejší demokratickou společnost pak označoval za 

zloděje charakteru v tom smyslu,  že omezuje individuali tu,  

originalitu a vitalitu v zájmu socializace jednotlivce a vede tak 

ke stagnaci společenského života.40 

Základním předpokladem svobodné vůle bylo její založe-

ní na individuálním charakteru jako příčinném faktoru. V této 

souvislosti popisuje taktéž vizi jakéhosi osobního hrdinství.  

Pro Milla, na rozdíl od Webera, nebyl kalvinismus ničím jiným 

než potlačovatelem lidské individuality,  kde jediným povole-

ným uvolněním byl obchodní zápal .41  

 

 

 

 

                                                 
39 Tamtéž, s. 173. 
40 Tamtéž, s. 174. 
41 Tamtéž, s. 173. 
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2.1 Duchovní krize Evropy u T. G. Masaryka:  

Jedním z hlavních problémů, kterými se Tomáš Garrigue 

Masaryk zabýval, byl problém krize moderního lidstva a jej ího 

překonání. Otázka krize byla součástí jeho filosofie člověka, 

dějin a politiky a věnoval se jí  od svého prvního habil itačního 

spisu Sebevražda ,  v souboru stat í Moderní člověk a nábožen-

ství ,  v Otázce sociální ,  v díle Rusko a Evropa  a završuje ji  v 

díle Světová revoluce .42 

V podstatě můžeme Masarykovo dílo shrnout do dvou fi-

losofických disciplín - filosofie člověka a filosofie dějin - při-

čemž obě tyto oblast i jsou u něj propojeny vnitřní vazbou. Při 

svých úvahách se zpravidla nevěnoval stanovení principů těch-

to disciplin, ale zajímal se hlavně o problémy se společenskou 

závažností ,  zejména o ty,  kde nalézal stopy krize moderního 

člověka nebo společnosti .  Podstatné je pro něj to, že se je sna-

žil pochopit ve své propojenosti.43  

Základní postulát Masarykova realismu, snaha pronik-

nout k jádru problému, se dá vyjádřit slovy: „Poznávej vždy a 

všude věci  a jejich jádro! Není vývoj prvou důležitostí pro du-

cha, ale věci samy.“44 Ve svých úvahách se obrací k duchovní-

mu základu života a společnosti,  člověka ani  společnost roz-

hodně nepojímá jako danost jednou provždy. Řešení krize ne-

hledá v hospodářských a polit ických reformách.45        

                                                 
42 ZOUHAR, Jan. Masarykovo pojetí krize moderního člověka a současnost. In Tomáš 
Garrigue Masaryk - dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice: Vysoká škola evrop-
ských a regionálních studií, 2006, s. 241. 
43 DANĚK, B. Masarykovo pojetí krize moderního člověka a společnosti. In: Sto let Masa-
rykovy České otázky. Praha: 1997, s. 289. 
44 MASARYK, T. G. Česká otázka. Praha: Svoboda, 1990, s. 160. 
45„Politické a hospodářské poměry toho kterého národa jsou jenom zevní stránkou vnitřního 
života duševního, jsou tímto duševním životem podmíněny, a proto si musí lékař všímat 
jeho. Často se mi zdají pokusy a spory našich parlamentárníků, politiků a národohospodářů 
hodně malichernými a jalovými; rozhodně nezachrání společnost politické a hospodářské 
konsese, opravy a opravičky. Něco práv a peněz více nebo méně neodklidí pesimistickou 
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Zvláštní význam má pro Masaryka jev sebevraždy. Právě 

proto, že člověk v tomto momentu rozhoduje o své existenci, je 

tento čin zároveň soudem o světě.46 Upozorňuje zejména na 

fakt, že tomuto jevu nezabraňuje ani vyšší vzdělanost či kul-

turní vyspělost té které země, což dokládá rozsáhlým výzku-

mem. Jednak si vzdělanější lidé častěji kladou otázky spojené s 

vlastní existencí, jsou zvyklí  hodnoti t životní si tuace důsledně-

ji a jsou vůbec vnímavější  ke světovému dění.47 Zároveň má 

rozšiřování vzdělanosti za následek spíše jistý druh  polovzdě-

lání ,  kdy se ve škole učí příliš mnoho „pro školu“ a ne pro ži-

vot. To má zásadní význam, protože takovéto vzdělání je ne-

harmonické, rozvíjí hlavě rozum na úkor mravního vzdělání . 

Sebevražednost  je pak nejvyšší  právě tam, kde je nejvíce rozší-

řeno toto polovzdělání, jež není inspirativní pro život: „Vědě-

ní, jehož nemožno užít,  činí člověka fantastickým, přivádí k 

pošetilému hloubání,  tvoří neukojitelné potřeby, odnímá chuť k 

užitečné práci  a vede konečně k omrzelosti života.“48 Nejrozší-

řenější je tento druh vzdělání v Německu, kde ostatně pokud 

slouží praxi, tak především vojenské, naopak za Mekku prak-

tického vzdělání považuje Spojené státy, kde je: „málo učenců, 

zato vzdělání  je souměrnější a rozšířenější, vědění a život jsou 

zajedno.“49 

Zhroucení a změny světového názoru a duchovního kli-

matu, které jsou projevem krize jak duchovní, tak společenské, 

jsou rovněž východiskem pro jejich řešení. Podstatným rysem 

                                                                                                                            
omrzelost života.“ MASARYK, T. G. Sebevražda hromadným jevem společenským moder-
ní osvěty. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1998, s. 180. 
46 „…sotva může být důležitější rozhodování, než je rozhodování o bytí či nebytí, je proto 
jasno, že sebevražda zvláštním způsobem vyplývá z celé povahy člověka. Právě zde záleží 
na celém světovém a životním názoru člověka…“  Tamtéž, s. 63. 
47 Tamtéž, s. 64. 
48 Tamtéž, s. 65. 
49 Tamtéž, s. 68. 
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Masarykových úvah jsou otázky náboženství a víry. O Boží 

existenci byl  Masaryk pevně přesvědčen, spatřoval v něm stvo-

řitele světa, který svět vede a dává mu smysl.50 Tento „osobní“ 

vztah mezi člověkem a bohem je základem Masarykova pojetí  

světa.  Člověk je podle něj  především slabý, spíš než zlý:  „Člo-

věk od přírody je slabý, ale není z gruntu zlý.  Proto v součin-

nosti  všech můžeme pokračovat .“51 

Ve Světové revoluci  na široké paletě duchovního a kul-

turního života a poli tického vývoje států a Evropy samé obha-

juje tezi, že krize moderního člověka je všudypřítomná, a že je 

krizí celého duchovního života.52 Za jeden z jejích hlavních 

ukazatelů Masaryk označil sebevražednost: „…všude v Evropě 

a v Americe, a právě u národů vzdělanějších a nejvzdělaněj-

ších, přibývá počtu sebevražd; a to již  do té míry, že třeba 

mluvit  o sebevražednosti  jakožto patologickém stavu moderní 

společnosti.  Tato sebevražednost moderního člověka souvisí  s 

přibývající psychosností.“53 V tom se také zásadně rozchází  s 

analýzou, kterou podává Durkheim  ve shodně nazvaném spisu. 

Zatímco Masaryk pokládá duševní nemoc - jako průvodní jev 

patologie moderní společnosti a vyvrcholení jejího krizového 

stavu - za příčinu velké části sebevražd, Durkheim ho považuje 

                                                 
50 Viz též: „Věřím, musím věřit v Prozřetelnost, která řídí vývoj světa a lidstva a kohokoli z 
nás. Jakmile uznávám Boha stvořitele a ředitele, musím vidět ve všem, co jest, nějaký řád, 
plán a rozumné určení.“ DANĚK, B. Masarykovo pojetí krize moderního člověka a společ-
nosti. In: Sto let Masarykovy České otázky. Praha: 1997, s. 289.  
51 MASARYK, T. G. Ideály humanitní. Praha: Melantrich, 1990, s. 61. 
52 ZOUHAR, Jan. Masarykovo pojetí krize moderního člověka a současnost. In Tomáš 
Garrigue Masaryk - dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice: Vysoká škola evrop-
ských a regionálních studií, 2006, s. 241. 
53 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 420. 
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za jev pouze sociální povahy a řešení hledá ve zlepšení fungo-

vání korporací.54 

Hlavní příčinou sebevražednosti je podle Masaryka ze-

slabení charakteru ztrátou náboženství.  V širší  historické per-

spektivě je tento stav způsoben nedokonalostí nového názoru 

na svět a na něm založené organizace společnosti.  Přechod od 

středověku, kdy katolická teokracie upevnila v křesťanském 

světě jednotný světový názor a jemu odpovídající režim mravní 

a politický, je charakterizován vědeckou, filosofickou, umělec-

kou, náboženskou, politickou a sociální revolucí .55 Masaryk se 

domnívá, že tato krize je jen přechodnou a že původní církevní 

autorita padla kvůli  svému absolutismu a umělým a násilným 

ustavením svého všeobecného světového názoru. Revoluce, 

která povstala proti tomuto absolutismu, v církvi i mimo cír-

kev, dala vzniknout přepjatému individualismu a subjektivismu 

vedoucímu k egocentrismu, tedy k duchovnímu a mravnímu 

osamocení.56  

V nárůstu sebevražednosti nacházel přímou souvislost k 

prohlubování duševní a mravní krize, analyzoval je jako důsle-

dek patologické rozdrásanosti a rozpolcenosti ,  moderní  společ-

nosti .57 Znepokojovala ho také lhostejnost , s jakou společnost k 

tomuto faktu přistupovala, charakterizující rovněž její mravní 

stav. Nebezpečnost subjektivistického individualismu, v této 

                                                 
54 PAZDERNÍK, Vladimír. Masarykovo a Durkheimovo pojetí sebevraždy. In Masarykův 
sborník X. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000, s. 70. 
55 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 420. 
56 „…skepse, kritičnost, ironie, negace a nevěra zatlačily víru a věřivost, člověk se stal 
neklidným, nestálým, těkavým, nervosním; při značné energii, často uměle stupňované, 
upadal v utopism, při stálém hledání a podnikání byl zklamán a opět zklamáván; idealista 
se vrhl k požitkářství, ale nenacházel uspokojení; i šířil se pesimism nejen teoretický, nýbrž 
i praktický - neradostnost a nespokojenost, zloba a zoufání a odsud únava, nervosnost, 
psychosnost a sebevražednost.“ MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  
1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 1925, s. 421. 
57 Tamtéž, s. 421. 
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revoluční době stupňovaného v solipsismus a titánskou boho-

rovnost , spočívá právě v tom, že je pro člověka nesnesitelný a 

končí buď sebevraždou, nebo vraždou, jako sebevraždou obrá-

cenou vně, jako abnormální objektivace.58 Sebevražda a vražda 

mají  tedy stejnou příčinu. Násilným únikem z této chorobné 

subjektivnosti a sebevražednosti  byl  právě tehdejší  militaris-

mus, zejména pruský: „Národ myslitelů a filosofů má největší 

počet sebevražd, má nejdokonalejší militarism a způsobil svě-

tovou válku.“59  

Masaryk tedy obhajuje tezi o spojení moderní sebevra-

žednosti s  pruským militarismem, které podle něj  odpovídá 

psychologii moderního člověka. Světová válka byla pro něj  

válkou národů ve smyslu programu a idejí .60 Stály proti  sobě 

nové armády vzniklé brannou povinností .  Právě proto, že válku 

vedly masy, uplatnily se v ní vlastnosti válčících národů. Vá-

lečná zášť a zloba se neuvolnily až ve válce, jak tvrdil i  pacifis-

té, ale byla u nich přítomná již před válkou: „…ďáblové roku 

1914 nebyli roku 1913 anděly.“61 Vznik a vývoj války se plně 

řídil pangermánskou politikou.62 Počáteční úspěchy Německa 

byly umožněny tím, že na rozdíl od Spojenců bylo na válku 

připraveno: „Právo ku své záchvatné politice pangermáni do-

vozují několikerým způsobem - v podstatě však je to právo 

                                                 
58 „…sebevražda je násilím duše obrácené do sebe a v sobě egocentricky se subjektivující, 
vražda je násilím duše ze sebe ven, abnormální objektivací.“ Tamtéž, s. 422. 
59 Tamtéž, s. 423.    
60 „Národové mají svůj kulturní a politický program, vypracovaný společnou historií a 
navzájem spravující tuto historii: je to moderní vlastenectví (patriotismus) v tomto širokém 
a komplikovaném smyslu, tedy nejen loajálnost po starém způsobu k dynastii a panujícím 
třídám. Tedy opravdový národnostní princip, národnostní idea a ideál, jak se obyčejně říká-
vá, netoliko národnostní cit a pud.“ MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, 
s. 89. 
61 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 424. 
62 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 68. 
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pěstní.“63 Změnil se i  styl vedení války, kdy protivníci již ne-

stojí tváří  v tvář,  ale ničí se na dálku a zabíjí se z ideje.64  

Jediným typem války, který je pro Masaryka přípustný, 

je válka obranná, která je však nepopulární, v zájmu trvalého 

míru je však nutná válka až do konce. Rozhodně tím nepřijímá 

válečná stanoviska pruského militarismu, požaduje pouze ener-

gickou a důslednou obranu, která je zde nejen nutná, ale i  

mravně přípustná.65 S odkazem na svůj výzkum sebevražd kon-

statuje, že válka není nejhorším a jediným zlem: „Život nečest-

ný, život otrocký jest horší .“66 Zároveň má pro něj rozhodující 

význam fakt, že většina národů (a evropského obyvatelstva vů-

bec) se postavila proti agresi centrálních mocností , čímž do-

kládá mravní význam tohoto odporu.67 V souvislosti s tím upo-

zorňuje i  na jistý pozitivní vliv války a jejích důsledků. Válka 

zároveň sbližuje lidstvo a propojuje národy: „Válka sama a její 

následky sblížily lidstvo: člověčenstvo je dnes organizovanou 

jednotkou - mezinárodnost, mnohem intimnější než kdy byla,  je 

způsobena touto válkou; a zároveň se všude upevňuje demokra-

tický názor na společnost - pád carismu je jen jedním z neče-

kaných následků války.“68  

Potvrzení své analýzy světové války odhaluje v zesíle-

ném náboženském probuzení během ní a po ní, což znamená, že 

si alespoň část lidí uvědomuje zvláštní mravní stav společnos-

                                                 
63 Tamtéž, s. 69. 
64 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 423. 
65 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 171. 
66 Tamtéž, s. 172. 
67 „Jestliže concensus gentium (souhlas národů) se přijímal jako argument pro jsoucnost 
Boží, tento concensus člověčenstva má jistě velký mravní význam - vox populorum vox dei 
(hlas národů, hlas boží).“ Tamtéž, s. 61. 
68 Tamtéž, s. 61. 
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ti .69 Společnost podle něj směřuje do Rousseauova přirozeného 

stavu, Rousseau je pro něj mluvčí moderního člověka. Klade si 

otázku, zda tyto touhy po náboženství může uspokojit nábožen-

ství církevní, ptá se, proč církve a náboženství ztratily vliv.70 

Byly to právě tři nejstarší teokracie Evropy, které byly ve vál-

ce poraženy. Katolicismus, pravoslaví ani luteránství  nezabrá-

nily mravnímu rozkladu, z něhož válka vznikla. Řešení v kajíc-

ném návratu zbloudilých  se mu jeví jako řešení již mnohokrát 

předložené a neúčinné.71 Náboženství se v zápasu s filosofií a 

vědou stále více ztotožňovalo s mystikou, kladlo se proti ro-

zumovému poznávání, bylo ztotožňováno s dětinskou vírou a na 

mystické spojení člověka s Bohem se vůbec kladl větší důraz 

než na mravnost. Tento stav je přitom stejný jak před válkou, 

tak po ní.72 

 V úsilí  uniknout této rozpolcenosti a skepsi hrozí ne-

bezpečí přehnaného individualismu a subjektivismu a z něho 

pramenící mravní osamocenosti,  propadnutí materialismu, tedy 

zapomenutí na harmonické pěstování všech duševních těles-

ných sil a vlastností  ve prospěch planého intelektualismu. Po-

válečná situace mnohé sváděla k názoru, že celá Evropa je v 

definit ivním úpadku. Masaryk proti tomu oponuje slovy: „Ne-

věřím v obecnou a definit ivní degeneraci a dekadenci: proží-

váme válkou v krisi chronické krisi  akutní. Na té krisi nejsme 

vinni jen my, nýbrž i naši předkové - nemohli jsme, co nám 

zanechali, nechávat beze změny; ale měníce své dědictví chybi-
                                                 
69 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 428. 
70 Tamtéž, s. 429. 
71 Tamtéž, s. 430. 
72 „Krise moderního člověka je obecná, je to krise celého člověka, všeho duchovního živo-
ta; celý moderní život, všecky instituce, názor na svět a na život vyžadují revise; vnitřní 
nejednotnost, rozpolcenost moderního člověka a jeho života, rozpolcenost, nejednotnost 
společnosti a obecná duchovní anarchie, spor přítomnosti s minulostí, dětí a otců, boj církví 
s vědou, filosofií, uměním a státem proniká celou moderní kulturou.“ Tamtéž, s. 431. 
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li  jsme a chybovali vždy znova. Avšak poctivé doznání chyby 

je počátkem nápravy.“73 

 

 

 

2. 1. 1 První světová válka:   

Krize moderního člověka, evropské civil izace a kultury 

se nutně projevuje i  v rovině historické a politické, boj cent-

rálních mocností se spojenci charakterizuje jako boj již oslabe-

né teokracie s demokracií.  Titul pruského císaře Viléma král z 

boží milosti má pro Masaryka význam protidemokratický, Vi-

lém se prohlašuje za nástroj boží a celé Prusko se staví proti 

demokracii  a parlamentarismu. Tento absolutismus je pro Ma-

saryka pokračováním středověkého impéria, pokračování v im-

perialismu katolickém.74 To, že se římského impéria  ujala moc-

nost protestantská, je pro něj historickou zvráceností a jedním 

z kořenů tehdejších problémů. Prusko katolickou ideu převráti-

lo na ideu pohansko-římskou a národní:  „Trojspolek představu-

je věcně a historicky středověk a monarchistický režim absolu-

tistický, jak se vyvinul po oslabení absolutismu církevního v 

době nové. Pangermanism se stal  šovinistickým programem 

pruského imperialismu.“75 Plán Drang nach Osten rozšířilo na 

obecnější program ovládnutí  Evropy, Asie a Afriky.76  

Na druhé straně bojiště se spojily státy (až na Rusko) 

demokratické, konstituční a republikánské, které se postavily 

proti pangermánskému imperialismu. Pro Masaryka je důležité 

rozdílné chápání národnosti u válčících stran.  Spojenci  hájil i 

                                                 
73 Tamtéž, s. 432. 
74 Tamtéž, s. 433- 434. 
75 Tamtéž, s. 435. 
76 Tamtéž, s. 434. 
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moderní princip národnosti,  a tedy i nároky malých národů.77 

Podle Masaryka šlo spíše než o propracovaný politický pro-

gram o snahu založit  ho: „…v rozhodném prohlášení polit ické-

ho programu demokratického.“78 Nejde pouze o to jak organi-

zovat starý (předválečný)  svět ,  ale jak organizovat celé lid-

stvo.79 Masaryk upozorňuje zejména na katolický (ve smyslu 

obecnosti) princip humanity,  odrážející  se na tomto spojenectví 

různorodých států celého světa.80 

 V Masarykově vnímání tedy proti sobě stojí:  

„…mocnosti středověkého teokratického monarchismu, absolu-

tismu nedemokratického a nenárodního a státy konsti tuční, de-

mokratické, republikánské, uznávající právo všech národů, 

nejen velikých, nýbrž i malých, na státní samostatnost.“81 

Nesporná kulturní  povaha rozdílu mezi znepřátelenými 

bloky národů umožňuje Masarykovi označit ho za boj idejí,  

názorů na svět a život.82 Myšlenkově je na straně Západu ve 

víře v přirozené právo, právo na svobodu a rovnost přiznanou 

jak jednotlivcům, tak národům, zděděnou již od Řeků a Říma-

nů. Humanitní ideál úzce spojený s osvícenstvím, touha po po-

znání a vzdělání , umožnily všeobecné uznání vědy a pokusy o 

filosofii založenou na vědě, úsil í  o organizaci  školství a všeo-

becného vzdělání, žurnalistiky a publicist iky. Revoluce a změ-

                                                 
77 Tamtéž, s. 435. 
78 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 77. 
79 Tamtéž, s. 82. 
80 „Proti národně šovinistickému pangermanismu, ideově, etnograficky a zeměpisně ome-
zenému, stálo spojeno všech pět dílů světa, a jejich národové byly už tím faktem spojeny 
katolickou ideou humanity, žádající organizaci celého člověčenstva v přátelský všecelek. 
Wilsonova Liga národů, myšlená jako organická část mírových smluv, je prvým velikým 
praktickým pokusem o světovou organisaci, která svým rozměrem a ideou převyšuje a 
vyvrací pangermánský program, usilující o podmanění světa starého. Proti tomuto světu 
starému stál ve světové válce svět nový a svět celý.“ MASARYK, T. G. Světová revoluce: 
za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 1925, s.  435 - 436. 
81 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 78. 
82 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 406. 
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ny v názoru na život zformovaly ideál pokroku ve všech obo-

rech lidského konání. Vyzdvihuje především humanitu jako 

ideál Velké revoluce, uznání lidské individuality,  zásady, že 

člověk nesmí používat druhého člověka jako prostředku. Zna-

mená to nejen rovnost občanů v rámci státu, ale i  sblížení a 

sjednocení národů a tím i celého lidstva.83 Revolučnost se 

podle T. G. Masaryka stala trvalou vlastností této epochy a 

světová válka byla její součástí,  doufal , že se v ní revoluce za-

vrší .84 

 Takto definuje Masaryk hlavní ideje jednotného evrop-

ského Západu.  Zatímco ve středověku byl tento prostor formo-

ván katolickou teokracií extenzivně, reformace a revoluce za-

ložily sjednocení intenzivní, demokratické: „Stavím demokra-

cii proti theokracii ,  my jsme v době přechodní, v přechodu od 

theokracie do demokracie na podkladě humanitním“.85 

Německo se z tohoto evropského prostoru začalo izolovat 

pod vlivem Pruska .  Na západě se stát stal orgánem parlamentu 

a veřejného mínění,  v Německu byl monarchický stát a jeho 

absolutismus, spojený s militarismem a pangermanismem, pří-

mo zbožňován.86 Reformace, humanismus, věda, umění a filo-

sofie v Německu nezvítězily nad teokracií tak, jako na Západě. 

Byly poraženy pangermánským imperialismem. Přirozené právo 

zde bylo nahrazeno právem historickým, které bylo pomocí 

                                                 
83 Tamtéž, s. 408. 
84 „Proces revoluční se nevyčerpal Velkou Revolucí francouzskou: následovala řada revo-
lucí, a stojíme pořád uprostřed tohoto zvláštního vývoje, neboť ve světové válce a z ní 
vznikly také revoluce. Toho právě strážci starého režimu neočekávali. Revolučnost se stala 
trvalou vlastností ve všech oborech, nejenom v politice. Možná, že jsme ve světové válce 
překonali nejen režim starý, nýbrž i přechodný stav revoluční.“ Tamtéž, s. 407. 
85 Tamtéž, s. 409. 
86 Tamtéž, s. 409. Srv. též: „Pruští militaristé sami nám správně ukazují, že celý život v 
Německu jest militarizován - němečtí bohoslovci (moderní!) udělali i z Ježíše kaprála a z 
Boha manipulačního feldvébla.“ MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 
173. 



 35 

Darwinismu převedeno v teorii  mechanické evoluce, zaručující 

úspěch nejsilnějšímu. Právo se zde rodí z moci a síly a „válka a 

válčení je božskou institucí“.87  

Ve válce samotné se nezbytně projevila povaha těchto 

rozdílů. Masaryk pozorně sledoval strategii bojujících armád a 

dospěl k závěru, že Francie zde Německo předčila, Prusko bylo 

slabší právě pro své lpění na vnějším pořádku a mechanickém 

fungování. Německý centralismus a absolutismus kritizuje i v 

armádě, zatímco u Francouzů obdivuje individualismus a re-

publikánské ideály.88 Němcům chyběla především pohyblivost a 

invence v poli a také schopní vojevůdcové. Celá tato si tuace se 

odrážela na nemožnosti provést jednotnou velkou akci, zvláště 

když se zastavila ofenzíva na západě. Navíc nesprávně odhadli 

vojenské a hospodářské síly,  přeceňovali  sebe a své spojence. 

Na druhé straně vytrvale podceňovali nepřítele, nevěřili  v mo-

bilizaci Ameriky. „Absolutistický monarchism byl i  vojensky 

poražen demokracií .“89  

Zároveň však vyjadřuje respekt německé vytrvalosti a 

udatnosti,  zdůrazňuje, že čelili  celému světu.90 Mezi spojenci 

největší zásluhy přiznává americké pomoci a také Rusku, 

zejména v počátcích války. Ruské počáteční úspěchy proti Ra-

kousku povzbuzovaly naděje českého odboje. 

Masarykovi nestačí  marxistický výklad války, obviňující 

z jejího rozpoutání kapital ismus. Kapitalismus jako pojem po-

kládá za příl iš neurčitý, války se přece vedly již před ním. 

Aspekty kapitalismu navíc nachází na obou válčících stranách. 

Důležitější je pro něj fakt, kdo vedl válku ofenzivní a kdo de-

                                                 
87 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 411. 
88 Tamtéž, s. 398. 
89 Tamtéž, s. 401. 
90 Tamtéž, s. 402. 
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fenzivní.91 Hospodářské motivy, včetně boje o kolonie, nachá-

zející ospravedlnění v imperialismu, jsou pro něj  jen jedním z 

důvodů. Výklad z pozice nacionalismu chápe rovněž jako jed-

nostranný a neurčitý.  Opět upozorňuje,  že je součástí všech 

států a je tedy spíše otázkou, který nacionalismus je vinen a 

kdo se pouze bránil.  To vše v době, kdy mnoho národů nebylo 

právními subjekty. Správná historie (správnější než panger-

mánská) musí určit ,  kdo rozhodoval, kdo vedl politiku určitého 

státu.92  

Zejména z demokratického hlediska je podle Masaryka 

důležité zjistit ,  kdo je za rozpoutání války vinen: „Demokracie 

spočívá na mravnosti;  právě proto otázka viny je důležitá.“93 

Zásadně nesouhlasí s  těmi, kdo politiku a potažmo válku oddě-

lují od otázek morálky, kdo nadřazují politiku všedním otáz-

kám života: „…kdo se v politice neřídí pravidly mravnosti,  ten 

se j imi neřídí  ani v soukromém životě a naopak.“94 

Účast Anglie a Spojených států amerických vidí mimo 

princip nacionalismu, jak byl chápán na kontinentě, třebaže 

podporovaly práva malých národů. Jedním z mnoha faktorů je 

pro něj i  náboženství . Hlavní charakterist ikou války je její svě-

tovost .  Tu nehledá pouze v rovině kvantitativní , je pro něj 

spjata s jejím charakterem a zvláštním významem.95  

 

 

 

 

                                                 
91 Tamtéž, s. 404. 
92 Tamtéž, s. 405. 
93 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 173. 
94 Tamtéž, s. 173. 
95 MASARYK, T. G. Světová revoluce: za války a ve válce,  1914 - 1918. Praha: ČinOrbis, 
1925, s. 406. 
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2.1.2 Překonání krize 

Jak jsme již ukázali , má válka pro Masaryka jistý vý-

znam pozitivní , a to v hledání obnovy Evropy zejména po du-

chovní stránce její  jednoty.  Klade důraz nejen na teritoriální 

uspořádání, k němuž rozpracovává svůj detailní návod již na 

stránkách Nové Evropy  (především v bodě 56), ale také na 

vnitřní  obnovu jednotlivce: „…nový člověk, homo europaeus, 

nezrodí se pouze politikou vnější, nýbrž hlavně vniterní - 

všichni národové Evropy budou po válce nuceni všechno své 

smýšlení věnovat hmotné a duchovní obnově. Vzájemné ubíjení 

není velikým činem - velikost historického okamžiku národové 

vytvoří procítěním válečných hrůz, analýzou válečné horečky a 

přibližnou orientací , kam a jak další vývoj měl by spět, jest liže 

se rozhodneme pro trvalý mír a humanitu.“96 Musí dojít  k 

mravní převýchově národů, musíme se rozhodnout mezi mož-

nostmi, které Masaryk staví ostře proti sobě, zcela v duchu své 

filosofie: „.. .buď demokracie, nebo dynastický militarismus, 

buď bismarckismus, nebo poli tika rozumná a poctivá, buď ná-

silí ,  nebo humanita, buď hmota, nebo duch.“97  

Mravní vzdělání má pro Masaryka zásadní význam, pro-

tože je určujícím činitelem vůle. Jednání člověka chápe jako 

součinnost rozumu a této vůle a jedině takto mu můžeme rozu-

mět. Sleduje proto vždy tyto dva faktory současně (jak vzdělá-

ní rozumové, tak mravní), nikoli pouze vzdělání rozumové. 

Omrzelost života ,  která je přímo způsobena nedostatkem mrav-

ního vzdělání v poměru k rozumovému, je pro něj motivem 

(občas sice skrytým) většiny sebevražd.98 Pro Masaryka se 

                                                 
96 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 191. 
97 Tamtéž, s. 192. 
98 „Vzdělaná společnost je unavena životem; tato její únava vyplývá však z jejího nedosta-
tečného rozumového i mravního vzdělání: rozum a mravnost nejsou stejnoměrně a dobře 



 38 

zejména zde ukazuje mimořádná důležitost náboženství, které 

jako jediné může člověku zajistit  radost ze života ,  vést ho k 

pravdě a poskytnout mu základní hodnoty. Ačkoli je víra sub-

jektivním citem, vede přirozeně ke sjednocení stejně smýšlejí-

cích lidí a tím také povyšuje celkový život společnosti .99 

Vzhledem k tomu, jakou váhu připisuje Masaryk mravnímu 

vzdělání , které prakticky není možné bez náboženské výchovy, 

je pak samozřejmým důsledkem to, že za hlavní příčinu moder-

ní sebevražednosti  pokládá beznábožnost  doby.100  

Vzdělání ve školách se snaží o rozvíjení a vzdělávání ro-

zumu a mravní výchova se ponechává náboženství . Když Masa-

ryk konstatuje tento fakt spolu s tím, jak klesá nábožnost, ne-

zbývá mu než označit tento nesoulad a ztrátu víry za největší 

chybu naší civilizace. Věda, která se stává hybnou silou, ne-

může l idem poskytnout mravní oporu a skutečně vést  lidstvo. 

Navíc nesouladem těchto duchovních směrů (vědy a nábožen-

ství), které pak spolu soupeří o vedení společnosti ,  je působení 

každého z nich nedostatečné. Společnosti pak chybí jednotný 

světový názor a tento stav má za následek rozumový a mravní 

chaos, dobu mravní anarchie.101 „Sebevrazi jsou krvavými 

oběťmi civil izování,  oběťmi kulturního boje.“102 

Náboženství musí být  osvobozeno od státu a absolutis-

tické libovůle ve smyslu všelidskosti,  jednoty lidstva - „ I de-

                                                                                                                            
propracovány a sjednoceny; jsme příliš rozumni, abychom byli dobrými, a příliš špatni, 
abychom byli úplně moudrými. Náš světový a životní názor není harmonický, není dosti 
dobrý a krásný, aby nám dal a zachoval radost ze života.“ MASARYK, T. G. Sebevražda 
hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1998,  
s. 76. 
99 Tamtéž, s. 77, srv. též s. 140. 
100 „Ve skutečnosti se jeví moderní polovičatost a bezzásadnost jako nenábožnost, a tak 
docházíme konečně k závěru, že vlastní příčinou moderní sebevražednosti je nenábožnost 
doby.“ Tamtéž, s. 78. Srv. též s. 138, 141, 175. 
101 Tamtéž, s. 139. 
102 Tamtéž, s. 143. 
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mokracie doufá a pracuje k tomu, aby byl jeden ovčinec a je-

den pastýř.“103 Krizový stav společnosti,  jejímž projevem je 

nárůst  sebevražednosti a světová válka,  nemůže být vyřešen 

hospodářskými ani politickými reformami. Vzhledem k příči-

nám tohoto stavu, které jsme již  ukázali, může být podle Masa-

ryka společnost vyléčena pouze: „…když bude odklizena 

beznábožnost  a s ní související  polovičatost.“104 Zároveň se tak 

obnoví lidský zájem o společenství a o celý  svět, oddanost a 

odpovědnost k jeho utváření, prostoupená mravními hodnotami 

opřenými o osobní víru.105 Je třeba rozumu představit něco vyš-

šího, co svět sjednotí v pravém slova smyslu.  Masaryk se při-

klání k vytvoření jakéhosi nového náboženství, hledá nejlepší 

podobu křesťanství. Tím, že uznává nároky reformace, jeví se 

mu katolictví pro současnou dobu nevhodné.106 Protestantismus, 

zvláště ve své evangelijní podobě, hodnotí víceméně kladně, 

postrádá v něm však hlubší jednotící  prvek. Nedaří se mu totiž 

zcela spoji t požadavek osobní svobody a nezávislosti a zároveň 

spojení v „krásný celek“.107 Jeho opravení by tak stejně vedlo k 

vytvoření spíše nového náboženství.108 Oprávněnost takovéhoto 

postupu čerpá ze stanoviska determinismu, zcela v duchu Com-

tova pozitivismu, které závěrem svého díla Sebevražda  obhaju-

je.  Vyplývá z něj  to, že zlu (a v tomto případě sebevraždě) je 

možné čelit  rozumnou prací .109 

                                                 
103 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 192. 
104 MASARYK, T. G. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Praha: 
Ústav T. G. Masaryka, 1998, s. 180. 
105 „Musíme vystoupit sami ze sebe, musíme ustat rýt ve svém nitru a poopravovat své 
srdce vlastním rozumem; musíme nabýt zájmu o vnější svět a o společnost,… Chce-li kdo 
odklidit sebevražednost, musí v lidech rozvinout schopnost propracovat myšlenky a city, 
musí jim vštípit sílu a energii, dát jim mravní oporu.“ Tamtéž, s. 180. 
106 Tamtéž, s. 181. 
107 Tamtéž, s. 137. 
108 Tamtéž, s. 182. 
109 Tamtéž, s. 183. 
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 Novou Evropu  uzavírá slovy: „Ježíš, ne Caesar - toť hes-

lo demokratické Evropy,…“110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
110 MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 192. 
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2.2 Duchovní krize Evropy u E. Rádla: 

Být programem reformy světa, být činem a být revoluční,  

voláním do boje,  výzvou k tomu co především má být, to je 

hlavní poslání filosofie pro Emanuela Rádla. Filosofii bez 

praktického významu odmítá. Revoluční charakter Rádlovy fi-

losofie pramenící z porovnávání toho, co je ,  t ím, co by býti 

mělo ,  se odráželo na přístupu k jednomu z jeho hlavních filoso-

fických problémů, totiž jak založit legitimitu nového státu.111 

Otázce státnosti a národnosti se věnoval především v dílech: T. 

G. Masaryk ,  O smysl našich dějin ,  Válka Čechů s Němci ,  Ná-

rodnost jako vědecký problém a  O německé revoluci .112  

Legitimitu nové republiky chápe podobně jako Masaryk, 

založenou v demokratičnosti a vůlí občanů, je však realističtěj-

ší v otázce národnostních menšin. Nevěřil etnické legit imitě, 

vytvoření státu jako národnostního státu českého. Mnichovská 

krize potvrdila jeho obavy. Usiloval o nenárodní poli tický stát, 

jehož závaznost by byla odvozena od ideálů humanitních. Bylo 

to domýšlení Masarykovy ideje československého státu, které 

již J . L. Hromádkovi připadalo jako donquijotské .  Představa 

takto založeného nadnárodního celku je však stále inspirativ-

ní.113  

Ospravedlnění a platnost morálního ideálu pro stát , který 

se nemůže dovolávat národní tradice ani jednoznačné lidové 

podpory, hledání metafyzického zakotvení dobra a zla, je pro 

Rádlovu filosofii zásadní: „Hledání metafyzického zakotvení 

dobra a zla, to je obecná potřeba doby, umocněná u Rádla 

                                                 
111 KOHÁK, Emanuel. Filosofie jako program a útěcha. In Emanuel Rádl - vědec a filosof. 
Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 230. 
112 Tamtéž, s. 227. 
113 „Teprve po padesáti letech se Evropská unie váhavě a obtížně přibližuje Rádlově před-
stavě nadnárodního ,politického‘ státu, jehož základem by byly ideály humanitní. Za dob 
Rádlových a Masarykových to byla hudba daleké budoucnosti.“ Tamtéž, s. 230. 
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zvláštní potřebou oprávnění ideje morálního státu českosloven-

ského. Tuto dvojí potřebu považuji  za hnací sílu Rádlova fi lo-

sofického úsilí .  Rádlovo metafyzické myšlení se mi jeví jako 

úporná obhajoba ,hodnotového‘ pojetí světa, světa určeného v 

relacích dobra a zla.“114 Usiluje o zajištění  nezávislosti hodnot 

na subjektu, pravdy na jednotlivých pravdivých větách. Nestačí  

mu přitom jejich opření o představu božího uspořádání, usiluje 

o zakotvení hodnot ve vlastní povaze skutečnosti.   

Podle Rádla je život hodnotou sám pro sebe ,  sám si  vy-

tváří hodnotovou orientaci, zcela nezávisle na Stvořiteli.  Rádl 

se řídí vitalismem, hodnotové uspořádání se orientuje podle 

toho, co život podporuje a co jej ničí, svět ustavený životem je 

svět dobra a zla.115 Pro člověka, který je již  z přírody vyčleněn, 

se pak přírodní řád stává řádem morálním, který musí vědomě 

rozumem přijmout. Rozum se tak staví mezi člověka a pozná-

vanou skutečnost,  podle Rádla však krit ický rozum dovede na-

zřít vyšší morální skutečnost . Tento rozum v širokém slova 

smyslu je schopný přijmout za rozlišování dobra a zla odpo-

vědnost .116 Kritický rozum je Rádlovi oporou i v otázkách 

všedního dne. Podobně jako Masaryk klade důraz na praktič-

nost filosofie.117  

V meziválečném období, například v Krizi intel igence ,  je 

stále kritičtější k moderní vzdělanosti a společnosti .  V kritice 

pozitivismu, u nějž postrádá působení aktivního lidského sub-

jektu, se shoduje s Masarykem. Jeho slabiny odhaluje v Mo-

derní vědě. Rozlišuje mezi vědou pravou (jednotnou, která je 

                                                 
114 Tamtéž, s. 231. 
115 KOHÁK, Emanuel. Filosofie jako program a útěcha. In Emanuel Rádl - vědec a filosof. 
Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 232. 
116 Tamtéž, s. 233. 
117 GRYGAR, Filip. Motivy krize vědy u pozdního Rádla a pozdního Husserla. In Emanuel 
Rádl - vědec a filosof. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 388. 
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programem, nadčasovým cílem a ideálem) a vědou lokální (dě-

jinnou, která existuje v konkrétní  komunitě vědců).  Na rozdíl 

od Útěchy  je zde poměrně kladně naladěn vůči vědě samé, věda 

mravně irelevantní je však pro něj nemyslitelná. Vědec za fakta 

a důsledky musí ručit.118 

První věta Rádlových Dějin filosofie  zní: „Každá filoso-

fie je dítětem své doby; má její charakter, mluví jejím dialek-

tem, žije starostmi a radostmi svého okolí .“119 Toto konstatová-

ní je jasným vyjádřením Rádlovy představy o úloze filosofie, 

která musí být  především odpovědí na aktuální problémy doby 

a programem pro budoucnost. Vzápětí dodává, že čím lepší je 

filosofie, tím je časovější ,  svým vlastním způsobem vyjadřuje 

to, co v lidu žije.120 Filosofie je tedy pro něj jak věcí společ-

nosti ,  z níž nutně vychází, tak věcí  jednotlivce,  jeho osobního 

přesvědčení a jej ím hlavním úkolem je odpovídat na otázky 

doby, řeši t krize.121 Za klasicky rádlovské lze označit tvrzení: 

„Čím větší filosofie, tím více vyniká její základní účel: být  

programem pro reformu světa!“122  

Filosof se tedy snaží postihnout podstatu věcí, zároveň 

však ví, že této podstaty nemůže nikdy dosáhnout, ale ve jménu 

pravdy, absolutna, pravé skutečnosti,  se jí  snaží přiblížit,  ne 

aby ji  pouze popsal ,  ale aby toto poznání přetvořil v čin, v re-

formu světa. Teorie a praxe nejsou pro Rádla dvě různé fáze 

konání:  „Filosofie jest pro praxi anebo vůbec není filosofií.“123 

Praxi chápe v přímé souvislosti s programem jako to,  ve jménu 
                                                 
118 Tamtéž, s. 387. 
119 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. Praha: Votobia, 1998, s. 1. 
120 Tamtéž, s. 1. 
121 „Tak každý filosof se obrací ke své době, která je pro něho hic Rhodus, hic salta! Prožil 
nesnáze, vidí nebezpečí, učinil diagnosu krise, hledá pomoci; podává jako lék svůj nový 
filosofický program,… Proto velká filosofie vždycky byla blízká politice a revolucionář-
ství.“121 Tamtéž, s. 4. 
122 Tamtéž, s. 5. 
123 Tamtéž, s. 6. 
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čeho se má pracovat a filosof především hledá formulaci tohoto 

programu. Jak jsme j iž řekli,  je především určená praktickými, 

aktuálními potřebami doby, je výzvou k práci, spíše než jej ím 

zakončením. Význam filosofického díla je tedy určen tím, k 

jakému boji , ať již politickému, mravnímu či náboženskému, 

vyzývá: „O pravdu zajisté jde; ale pravda, které svět zrovna 

potřebuje, zvítězí jen v boji , a filosofie je voláním do boje!“124 

Vzápětí dodává: „Nemá-li filosofie odpovědi pro nás, nepřika-

zuje-li co máme dělat my ,  ‚vrzte ji  do ohně, nemůže obsahovat 

nic než sofistiku a sebeklam‘.“125  

Skutečnost , jež je předmětem poznání, umožňuje poro-

zumění, které má u Rádla zcela jinou kvalitu. Porozumění po-

vstává jako nová věc, jako myšlenka a jako program, je počát-

kem nového způsobu jednání, není pouhým viděním  věcí ani 

nahlížením jejich podstaty.  Je to nová duchovní skutečnost.126 

Porozumění je zároveň cílem řeči.  Podmaňuje si  lidi , vznáší se 

nad sdělením a pochopením. Je pánem nad oběma.127  

To je také pro Rádla základním rozdílem mezi přírodními 

a duchovními vědami. Duchovní vědy předpokládají  porozumě-

ní, tedy někoho kdo naslouchá, rozumí a odpovídá. Nespokojují 

se s pouhým popisem skutečnosti.128 Na tomto zjištění Rádl za-

kládá své dílo Dějiny filosofie ,  na tomto faktu, který jednotliv-

ce přesahuje a poutá ho s ostatními,  s lidstvem.129  

 

                                                 
124 Tamtéž, s. 7. 
125 Tamtéž, s. 9. 
126 „Porozumění neexistuje jako představa ani jako vztah mezi věcí a myslí, nýbrž organisu-
je, vládne, podrobuje si.“ Tamtéž, s. 11. 
127 Tamtéž, s. 11. 
128 Tamtéž, s. 12. 
129 „Porozumění ukazuje, že člověk není na světě sám, nýbrž že mezi ním a druhými lidmi 
jest něco hlubšího, trvalejšího, mocnějšího než je pouhé individuum lidské. Na tomto po-
znání je založen tento spis.“ RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. Praha: Votobia, 1999, s. 
620. 
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2.2.1 Krize filosofie  

Porozumění je pro Rádla metafyzickým základem du-

chovního života, na němž jsou historie, věda, umění, zbožnost 

a filosofie založeny.130 Rozhodně nepřijímá názory,  že minulost 

lze hodnotit pouze s odstupem, protože pak není možné historii 

porozumět a poučit se z ní . Rádl konstatuje, že filosofie (a v 

jeho pojetí i  společnost) je v rozkladu. V šesti bodech jmenuje 

hlavní projevy jej ího úpadku: 

1) „Filosofie se stala pouhou profesorskou vědou“131 a 

ztrati la tak vliv na veřejnost . Rádl vidí příčiny tohoto krizové-

ho stavu v pozitivismu, vlivu Darwinovy evoluční teorie a 

obecně v převládání přírodovědeckého názoru na svět.132 

2) „Řeči o úpadku Evropy a hledání smyslu pro tento díl  

světa ukazují , že Evropa, vlast  fi losofie,  je nemocna.“133 V du-

chu přesvědčení o nadvládě porozumění  je si j istý,  že kdyby 

tomu tak nebylo, všichni by smysl Evropy cít ili  a nehledali by 

ho.134 

3) „Jest rozvrácen vlastní základ filosofie nové doby, to 

jest anglický ‚empirismus‘.“135 Tím, že v duchovním směřování 

empirismu byla podle Rádla potlačena reformační zbožnost ve 

smyslu společenské solidárnosti,  gentlemanství, zvítězil mate-

rialismus Rádlem charakterizovaný jako jeho renesanční sou-

část. 

4) „Žijeme v době posledních dnů pozitivismu.“136 Jeho 

vinou je především to, že z pozice odpovědné  účasti na dějství 

                                                 
130 Tamtéž, s. 620. 
131 Tamtéž, s. 620. 
132 Tamtéž, s. 620. 
133 Tamtéž, s. 620. 
134 Tamtéž, s. 620. 
135 Tamtéž, s. 620. 
136 Tamtéž, s. 621. 
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přenesl důraz na objektivní (poznatelnou) skutečnost a tak při-

spěl  k rozkladu civil izace.137  

5) „Mluví se o krisi demokracie:  v této krisi je obsažena 

všechna bída naší doby.“138 Demokracie jako společná vláda 

řízená zákony (tyto výrazy chápe Rádl jako synonyma) byla 

poražena hyperdemokracií,  v níž masa jedná přímo, mimo zá-

kon, pomocí hmotného nátlaku.139 

6) „Mizí vědomí solidárnosti s  minulostí i  se společností 

kolem nás.“140 Jde především o ztrátu porozumění pro jednotu 

civil izace od jejího počátku až do naší současnosti ,  porozumění 

pro nutnost nést odpovědnost za činy minulých dob. Společnost 

se atomizuje, každý se stará jenom sám o sebe. Rádl to nazývá 

kulturním anarchismem podporovaný mýtem o relativitě všeho 

poznání, který vede nutně k filosofickému pesimismu a k roz-

kladu civilizace.141 „Na oddanosti v sílu uvědomělého programu 

je založeno vše,  co ve světě bylo velikého, smělého, ušlechti-

lého; bez filosofie se změní lidstvo ve zvěř a sběř.“142 

 Jak jsme výše ukázali, jádrem Dějin fi losofie je konsta-

tování, že faktografický vědecký pohled rozkládá civilizaci a 

spolu se ztrátou víry je příčinou krize Evropy.  

Krizi novověké filosofie, nerozlučně spjaté s krizí vědy, 

se věnuje ve své Útěše z filosofie.  Za hlavního viníka této kri-

ze, toho, kdo přetrhl  dosavadní dějiny, označuje Galilea Gali-

leiho: „Galilei  zavedl tři  nové základní pojmy: nahradil meta-

fysiku přírodovědou a zavedl konstruktivní pojmy a jako jejich 

                                                 
137 Tamtéž, s. 621. 
138 Tamtéž, s. 621. 
139 Tamtéž, s. 621. 
140 Tamtéž, s. 621. 
141 Tamtéž, s. 622. 
142 Tamtéž, s. 622. 
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důsledek mechanismus.“143 Zavedením pojmů jako pouhých ro-

zumových konstrukcí, které jsou pak součástí systémů pojmů 

logicky uspořádaných, jimž podřídil veškeré dějství, vysvobo-

dil fi losofii  své doby z nejistoty.  V rámci tohoto programu je 

formuloval jako čistě teoretické, které se dají  odvodit z pozo-

rování pouze pomocí rozumové spekulace jako je zrychlení, 

setrvačnost, rovnoměrný pohyb, síla atd.144 Antická a středově-

ká filosofie viděla naproti  tomu v pojmech to,  co lze především 

pouze vidět  (vnitřním zrakem) jako to,  co je před  námi ,  jako 

skutečnost, která nám vládne, jež nás přesahuje, a kterým se 

musíme my odevzdat a sloužit jim. Gali leo zavádí pojmy tak, 

že je přímo zasazuje do přírodního dějství za předem daným 

účelem formulace přírodních zákonů.145 Tento postup je doslo-

va zhoubný v případě morálních  věd, protože tam vždy existují 

morální otázky dříve než tyto konstrukce.146 Dochází potom 

totiž k tomu, že pojmy takto vyrobené  jsou jako jediné, které 

jazyk v naší situaci může využít , uplatňovány i na oblast otá-

zek ve sféře metafyziky. Ta je pak tím, že jde o pojmy přede-

vším přírodních věd, degradována do pouze subjektivní a záro-

veň jaksi nereálné, obecně nepřijatelné úlohy, která se nedá 

kvantifikovat, a proto postrádá platnost.  

Technika, která převládla především v 19. a 20. století ,  

má za sebou úspěchy, jenž Rádl nepopírá. Jsou pro něj však 

především „pohodlím pro masy“. Pro tyto masy filosof pak za-

stává Don Quijotskou úlohu vysmívaného protivníka větrných 

mlýnů. Metafyzika tak byla vykázána ze společenského dění.147 

„Takový je konec Galileiho konstrukce pojmů v přírodě neživé: 

                                                 
143 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. Praha: Svoboda, 1994, s. 61. 
144 Tamtéž, s. 64. 
145 Tamtéž, s. 65. 
146 Tamtéž, s. 69. 
147 Tamtéž, s. 66. 
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filosof, Sókratés, Platón, království boží utíkají před techni-

kou.“148 

Z filosofů, kteří jsou za tento stav odpovědni, Descartes, 

Hobbes, Lock, Leibniz, Hume, Kant a stoupenci romantismu, je 

vinen především Descartes tím, že se pokusil formulovat zá-

kladní pojem (myslím tedy jsem) a z něj odvodit existenci boží, 

„pojmové lešení, do něhož pak vpravoval pozorování morální-

ho života“.149  

Stav meziválečné filosofie Rádl charakterizuje jako zma-

tený a smutný, dá se říci krizový, pramenící ze selhání pokusu 

založit ji  na nepřirozených konstruovaných pojmech: „Galilei, 

největší revolucionář filosofický, pohřbil archaickou, antickou 

a středověkou víru v přirozené dějství ,  tj .  v dějství vitální, 

účelné.“150 Galilei charakterizuje silové působení jako základ 

veškerého dění - sílu chápe jako to, co pohybuje hmotou - a 

zároveň základ světa. Podle Rádla tím vylučuje z filosofie stu-

dium života, biologie v aristotelovském smyslu a život chápe 

jako dílo náhody: „Galileiho učení o světovládě násilí  nemá co 

říci o morálním řádu světovém, ačkoli každý ví, že spravedl-

nost jistojistě jest .“151 V tomto světě pak není místo pro spra-

vedlnost a morální řád, tento svět je pak pouze subjektivní 

představou jednotlivce.152 

 

 

 

 

                                                 
148 Tamtéž, s. 66. 
149 Tamtéž, s. 67. 
150 Tamtéž, s. 70. 
151 Tamtéž, s. 71. 
152 „Není-li však spravedlnosti ani ve hvězdách, ani v energiích, jaký smysl má naše pře-
svědčení, že morální řád vládne? Toto přesvědčení jest pak jen subjektivním zdáním, proje-
vem vloh lidských…“ Tamtéž, s. 71. 
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2.2.2 Morální řád a jeho obnova 

Jak jsme již naznačili,  otázka morálního řádu má pro 

Rádla prvořadý význam. Rozhodně pro něj není něčím, co by 

pocházelo ze zvyku nebo přímo z mezilidské dohody, co by 

podléhalo změnám času, či subjektivní interpretaci. Morální 

zákony nejsou projevem charakteru, lidským dílem: „…nejsou  

v nás ,  nýbrž jsou pro nás ,  vládnou nad námi.“153 Žádná vědecká 

metoda nás o nich nemůže ujist it ,  morální řád platí ,  protože 

víme vždy již předem co je správné, mravné a čestné, morální 

zákon stojí před námi jako autorita: „…kdo nepochopí, že 

mravní zákon není v nás ,  nýbrž jest pro nás ,  pro toho morální 

svět  jest uzamčen na sedmery zámky.“154 Podobné vlastnosti má 

v Rádlově filosofii také pravda: „Nemáme  pravdu, řekl bych, 

nýbrž pravda má nás;  neustanovujeme ji ,  nýbrž rodíme se do 

ní.“155 Plně se tak hlásí k sókratovské tradici.156 Služba morál-

nímu řádu je pak přirozenou lidskou vlastností a teprve uznání 

autority této povinnosti a služba jí  činí  z člověka úplnou lid-

skou bytost.157 Zároveň si uvědomuje zranitelnost  morálního 

řádu, který není ničím zaručen. Morální  řád žije  mezi lidmi, 

chce být pozorován.158  

Odpověď na možnost jeho působení v souvislosti s jeho 

zranitelností nalézá Rádl v evangeliu jako kodexu čistého mo-

rálního řádu, jenž je osvobozen od donucování a trestu.159 I Bůh 

je pro Rádla bytostí bezbrannou, netrestá a všechno snese.  Pů-

sobí tak, že na svět  posílá hodné lidi , kteří jsou vzorem pro 

                                                 
153 Tamtéž, s. 8. 
154 Tamtéž, s. 9. 
155 Tamtéž, s. 13. 
156 Tamtéž, s. 13. 
157 „Lidé rádi slouží, jsou šťastni, jsou-li poddáni, hledají autoritu jako pes ztraceného pá-
na.“ Tamtéž, s. 16. 
158 Tamtéž, s. 15. 
159 Tamtéž, s. 18. 
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okolí . Jeden Bůh a jeden morální  řád existuje pro Rádla a právě 

jejich bezbrannost  naplňuje Rádla posvátným nadšením, že je 

třeba sloužit , následovat a pomáhat. Nikdo jiný to za nás udělat 

nemůže. 

Jednotu zákona, mravnosti,  cti  a spravedlnosti  uznávala 

jak antika,  tak středověk.160 Evangelium a Platónovo učení o 

ideách si jsou podle Rádla filosoficky blízké. Z toho také plyne 

snadnost, s jakou křesťanství recipovalo Platóna, římské právní 

názory a alexandrijskou vědu.161 „Antika byla realistická ,  t j.  

věřila, že vitálnost a morálnost („duch“, „idea“) jsou jádrem 

světového běhu.“162 Tato morální  souvislost s minulostí,  s filo-

sofií  antickou a středověkou, byla přerušena renesancí.  Poté se 

rozmohla negace ,  přesvědčení, že skutečnost je dílem náhody.  

Renesance je pro Rádla první světovou vzpourou v dějinách 

vzdělanosti,  francouzská revoluce byla druhou. 

 Rádl se snaží tyto vzpoury překonat návratem k filoso-

fickému vyznání toho, co je předcházelo, pomocí antické a 

středověké fi losofie.163 Její důsledky nalézá v současnosti ,  kte-

rá tak byla od těchto správných základů oddělena: „.. .dnes je 

svět plný vzpoury a anarchie, kdežto evangelium, Petr i  Pavel 

kázali pokoření, uznání, přijetí tohoto světa,  neboť ‚nepřišli 

rušit  zákona, nýbrž naplnit‘. Přikázání ‚ne rušit,  nýbrž naplnit‘  

patří k největším zásadám, které kdy lidstvo uslyšelo;…“164 By-

la tak opuštěna víra v dokonalost, účelnost a správnost světa, 

                                                 
160 Tamtéž, s. 37. 
161 „Morálně pokračoval středověk v životě antickém - a to jest fakt pro filosofa elementár-
ní: středověk byl pokračovatelem antiky bez revoluce, bez vzpoury, bez tzv. přehodnocení 
hodností.“ Tamtéž, s. 39. 
162 Tamtéž, s. 57. 
163 „I trvám, že třeba jest vzpoury se odříci, vracet se s porozuměním k směrům, které byly 
pouhou agitací a posměchem ukřičeny, a zvláště rozumět, chápat, uznávat, vidět sama sebe 
v názorech doby minulé, sama sebe, zahaleného za každé doby omyly, ale usilujícího s 
pomocí dřívějších dob k pravdě.“ Tamtéž, s. 60. 
164 Tamtéž, s. 40. 
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kterou založil Aristoteles,  především tím, že bylo zrušeno jeho 

rozlišení  přírodního dějství na dějství přirozené a násilné.165 

Převaha galileovského pojetí  vědy a jejích následovníků, 

pokládajících za jediné dějství, dějství násilné, zrušila přiroze-

nost světa ve smyslu jednoty pojmů účelnosti ,  přirozenosti  a 

správnosti .  Rádl připomíná, že přirozenost je dána a nemůže 

být ex post sestrojena.166 Chce zrevidovat učení Aristotelovo a 

Galileiho. Překonání současné duchovní krize tedy vidí v re-

konstrukci přírodovědy v aristotelovském smyslu,  tedy obno-

vení jej í jednoty a neoddělitelnosti od filosofie (od hlubších 

souvislostí s  pojetím celku), v obnově přirozeného světa .167 

Otázka jak zachránit  civilizaci před rozkladem, před kri-

zí, je pro Rádla o to naléhavější, že lidé ani necítí  nebezpečí - 

je to prvořadá otázka jeho doby. Filosofie, bez níž se civilizace 

neobejde, musí být založena na oddanosti uvědomělému pro-

gramu.168 Rádl užívá působivé metafory o orlovi a mouchách, 

aby pro něj charakteristickým způsobem zdůraznil malost a ni-

cotnost toho, co v Rádlově době vítězí nad jeho představou o 

úloze filosofie. Tu přirovnává k orlovi, který letíc nade všemi, 

byl lstivě překonán mouchami a uzavírá slovy: „…filosofie je 

doma jedině tam, kde země jí mizí pod nohama a nebesa se ot-

vírají.“169 Tímto „orlem“ (vládnoucí filosofií) je zároveň myš-

lena pravda, zákon i  duch, jenž vládne nad lidmi, jako směrni-

ce (návod) pro nehotovou budoucnost - „. . .jak to, co má být, je 

původcem toho, co jest;…“170 Je to pravda ,  která je především 

                                                 
165 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. G. Svobodová, M. Bělohlávková, 1969, s. 30. (od-
kazovaný text ve vydání z roku 1994 chybí - pozn. aut.) 
166 Tamtéž, s. 32. 
167 Tamtéž, s. 33. 
168 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. Praha: Votobia, 1999, s. 622. 
169 Tamtéž, s. 623. 
170 Tamtéž, s. 625. 
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výzvou k následování - „.. .spolehni se,  bojuj , pomoz, pravda 

skrze tebe má vítězit!“171 
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2.3 Husserlovo nastínění krize  

Fenomenologie se utváří v době, kdy vrcholí vliv poziti-

vismu pokračujícího v tradici předkantovského empirismu, kte-

rý se snaží vyloučit  z filosofie údajnou neplodnou spekulaci. 

Úsilí  o zvědečtění přírodních a duchovních věd na bázi klasic-

ké fyziky se odráží i  v díle jednoho z jeho hlavních představi-

telů A. Comta, jenž hovoří o nově vznikající sociologii jako o 

sociální fyzice. Dochází tak k postupnému zmatení smyslu pře-

hlížením nefyzikální  povahy duchovních věd, které tak postup-

ně ztrácejí na významu. Z těchto důvodů se v této době objevu-

jí snahy o rehabil itaci duchovní vědy, o kterou Husserl usiluje 

již od svého raného období.172 

V Krizi evropských věd  Edmund Husserl  tvrdí,  že hlubo-

ká krize evropského života je srozumitelná na pozadí filosofic-

ky odhalitelné teleologie světových dějin. Problém krize se po-

kouší vyřešit tím, že jej postaví na pevný teoretický základ. Za 

tímto účelem vypracovává pojem Evropy jako historické teleo-

logie nekonečných cílů rozumu. Snaží  se tak vypořádat se 

zdánlivým ztroskotáním racionalismu, který se stal vnějškovým  

poté, co byl ovlivněn naturalismem a objektivismem.173 Úsilí  o 

universální teorii  světa se totiž jeho prostřednictvím (ve služ-

bách novověkých přírodních věd) snaží o důslednou matema-

tickou idealizaci objektivity a zapomíná na svůj subjektivní 

původ. Mezi přírodními a duchovními vědami tak vzniká pro-

past , kterou podle Husserla může překlenout čistá a univerzální  

duchověda jako základ všech věd (snaží se odhalit původní in-

tence teoretického postoje). Aby Husserl mohl pokračovat po 

této cestě za překonáním krize, odhaluje tzv. přirozený svět  

                                                 
172 BLECHA, Ivan. Jan Patočka. Olomouc: Votobia, 1997, s. 48. 
173 HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: 
Akademia, 1996, s. 364. 
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jako základ smyslu.  Tento přirozený svět  předpokládá jako ob-

jektivizovatelný v transcendentální reflexi a představuje pro 

něj  cestu k nepodmíněné vědeckosti.  Předmětem zájmu se tak 

prostřednictvím fenomenologické reflexe může stát sám svět.174 

Husserlova snaha je v tomto mnohými přijímána poněkud s 

rozpaky - vzhledem k tomu, že Husserl  deklaruje cestu přistu-

povat k věcem přímo, bez předsudků, chce se zbavovat nepro-

věřených soudů. Na druhé straně však usiluje o univerzálnost 

své fenomenologické filosofie, kterou chce opřít  o spolehlivou 

evidenci všech východisek (podobně jako Descartovo ego cogi-

to). Husserl bojující  proti racionalistickým předsudkům se zde 

pokouší svou teorii opří t o neméně racionalistický předsudek - 

svrchovaného garanta všech duchovních aktivit.  Potíže s t ímto 

spojené jsou důvodem, proč dílo zůstalo nedokončeno a jeho 

odkaz je značně problematický. Heidegger a Patočka se pokou-

šejí toto čisté ego pojmout zcela jiným způsobem. Heidegger 

svým existenciálním rozvrhem  a Patočka  asubjektivní fenome-

nologií .175 Zatímco se Husserl snaží návrat k celistvému bytí 

uskutečnit  pomocí aktu epoché ,  počátku univerzální teorie, 

Heidegger tento návrat chápe jako existenciální modifikaci, 

která umožňuje autentické bytí sebou.176 Patočka pak spojuje 

Heideggerovu myšlenku autenticity pobytu s Husserlovou tele-

ologií evropských dějin. Přestože odmítá intelektualismus jeho 

transcendentálního projektu, odpovědné sebeutváření je pro něj 

především výsledkem dramatického zápasu subjektu o smysl 

vlastního bytí , zachovává představu teleologické jednoty ev-

                                                 
174 KOUBA, Pavel. O nutnosti krize. In Filosofický časopis, ročník XLIV, č. 2. Praha: Filo-
sofický ústav AV ČR, 1996, s. 199-200. 
175 BLECHA, Ivan. Jan Patočka. Olomouc: Votobia, 1997, s. 52. 
176 KOUBA, Pavel. O nutnosti krize. In Filosofický časopis, ročník XLIV, č. 2. Praha: Filo-
sofický ústav AV ČR, 1996, s. 203. 
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ropských dějin.177 Zejména z tohoto důvodu je zajímavé uvést 

zde Husserlovo pojetí krize Evropské civilizace,  přestože nepa-

tří do české myšlenkové tradice. Zároveň se shoduje 

s Masarykem a Rádlem v odhalení beznáboženskosti jako jed-

noho z jejích zásadních projevů.178 

 Od postupu k čisté vědě a od jej í univerzální kri tičnosti 

Husserl očekává i radikální proměnu praxe. Na základě jejích 

absolutních teoretických náhledů bude lidstvo svou existenci 

podrobovat normám ideality,  formovat ji  z idejí  rozumu a bude 

za ni tedy moci převzít plnou odpovědnost. Pro Husserla je klí-

čem k překonání krize metoda fenomenologie (která předpoklá-

dá přirozený svět  jako základ smyslu). Jen filosofie směřující k 

absolutnu má skutečně ne-konečné cíle.179  

V Husserlově pozdním období se fenomenologie přiklání 

ke dvěma novým tématům - k přirozenému světu  a dějinám. De-

ficit jednotného vědomí smyslu světa, který vrhá evropskou 

kulturu a spolu s ní vědu do krize, může být překonán cestou, 

kterou ukazuje univerzální pojetí fenomenologie. Na tyto otáz-

ky (otázky smyslu) se také zaměřuje Husserlovo poslední velké 

dílo.180 Motivy tohoto „překročení“ dosavadního zájmu feno-

menologie lze nepochybně odhalit v povaze doby, ve které dílo 

vzniklo. Světová válka, která stála na jejím počátku, hluboce 

otřásla kulturními hodnotami Evropy a samotným smyslem dě-

jin. Nacismus a obavy o osud Německa, převratné změny v 

exaktních vědách a pochybné filosofické směry motivovaly 

Husserla k tomu, aby hlouběji  rozpracoval její  koncepci (pře-

devším univerzální ontologii) . Chce zkoumat to, jak se konsti-

                                                 
177 Tamtéž, s. 205. 
178 PATOČKA, Jan. Tři studie o Masarykovi. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 11. 
179 KOUBA, Pavel. O nutnosti krize. In Filosofický časopis, ročník XLIV, č. 2. Praha: Filo-
sofický ústav AV ČR, 1996, s. 201. 
180 BLECHA, Ivan. Husserl. Olomouc: Votobia, 1996, s. 125. 
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tuuje význam pojmu a jak dochází k jeho vyjádření (prostřed-

nictvím čisté psychologie). Ve Zkušenosti a soudu ,  které násle-

dují Formální a transcendentální  logiku,  Husserl hledá podobu 

předpredikativní zkušenosti,  základu formální logiky (pomocí 

transcendentálního výzkumu). Problém evidence jako výkonu 

zkušenosti podle něj  nutně předpokládá nepredikativní eviden-

ci,  totiž zkušenost samu. Držení předmětů v identitě považuje 

za zvláštní soud v širším smyslu, který je založen na světu při-

rozené zkušenosti.  Ten je podmínkou veškerého souzení a veš-

keré evidence.181 

 V Karteziánských meditacích  pak rozšiřuje zaměření fe-

nomenologie,  když přirozený svět nahlíží  jako korelát  intersub-

jektivity.  Přirozený svět  je totiž vždy sdílený společně s více 

subjekty.182 Představuje zásadní proměnu pohledu na ego a od-

mítá jeho „karteziánskou“ uzavřenost. Dokazuje, že všechny 

duchovní aktivity jsou intencionální.183 Descartovi chyběla dů-

kladná intencionální  analýza, předpokládá svět , který je na co-

gito  zcela nezávislý.184 

 Objektivní fakt každé danosti není pro Husserla danost 

sama, ale právě korelace,  to,  co je teprve konstituováno. Da-

nost se zde pojí s určitými aktivitami, které jsou k ní vázány a 

poukazují na hlubší strukturu ega. Právě zkušenost cizího, ci-

zího ega, v modu alter ego ,  předpokládá korelační vazbu na 

reálné cizí ego a ukazuje na možnosti  intersubjektivity ve sna-

ze vyhnout se nařčení ze subjektivního idealismu.185 S pomocí 

transcendentálně fenomenologické epoché  je tak podle Husser-

la možno dospět k transcendentálnímu já,  z nějž veškerý objek-

                                                 
181 Tamtéž, s. 119-120. 
182 Tamtéž, s. 118-120. 
183 Tamtéž, s. 121. 
184 Tamtéž, s. 122. 
185 Tamtéž, s. 122. 
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tivní svět čerpá svou platnost bytí.  Sám Husserl tuto myšlenku 

nazývá transcendentálním idealismem v tom smyslu, že před-

stavuje sebevýklad mého ega (provedený systematickou egolo-

gickou vědou) jako subjektu veškerého poznání, poznání smys-

lu jsoucna. Zkušenost cizího ega je umožněna zkušenostním 

přenosem, který je jinak běžným přenášením dosavadního stylu 

zkušenosti na další možné zdroje vjemů.186 

     Tím, jak zakouším cizí tělo ve specificky jiném modu než 

je to mé, dochází k vciťování.  Na tomto základě se utváří  spo-

lečenství  jako intersubjektivní pospolitost, jež konstituuje ve-

spolnost  přírody. Všeobecný objektivní svět je konstituovaný 

touto transcendentální intersubjektivitou.187 

Jak jsme ukázali výše, právě pomocí takto založené fe-

nomenologie, která nahlíží svět jako univerzální  korelát aktivit 

všech subjektů, se Husserl  pokoušel  překlenout krizi  Evropy.188 

Základní tezí jeho posledního velkého díla je především 

to, že krize evropského lidství je krizí věd a tedy zároveň krizí 

filosofie. Právě to, že člověk přestal rozumět souvislosti mezi 

tím, co vytváří a drží jeho zkušenost a tím, co prezentují  vědy, 

způsobuje krizi hodnot. Došlo ke zhroucení víry v univerzální 

filosofii jako univerzálního kosmologického zájmu. To prak-

ticky znamená zhroucení víry v rozum. Tuto víru se Husserl 

pokouší znovu nalézt .189 
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2.3.1 Evropa jako duchovní útvar 

Jak jsem naznačil již v úvodu této kapitoly, aby Husserl 

osvětlil  důvody vzniku naturalismu a novodobého dualismu 

interpretace světa a vyjasnil vlastní smysl krize evropského 

lidství , odhaluje pozoruhodnou a pouze Evropě vrozenou teleo-

logii.190 Chce postupovat především duchovně-dějinným rozbo-

rem, který nejprve obhajuje proti osudným předsudkům moder-

ní vědy, které spoluzavinily „evropskou chorobu“.191 Životní 

prostředí, prostředí naší existence, má u Husserla význam pou-

ze výhradně v duchovní sféře, je výtvorem nás samých v našem 

historickém životě. Duchovní telos  evropského lidství nalézá v 

nekonečnu jako nekonečnou ideu, k níž v skrytu t íhne veškeré 

duchovní dění, které se pak stává praktickým cílem vůle.192 Du-

chovní příbuznost prostupuje všechny národy a překonává je-

jich diference. Tak je zahájen nový a vyšší stupeň vývoje pod 

vedením normativních idejí.  

 Duchovní rodiště takto chápané Evropy nalézá v Řecku 

(v 7. - 6. stol. př. n. l .),  v objevení nového postoje k obklopují-

címu světu .  Duchovní útvary vzniklé jeho působením zde navíc 

dostávají ucelenou systematickou podobu ve formě filosofie 

jako univerzální vědy (vědy o veškerenstvu všeho jsoucna). 

Toto označuje za prafenomén duchovní Evropy.193 Zaměření na 

normu ležící v nekonečnu vychází z nitra intencionálního živo-

ta jednotl ivých osob a je imanentní národům i Evropě jako cel-

ku. Vědomí této zaměřenosti  není samozřejmě ihned všudypří-

tomné, stává se však nutnou součástí vývoje jako šíření obecně 

                                                 
190 HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: 
Akademia, 1996, s. 336. 
191 Tamtéž, s. 335. 
192 Tamtéž, s. 339. 
193 „Ve zrodu filosofie takového smyslu, v němž všechny vědy jsou spoluobsaženy, spatřuji 
- jakkoli to zní paradoxně - prafenomén duchovní Evropy.“ Tamtéž, s. 339. 
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platných norem. Tento pohyb nového fungování člověka od po-

čátku probíhá i prostřednictvím komunikace a vyvolává tak no-

vý styl  konkrétního osobního života: „Z počátku uvnitř tohoto 

pohybu - ale později  v dalších důsledcích i mimo něj - se šíří 

zvláštní lidství, které sice žije v konečnu, ale míří k pólům ne-

konečna.“194 Vzniká tak nové lidské společenství utvářené lás-

kou k idejím a s horizontem nekonečné budoucnosti .  K tomu 

všemu dochází  na půdě jediného národa, národa řeckého. Tím, 

jak tento duch obecné kultury postupně do svého okruhu přita-

huje celé lidstvo, dochází k proměně nové historičnosti.195 Fi-

losofie jako univerzální  věda odemyká j iný druh bytí a novou 

podobu dějinnosti,  neprodukuje  reálno ,  ale  ideálno ,196 směřuje 

ke stále vyšším cílům. Vědecká pravda tak chce být bezpodmí-

nečnou pravdou, každá  jiná pravda  (faktická) je vůči  tomuto 

horizontu relativní.197  

Předtím, než je tento nekonečný horizont odemčen ,  je 

člověk odsouzen k životu v konečnosti,  v přehlédnutelném ži-

votním prostředí . Tím, jak tato idea překonává všechny ideje 

konečnosti,  přitahuje do svého okruhu veškerou kulturu ducha i 

její  lidství,  které pak radikálně reformuje: „Vědecká kultura s 

idejemi nekonečna znamená tedy zrevolucionování veškeré kul-

tury,  zrevolucionování celého způsobu lidství jako kulturně 

tvořivého. Znamená i zrevolucionování dějinnosti ,  jež je nyní 

historií zániku konečného lidství vznikáním lidství nekoneč-

ných úkolů.“198 To, co tuto filosofii Řeků odlišuje od ostatních 

filosofií,  je především forma čistě teoretického postoje .  Ten se 

stává bytostnou součástí interpersonálně spjatého celku, kde se 

                                                 
194 Tamtéž, s. 340. 
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196 Tamtéž, s. 341. 
197 Tamtéž, s. 342. 
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začíná pěstovat teorie  usilující o teorii samu jako součást ne-

konečného a všem společného úkolu.199 

Bytostně prvotní postoj je pak naivně přímým žitím do 

světa ,  svět zde není tematický. Jako všeobecně přirozený po-

stoj je nahrazen postojem teoretickým, kde je teorie zatím 

vlastním cílem a polem zájmu, odhlíží od veškeré přirozené 

praxe. Právě s ní je bytostně spojena třet í forma univerzálního 

postoje jako syntéza obou možností s  tím, že v přechodu od 

teoretického k praktickému postoji prostřednictvím epoché 

suspenduje veškerou praxi a vytváří  tak teorii  chápanou jako 

univerzální věda. Tato věda má novým způsobem sloužit lid-

stvu, které svou konkrétní existencí  žije v přirozeném posto-

ji.200 Stává se tak formou osobité praxe kritiky veškerých ži-

votních cílů a kulturních výtvorů a tím v posledku i hodnot, 

jimiž se řídí. Člověk je pak nezúčastněným divákem, jehož se 

zmocňuje vášeň světa zbaveného praktických zájmů. Objevuje 

tím novou zvědavost  oproštěnou od všech životních zájmů, kte-

rá objevuje nové cíle (motivuje jejich dosahování).201 Začíná 

toužit po pravdě všeobecně platné, nepodmíněné, po pravdě o 

sobě .  Tato pravda má být nadále normou každodenního života.  

Odhaluje se zde dvojí duchovní proud neoddělitelně propoje-

ný.202  

Touha po univerzalitě kritického stanoviska je provázena 

zároveň touhou po tom, co je pravdivé o sobě, touhou  po idea-

litě. Jak jsme již naznačili,  jedná se o hlubokou proměnu veš-

keré životní  praxe, kterou motivuje zprvu úzká skupina filoso-
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fů v rámci pospolitosti čistě ideálních zájmů.203 Jejich působení 

vyvolává velké vnitřní rozkoly v prostředí národní kultury a 

podněcuje v ní přelom. Filosofie zde bojuje proti tradici a tím 

také začíná její pronásledování. Základem změny je schopnost 

univerzálního kritického postoje,  který ovšem předpokládá ur-

čitou výši předvědecké kultury.  Díky tomuto přelomu je dosa-

vadní moudrost národů  překonána a prostupována jednotou vě-

dy a vzdělanosti.  V této vzájemné inspiraci, oboustranným dá-

váním a přijímáním, s vizí jednotného nekonečného úkolu se 

tento útvar - Evropa - postupně rozrůstá pod vedoucím posta-

vením filosofie.204 Ne všechny tradice jsou zcela zrušeny, ně-

které jsou v duchu filosofické ideality nově přeformulovány. 

Husserl má na mysli především náboženství , kde je ve všeo-

becném idealizačním procesu bůh logifikován .205 Stává se nosi-

telem absolutního logu  a spojuje v sobě absolutnost jeho bytí 

jako hodnoty s absolutností filosofické ideality. Tímto způso-

bem Husserl dokazuje svůj předpoklad, že právě zde vznikla 

nadnárodnost zcela nového druhu, čímž myslí Evropu jako du-

chovní útvar.206  

      

      

 

 

 

                                                 
203 Tamtéž, s. 350. 
204 Tamtéž, s. 353. 
205 Tamtéž, s. 352. 
206 „Není to už jen seskupení rozdílných národů ovlivňujících se pouze obchodními a mo-
censkými zápasy, ale z filosofie a jejích speciálních věd vzešlý duch svobodné kritiky a 
norem pocházejících z nekonečných úkolů prostupuje lidstvím a vytváří nové, nekonečné 
ideály. Jde o ideály týkající se jednotlivých lidí v rámci národů, ale i národů samých. Na-
konec jsou to však i nekonečné ideály pro rozšiřující se syntézu národů, v níž každý národ 
právě tím, že usiluje o své vlastní ideální úkoly v duchu nekonečnosti, dává ostatním čle-
nům společenství národů to své nejlepší.“ Tamtéž, s. 353. 
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2.3.2 Nová věda  

Husserl je toho názoru, že fi losofie má v evropském lid-

stvu nepřetržitě zastávat nejvyšší (archontskou) funkci pro celé 

lidstvo jako universum všech norem.207 Je přesvědčen, že ev-

ropská krize má své kořeny ve zbloudilém racionalismu. Raci-

onalita chápaná ve svém vznešeném,  původním řeckém smyslu,  

kde je jí  přisuzována vedoucí úloha, byla racionalismem osví-

cenského období špatně pochopena.208  

 Univerzální filosofie spolu s jednotlivými vědami je čin-

ným mozkem, na němž stojí a padá zdravá evropská duchov-

nost. Univerzálnost filosofického poznání má základ v nepřetr-

žité reflexivitě, filosof se musí vždy snažit,  aby se zmocnil 

pravého a plného smyslu filosofie, žádná pravda nesmí být po-

kládána za absolutní . Odkud však pochází novověký univerzál-

ní racionalismus, jenž sám sebe pokládá za jedinou cestu k po-

znání? Husserl vidí jeho kořeny v naivitě, která je na počátku 

všech starověkých věd nevyhnutelná.209 I teoretický postoj mů-

že být na počátku pouze pozorovatelem zániku mýtů. Na něm 

založená filosofie tedy nutně spatřuje ve světě jsoucna univer-

sum jsoucna a předpokládá objektivně poznatelný svět . Příroda,  

která je zde homogenním, všestranně spojeným celkem, světem 

pro sebe, je překonána objevem nekonečnosti přírody myšlené 

již jako bytí  o sobě .  Formou idealizace veličin je pak ve staro-

věké matematice objevena nekonečnost. Byly tak odhaleny ne-

konečné ideály a nekonečné úkoly, vůdčí inspirace všech dal-

ších věd.210 Vzhledem k objektivistickému zaměření duchovní 

sféry tak vznikl dojem, že celá duchovní sféra má fyzický zá-

                                                 
207 Tamtéž, s. 353. 
208 Tamtéž, s. 354. 
209 Tamtéž, s. 356. 
210 Tamtéž, s. 357. 
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klad (hmotnost , na níž spočívá), a je tedy na ni možno použít 

přírodovědné metody.    

      Od časů Sókrata se tématem zájmů stává člověk ve své 

specifické lidskosti .  Dochází tak k pozoruhodnému rozštěpení: 

„…co je lidské, patří sice k universu objektivních faktů, avšak 

jako osoby, jako ‚já‘, mají lidé své cíle, účely,  mají  tradiční 

normy, normy pravdy - věčné normy.“211 Snahu o matematické 

poznání přírody odtud nadšeně přejímá novověká věda a usiluje 

také o poznání tajemství ducha. Pojetí světa tak dostává dualis-

tickou - psychofyzickou podobu. Jediná cesta k nauce o duchu 

vede cestou fyziky a chemie. Teorie o společném duchu a ideá-

lech národů jsou označeny za romantiku a mytologii.212 Zdroj 

tohoto omylu tkví podle Husserla v naivní jednostrannosti to-

hoto pojetí světa, která zde však jako jednostrannost rozhodně 

pochopena nebyla. Jak jsme již řekli na začátku, krizi věd Hus-

serl vnímá především jako „bídu metody“. Naivní objektivis-

tická věda nevidí fakt, že subjektivita,  která vědu vytváří, ne-

může být důsledně odstraněna žádnou objektivní vědou. Jedi-

ným místem, kde mají přírodovědné metody smysl, je okolní 

svět , který vědec zkoumá nutně subjektivním způsobem myšle-

ní. V rámci tohoto objektivismu nedovede psychologie učinit 

svým tématem duši  v jejím svébytném smyslu.213  

Psychologie selhala právě svým objektivismem, izolací  

objektivně myšlené duše, vycházející  z psychofyzické interpre-

tace bytí . Duch je podle Husserla schopen realizovat sebepo-

znání a to dokonce i vědecké (sebepoznání sám ze sebe) - je 

tedy pošetilé a mylné, že zápolí  s přírodními vědami o rovno-

právnost.  Sám pak propadá objektivismu a postrádá racionalitu 

                                                 
211 Tamtéž, s. 358. 
212 Tamtéž, s. 358. 
213 Tamtéž, s. 360. 
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umožněnou duchovním světovým názorem. Husserl připomíná, 

že prvotní impuls k sebeujasňujícímu zamyšlení ,  s požadavkem 

psychologie jako vědy o intencionálních prožitcích, přišel F.  

Brentano. Vypracování reálné metody,  jak uchopit podstatu 

ducha, vedlo k transcendentální fenomenologii .214 Pro Husserla 

je tedy filosof schopen vyjít ze svého já a stát se čistě teoretic-

kým, nezúčastněným divákem. V takovém postoji se pak podaří 

vybudovat absolutně svébytnou duchovědu ,  která umožní totál-

ní převrat úlohy poznání. Bude vytvořena formou: 

„.. .konsekventního sebepochopení a pochopení světa jako du-

chovního produktu.“215 Příroda sama se tak přesune do sféry 

ducha a Já  j iž nebude izolovanou věcí . Rozptýlenost osobních 

já  bude překonána, budou tak vnitřně spjata jedno s druhým. 

Zároveň nepůjde o obnovu starého racionalismu, půjde o: 

„.. .opravdu radikální  sebepochopení ducha ve formě univerzál-

ní odpovědné vědy, kterou je uveden do chodu zcela nový mo-

dus vědeckosti,  v němž naleznou své místo všechny myslitelné 

otázky, ať už se týkají bytí , norem nebo takzvané existence.“216  

Husserl je přesvědčen, že právě tato intencionální , 

transcendentální fenomenologie poprvé učiní  ducha  sférou sys-

tematické zkušenosti.  Metoda této vědy pak umožní pomocí 

nahlédnutí  univerzality absolutního ducha odhalit jsoucno v 

jeho absolutní historicitě. Jedině tato věda je schopna pochopit 

veškeré nedostatky naturalist ického objektivismu a nesplněné 

nároky psychologie.217  

Tím, že se racionalismus zapletl do naturalismu a objek-

tivismu, došlo k jeho selhání, které Husserl, jak jsme již uká-

                                                 
214 Tamtéž, s. 362. 
215 Tamtéž, s. 363. 
216 Tamtéž, s. 363. 
217 Tamtéž, s. 363. 
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zali,  pokládá za selhání spíše zdánlivé.  Z tohoto zdánlivého 

ztroskotání se zrodil  evropský svět , který Husserl chápe jako 

historickou teleologii nekonečných cílů rozumu. Aby bylo 

možné porozumět krizi Evropy, je nutné ji  nejdříve jako feno-

mén v jejím bytostném jádru takto pochopit: „‚Krize evropské-

ho života‘, o níž se tolik mluví a jež je doložena v nesčetných 

symptómech životního rozkladu, není žádným temným údělem, 

žádnou neproniknutelnou osudovostí , nýbrž vyjasňuje se a je 

srozumitelná na pozadí filosoficky odhalitelné teleologie ev-

ropských dějin.“218 

Krize Evropy má pak podle Husserla pouze dvě výcho-

diska: „.. .zánik Evropy, odvrátí-li  se od svého vlastního racio-

nálního smyslu života, úpadek do nepřátelství proti duchu a t ím 

do barbarství , nebo znovuzrození Evropy z ducha filosofie he-

roismem rozumu, který definitivně překonává naturalismus. 

Největším nebezpečím pro Evropu je únava.“219  

Proti této krizi je třeba bojovat v duchu evropanství a z 

tohoto boje pak povstane nová duchovní jistota jako záruka 

lidské budoucnosti:  „…neboť jedině duch je nesmrtelný.“220 
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2.4 Základy duchovní krize Evropy u J. Patočky  

Počátek dějin Evropy, a vlastně dějin jako takových, je u 

Patočky nerozlučně spjat se vznikem polis, politiky a filosofie. 

Dějiny začínají tam, kde člověk buduje prostor pro své uplat-

nění ve snaze nahlížet do povahy věcí a jedná ve shodě s ní. 

Základem této snahy jako životní praxe je polemos  (boj) jako 

to co rozděluje, ale zároveň i spojuje, kde se setkávají protiv-

níci  a tím, že zachovávají snahu o jednotu  polis ,  vytvářejí nový 

způsob života. Života jako boje, jako politiky, jako filosofie. 

Polemos  znamená nezajištěnost a vyžaduje svobodu a neohro-

ženost , kterou poskytuje filosofie. Zakládá tak jednotu otřese-

ných, ale neohrožených, jako nový světový zákon. 

Dějiny vznikají právě tímto překonáním předdějinné 

epochy. Jsou založeny na problematičnosti ,  na otevřenosti  člo-

věka k otřesení každého dosavadního smyslu bytí . V tomto 

překonání se také ukazuje to, co je potřebné k jejich obraně, 

obraně dějinného života. Potlačení této tendence vede ke spo-

lečenským katastrofám a k úpadku dějin. Patočkovou snahou je 

upozornit na možnost nápravy, doufá, že doba, která dosáhla 

vrcholu v ničení a zkáze, epocha 20. stolení , ukáže potřebu od-

povědného přístupu k jejich základu: „…že životu je třeba po-

rozumět nikoli z hlediska dne ,  z hlediska pouhého žití ,  života 

akceptovaného, nýbrž i z hlediska boje, noci ,  z hlediska pole-

mos .  Že v dějinách nejde o to, co je možno vyvrátit  nebo čím 

lze otřást,  nýbrž o otevřenost  pro to otřásající.“221  

Abychom ukázali povahu této otřesenosti  a otřesu, je 

nutné provést exkurz do Patočkovy filosofie dějin od jejich po-

čátku až do 20. století.   

                                                 
221 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990, s. 58. 
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Pro objasnění vzniku dějinného společenství a dějin ve 

vlastním slova smyslu, Patočka dělí pohyb lidské existence na 

pohyb akceptace ,  pohyb obrany  (sebevzdání) a pohyb prav-

dy .222 Pohyb pravdy  j iž v sobě má předpoklad překonání před-

dějinné epochy a je pro naši úvahu nejdůležitější .223 Pohyb ak-

ceptace  znamená při jetí a uvedení lidské bytosti do společen-

ství, které je již na její  příchod připraveno tím, že vytvořilo 

určitou spoluexistenci.224 Tato akceptace je také potvrzena tím, 

že tato akceptovaná bytost přijímá i ty ostatní. Přijetím potřeb 

ostatních jedinců dochází k pohybu obrany  (nazvaným též se-

bevzdání). Takový jedinec pak neuspokojuje jen své vlastní 

potřeby, vydává se tak, že pracuje pro sebe i pro uspokojení 

potřeb ostatních jedinců. Pouze ve spojení těchto dvou pohybů 

může člověk být .  Práce, vnímaná jako tíže ,  poukazuje zároveň 

k úlevě.  Oba tyto pohyby nalézají  vyjádření v mýtu, a tam kde 

převládají , je člověk součástí ještě předdějinného světa.225 

Člověk této epochy chápe svůj život jako jakousi ontolo-

gickou metaforu,  to,  co ho obklopuje a naplňuje,  přijímá jako 

cosi daného, co se mu samo ukazuje. Je to jedno společenství  

bohů a lidí, kde je l idská práce podílníkem na udržování světo-

vého pořádku v sepjetí s tím božským .  To je také důvodem, 

proč jsou první říše teokracie s božskými vládci .226 Problema-

tičnost zde není objevena, to, co se skrývá v ukazování spole-

čenství, se neodhaluje, je pouze objasněno, z čeho se skládá. 

To, že je však tato otázka po celku položena, že se pokouší  o 

jeho výklad, znamená, že v sobě jisté předpoklady zodpověze-

                                                 
222 Tamtéž, s. 45. 
223 Tamtéž, s. 48. 
224 Tamtéž, s. 45. 
225 Tamtéž, s. 46. 
226 Tamtéž, s. 49. 
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ní, odhalení problematičnosti,  má.227 Zde je také j iž přítomna 

jakási dualita ontologické metafory - ve světě jsoucen se na-

chází i  bytí ,  kterému se rozumí jako vyššímu, nadřazenému, 

které s lidmi sdílí  tutéž oblast jsoucna: „… oblast jediného 

světa, v němž se všecko zároveň ukazuje i skrývá - nerozliše-

ným způsobem.“228 

 V tomto rozdílu sféry přirozené a nadpřirozené se uplat-

ňuje třet í pohyb, pohyb pravdy .  Stojí  rovněž u vzniku umění, 

kde se projevuje jeho povaha zaměření do budoucnosti .229  

 Vhodné podmínky pro příchod dějin připravilo objevení 

písma. Písmo vyjadřuje snahu regulovat průběh dějství, bránit 

se změnám posílením tradice. Umožňuje novou přítomnost mi-

nulosti,  přežívání ve vyprávění a možnost dalekosáhlé re-

flexe.230 Spolu s organizací  společenského života vytváří nejen 

podklad pro lidskou nesmrtelnost, ale vztahuje život k paměti , 

k druhým mimo oblast vlastního života. Spolu s hospodářskými 

a demografickými podmínkami se tak otevírá možnost žít i  pro 

něco jiného než pouze pro práci. Patočka zde připomíná studie 

Hannah Arendtové o přechodu od práce k výrobě a vlivu, který 

měl tento jev na vznik politiky. Ta se začíná rozvíjet v proti-

kladu k rodinnému oikos (domu, domácnosti),  který je oblastí 

práce a získává tak touhu realizovat se veřejně ve svobodné 

lidské aktivitě. Rozvržení této veřejné sféry ve svobodě a rov-

nosti musí být přitom neustále konáno. Hlavním předpokladem 

takovéto činnosti není žít pouze v akceptaci, ale v iniciativě, 

vyhlížení příležitost i k činu, život aktivního napětí .231 Tato 

hluboká proměna, obnova životního smyslu, má v sobě i záro-

                                                 
227 Tamtéž, s. 42. 
228 Tamtéž, s. 48. 
229 Tamtéž, s. 48. 
230 Tamtéž, s. 50. 
231 Tamtéž, s. 52. 



 69 

dek filosofie. Nový způsob vnímání věcí , zcela odlišný od ži-

vota v mýtu, vede k údivu  jako hlavního impulsu k jejímu 

vzniku232:  „…politický život je tím, co člověka pojednou staví 

před možnost celku života a života v celku, filosofický život se 

ujímá na tomto kmeni a rozvádí to, co je v něm zavinuto, uza-

vřeno.“233 V tomto novém osmyslení lidské existence v otevře-

nosti ukazování bytí  jsoucna, ve vnitřním a vnějším boji obce, 

vzniká duchovní základ Evropy a světové dějiny.234 Polemos,  

boj, je pochopen jako strůjce jednoty,  v němž se jsoucno uka-

zuje tím, čím je a přináší tak nový způsob bytí člověka. Potla-

čení tohoto tvořivého boje  pak vede ke krizím a zkáze.235  

 Praktickou formou objevení univerza a vztahování se k 

němu je starost o duši ,  jedině v této starosti může být člověk 

spravedlivý a pravdivý. Znamená to, že pravda (podobně jako 

smysl) není provždy dána, ani není v moci pouhého nazírání, 

ale je to celoživotní  sebesjednocující a sebekontrolující (myš-

lenkově-životní) praxe.236 Nejde přitom o pouze teoretické spe-

kulování, ale i  o praktické jednání, usilování o dobro a sprave-

dlnost. Jedná se jak o ontologický rozvrh, tak o způsob exis-

tence obce a zároveň praxi sebeovládání.237 Starost o duši  je 

také tím, co umožnilo, aby se katastrofa polis a Římské říše 

proměnila v pokus o jejich překonání. Tato starost je podle Pa-

točky tím, co vytvořilo Evropu.238 V souvislosti s  tímto ideálem 

                                                 
232 Tamtéž, s. 54. 
233 Tamtéž, s. 55. 
234 Tamtéž, s. 55. 
235 Tamtéž, s. 57. 
236 Tamtéž, s. 92. 
237 BLECHA, Ivan. Jan Patočka. Olomouc: Votobia, 1997, s. 173. 
238 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990, s. 93; srv. též: 
„Vcelku lze tedy říci, že evropské dědictví je totéž v různých podobách, v něž se starost o 
duši přetváří skrze dvě velké dějinné katastrofy: katastrofu polis a katastrofu Římské říše.“ 
Tamtéž, s. 92. 
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života v pravdě Patočka zmiňuje tezi Edmunda Husserla, který 

ji  nejlépe vyjádřil - mínění regulovat nahlédnutím a ne naopak 

- a současně označil  Evropu jako jedinou kulturu, která je kul-

turou nahlédnutí.239  

Filosofie, které nebyl dopřán dostatečný čas k plnému 

rozvinutí svého potenciálu, se v době úpadku polis vydává na 

cestu stát se teorií,  která má poskytovat definitivní jistoty. Pře-

tváří se v metafyziku, mající dvě podoby - démokritovskou a 

platónskou, obě opřené o vzor matematické jasnosti. Platónova 

snaha o nalezení pravdy jako nahlédnuté jednou provždy vede 

k rozdělení světa na svět každodenní zkušenosti ,  zdání, a svět 

pravý, přístupný pouze přesnému nahlédnutí rozumu a tedy jen 

některým lidem. V tomto rozdělení je podle Patočky také zá-

klad teologie a moderní vědy. Platón se rovněž pokouší o tako-

vou obec, v níž by mohli žít filosofové a být s ní v souladu, 

propojuje tak metafyziku s politikou. Dává tím základ budou-

címu založení státu ve sféře pravého  světa a odtud odvozené 

možnosti  sankcí.240  

Jak jsme již řekli,  historie se od předhistorické epochy 

odlišuje otřesením doposud akceptovaného smyslu.  Před tímto 

otřesením člověk původně prchal, začleňoval se do univerza,  

couval do tohoto akceptovaného smyslu. Tím, že za sebe začíná 

přebírat odpovědnost, začíná klást otázku po smyslu zcela j i-

nak, směřuje ke smysluplnosti svobodnější. Nová, hlubší smys-

luplnost, je spojena s objevem jsoucna v celku, s objevem uni-

verza.  Otřesení neznamená pád do nesmyslnosti,  ale tento nový 

obzor.241 Ze zkušenosti  otřesu a z otázek po smyslu bytí vzniká 

filosofie, která hledá větší hloubku smysluplného života. Tuto 
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smysluplnost jako ryze lidskou záležitost se pak snaží prakti-

kovat v polis .  Realizuje ji  v podobě boje  o uchopení smyslu, 

boje s nejistým výsledkem, v soupeření náhledů. Proměňuje tak 

nejen život jednotlivce, ale celé společnosti.  Toto nasměrování 

do nepředvídatelného je vznikem dějin a člověk se tak pozvedá 

k tomu, co dosud dávalo smysl veškerenstvu.242  

 

 

 

2.4.1 Krize jako ontologický fenomén 

 Převést sókratovsko-platónskou myšlenku polis ve vý-

chovný základ univerzálního státu jako státu směřujícího k 

obecnému dobru, založeného v pravdě, si  kladla za cíl stoická 

filosofie. Jeho nejzdařilejší podobu, alespoň ve svých počát-

cích, reprezentoval Řím. Přestože tato idea podlehla spolu s 

Římskou říší katastrofě v podobě odcizení státní organizace 

občanům, byla přetvořena v ideu sacrum imperium .  Stává se 

tak základem obce založené přímo v pravdě. Tato pravda  však 

již nepochází z tohoto světa, její normy udává božská moc.243 

Jedna z podob sacrum imperium  (vedle byzantské a islámské) 

je také jednotícím prvkem Evropy. Tato jednota západní Evro-

py byla stvrzena válečnou expedicí v podobě křižáckých válek 

a byla udržována dualitou světské a duchovní moci, která měla 

převahu.244  

Převaha duchovní sféry vychází z již zmíněné katastrofy 

helénského programu, jež měla za následek obrat člověka do 

sebe, kde hledal to, co mu život v obci j iž nemohl poskytnout. 

Stále hledal vyšší životní smysl, původně založený na prvotním 
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otřesu, který však metafyzika zastřela.  Vznikla tím jistá hráz 

nedůvěry mezi člověkem a univerzem. Do této situace přichází 

křesťanství, jež je schopno tento vztah zaručit ,  ale tím, že ho 

pojme zcela jinak než základ, který hledala fi losofie a její 

skepse. Vychází sice z Platónova a později Aristotelova učení 

v zakládání transcendence boží, ale smysl nalézá jinak: „Křes-

ťanská víra je smysl nikoli člověkem hledaný a jím autonomně 

nalézaný, nýbrž diktovaný z onoho světa…“245  

Lidé se stávají pouze podílníky na vyšším smyslu, který 

sami nevytvořil i .  Zároveň, a to je další důležitý prvek, musejí 

tento smysl uskutečňovat a tím roste nové společenství. Toto 

společenství  je sice lidským dílem, ale zároveň je společen-

stvím s Bohem .246 

V tomto novém rozvržení přestává být metafyzika oporou 

pro autonomní nalézání smyslu světa jako celku. Tím, že je 

tento smysl jednou provždy dán, však získává pevně zaručené 

místo vykladače božího působení a víry.247  

Rozumové poznání pak sice ztrácí své vůdčí postavení,  

ale na druhé straně získává záruku, že nemůže zbloudit a smě-

lost k dosahování transcendentních cílů.  Přesvědčení, že smysl 

veškerenstva a dějinám uděluje Bůh, přetrvává i později v se-

kularizované podobě, kde na jeho místo nastupuje člověk. V 

této souvislosti připomíná Patočka myšlenku K. Löwitha, který 

právě tuto vázanost smyslu na dějiny označuje za jednu z pří-

čin moderní krize smyslu. Dalším důsledkem takto pochopené-

ho smyslu je to,  že příroda je dána lidem plně k dispozici, což 

se v moderní době stává základem jejího drancování.248 

                                                 
245 Tamtéž, s. 77. 
246 Tamtéž, s. 77. 
247 Tamtéž, s. 78. 
248 Tamtéž, s. 79. 



 73 

Za dobu velkého dějinného přelomu Patočka pokládá 16. 

století.  V této době se prvořadou stává snaha o ovládnutí vněj-

šího světa, jak mocenskou expanzí,  tak novým pojetím vědy. 

Vědění je pochopeno jako moc, jež nás má učinit pány přírody. 

Starost  o duši  upadá ve všech sférách společenského života (v 

politice, víře a vědění) a je nahrazena starostí mít .  Státy se 

stávají  organizacemi, jejichž poslání začíná být především 

ochrana majetku. Primát jmění před bytím tak postupně vyluču-

je univerzalitu a jednotu jako základ Evropy.249 

Renesanční věda se zakládá na zcela j inak pochopené 

univerzalitě, kterou chápe pouze jako formalizující. Upřed-

nostňuje tak výsledek před obsahem, ovládnutí před pochope-

ním, snaží se především o aplikaci svých výsledků, o technické 

ovládnutí přírody. Nejzásadnějším výtvorem této epochy je 

moderní věda - matematika, přírodověda a historie - ve zcela 

jiném smyslu vědění než doposud.250 

Místem smyslu a byt í se v křesťanství stal pouze Bůh ve 

svém vztahu k lidské duši. Tento primární vztah osmyslení 

jsoucna umožnil chápání přírody jako vzdálené a cizí, kterou 

lze teprve rozumem, abstraktní  úvahou, vysvětlit .  Byla tak po-

ložena možnost k uplatnění matematicky jasných koncepcí, kte-

ré přírodu vypočítávají a potlačují  tak funkci nazírání jako sa-

mostatného jsoucna. Příroda přestává být fenoménem a stává se 

předmětem matematické přírodovědy. Tento postup, jak dále 

ukážeme, je další etapou na cestě ke krizi  20.  století .251 

Vlivem uplatňování metody konstrukce, technické teorie 

a experimentu v chápání přírody, začíná být uznáváno pouze 

takové jsoucno, k němuž se dospělo matematickou rekonstrukcí  
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smyslového světa. Jak jsme již naznačil i,  vedlo takovéto pojetí 

postupně k odvrácení od smyslu jako udělovaného Bohem a 

mělo za následek úplné oddělení  reality a smysluplnosti.252 

Patočka poukazuje na fakt, že matematická přírodověda, 

takto chápající skutečnost, se stala v naší době normou jsouc-

na, skutečnosti,  bez níž už nedovedeme žít.  Lidský život, pro 

svou nutnou potřebu mít nějaký smysl, je vydán destruktivním 

silám. Moderní vědu, jejíž rozkladný účinek přirozené reali ty 

popsal již Husserl, tak pokládá za baštu moderního nihilismu. 

Upozorňuje rovněž na nebezpečí působení vědotechniky ,  která 

člověka zapojuje do obrovské akumulace sil a proměňuje tak 

celou společnost.  Ta se pak stává prostředkem této mobilizace 

a je na přímé cestě k ničivému uvolnění těchto sil.253 Základ 

těchto katastrof a krizí vidí, spolu s Weischedelem, v životní 

potřebě smyslu, kterého se člověku v této době síly  nedostá-

vá.254 

Technická revoluce a bohatství kolonií  vytvářejí  novou 

podobu evropské moci založené na vojensko-technické převaze. 

To, že je záhy zasažena revolucí  propukající v britských kolo-

niích, vede k jej í nestabil itě. Revolučnost  se stává charakterem 

moderní doby, ideou radikálního obratu,  života bez hierarchie 

ve svobodě a rovnosti.  Výsledkem spojení síly a revolučnosti 

jsou pak napoleonské války.255 

Vliv Ruska, který sí l í  po Napoleonově porážce, obnovuje 

v Evropě protirevoluční princip legitimity.256 Revoluční radika-

                                                 
252 Tamtéž, s. 80. 
253 „Tato síť působností, toto po-jetí se nevyhýbá člověku, který sám v něm funguje jako 
akumulátor a relé. Společnost proto představuje týž obraz mobilizace a akumulace sil, které 
se pak vybíjejí v nesmírných konflagracích, jež samy vedou vždy jen k obsáhlejším, nako-
nec univerzálním, planetárním silovým konstelacím.“ Tamtéž, s. 81. 
254 Tamtéž, s. 83. 
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lismus se poté uchyluje do sféry sociální revoluce.257 Vzorem 

národního státu se stává Francie, kde jsou osvícenství, věda a 

technika zapojeny do jeho výstavby. Na její místo se záhy do-

stává Německo, nesoucí však v sobě napětí vyvolávané čtvrtým 

stavem (proletariátem). To, že je tento problém řešen vládou 

tvrdé ruky proti většině (za Metternichovy koalice) a také spo-

lečenskou mobilizací, je jedním z hlavních předpokladů první 

světové války.258 

Celoevropská krize se tak podle Patočky ohlašuje ve 

třech oblastech: je to krize politická ,  zejména tam, kde se zdá 

být řešena (Německo, Itálie, jejichž sjednocení je pro Evropu 

zároveň zárodkem budoucí katastrofy). Sociální  krize se pro-

hlubuje díky požadavkům síl ícího průmyslového proletariátu.  

Propuká rovněž mravní  krize, jejíž příčiny byly odhaleny revo-

lučním radikalismem. Byl odkryt  fakt,  že evropské státní  insti-

tuce a celá společenská struktura Evropy spočívají na něčem, 

čemu společnost ve své reálné činnosti odpírá poslušnost  a dů-

věru. Odkaz na evropské dědictví však nebyl náležitě uchopen 

a oblast přírody j iž neskýtala žádnou útěchu.259 

Nietzsche ohlašoval příchod nihilismu a skrze něj i mož-

nost překonání mravní krize v přitakání skutečnosti a životu 

zbavením se falešné mravnosti a pravdy. V této diagnostice 

evropské společnosti  19. století jako nihilistické se podle Pa-

točky resumují všechny tři oblasti krize, jejichž je mravní krize 

základem. Patočka uvádí dvě možnosti řešení, které byly před-

loženy: Dostojevského návrat k víře a Nietzscheho věčný ná-

vrat téhož. Vyzdvihuje však opět to, co stálo na počátku obje-

vení osobního vztahu k pravdě a smyslu:  „…vlastní fundament 
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křesťanství i  znovuobjevení věčnosti předpokládá přece opako-

vání něčeho, co na samotném počátku evropské epochy bylo 

jednou skutečností:  duše jako toho v nás, co je ve vztahu k oné 

nehynoucí, zahynout nemohoucí komponentě univerza, která 

umožňuje pravdu a v pravdě - bytí nikoli nadčlověka, ale 

opravdové lidské bytosti.“260 

Dnešní svět je podle Patočky bojištěm dvojího nihil ismu. 

Nihilismu těch, kdo hlásají přehodnocení všech hodnot ve 

znamení síly a moci na jedné straně a těch, co se pokoušejí na-

vazovat na nedůsledné chápání smyslu v předchozí době. Tyto 

dvě filosofie dneška, jak je Patočka nazývá, se však mýlí ve 

svém základu. Člověka totiž považují pouze za organismus, 

který se udržuje metabolickou výměnou. Směřují tak opět k 

vázanosti života, ke svému sebestravování a k práci jako zá-

kladnímu prostředku jeho udržování. Pohyb dějin tak vyúsťuje 

tam, kde začal, zdá se být pádem do předdějinnosti.  Tento pád 

však podle Patočky nemůže nastat .261 

Předdějinnost není charakterizována odsmysleností,  je to 

smysl omezený, ale není relativní . Je to smysl excentrický vůči 

člověku, ale v němž může žít v harmonii se jsoucnem. Protože 

je však tento nihilismus pouze korelátem dogmatických tezí 

smysluplnosti,  metafyziky a dogmatické teologie, nemusí být  

dějiny postupným zjevením nesmyslnosti  veškerenstva a exis-

tuje možnost obrovité konverze. Nihilismus samotný v sobě 

neobsahuje skepsi ke své skeptičnosti a proto je sám v tomto 

ohledu dogmatický. Ke smysluplnému bytí, bez nějž, jak jsme 

ukázali,  nemůže člověk podle Patočky být ,  patří  nutně život v 

problematičnosti .  Ta znamená především onu prvotní nezajiš-
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těnost ,  odhaluje nekonečnou hloubku zkušenosti  a jedině po-

mocí ní je možné realizovat smysl bytí jako problematický, ja-

ko jediný možný a jedině takto lidem přístupný. 262 

Smysl  předpokládá rezignaci na bezprostřední danost , je 

obsažen v cestě neustálého hledání bytí,  nelze ho vyložit jako 

věc, nelze ho nijak ohraničit .  Tyto závěry jsou u Patočky plat-

né jak pro lidský život, tak pro společnost.263 V tom je jej ich 

neuvěřitelná síla a také možnost  překonání krize a nebezpečí  

stagnace života. 

 

 

 

2.4.2 20. století jako válka  

 Jan Patočka označuje 20. století za období noci,  války a 

smrti .264 Rozhodující událostí,  která určila podobu celého toho-

to století,  je první světová válka. Právě ona byla důsledkem 

přehodnocení všech hodnot ve znamení sí ly ,  ke kterému otevře-

lo cestu 17. století (racionalismus a osvícenství) vznikem me-

chanické přírodovědy a odstraněním všech konvencí, které dří-

ve propuknutí  války bránily.  Znamenala definit ivní průlom do-

savadního pochopení jsoucna nejrychlejším možným prostřed-

kem uvolnění energie.265       

 Válka je jediným způsobem, jak se může vybít orgiastic-

ká  potencionalita. Ta vychází z hlubokého odcizení a zapome-

nutosti na pravé lidství, které vyvolává globální nudu. Moderní 

věda a technika sice zásobují lidstvo novými vynálezy a obje-
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vy, ale tím, že pokládají jsoucno za v zásadě již odkryté266: 

„…nevedou k exacerbaci Tajemství, jež se skrývá za tím, co je 

objeveno, co je nám odkryto.“267  

Paradoxně ve věku racionality se válka stává největším 

podnikem průmyslové civilizace. Čím více vědotechnika prosa-

zuje své pojetí jsoucna a metodu poznání uplatňuje i na věci 

lidské a odsouvá tak tradice vyrovnání se pravého se  strhujícím  

jako nereálné, tím krutější je pak propuknutí orgiastického en-

tusiasmu.268 Problém individua a lidství je tak problémem pře-

konání každodennosti a orgiasmu.269 Jak jsme již výše uvedli, 

Patočka dějiny interpretuje především také jako dějiny duše, ve 

smyslu vzniku člověka, nalezení jeho pravého já  zvládnutím 

těchto opozitních možností.   

Abychom ukázali, jaké základy duchovní krize Evropy 

Jan Patočka odhaluje, bylo nutné provést předchozí výklad. 

Nyní mi dovolte ještě krátkou rekapitulaci prvků určujících 

podobu 20. stolet í.   

Oproti době mýtu je orgiastická oblast překonána ukáz-

něním  a v podobě filosofie se stává neextatickým protipólem 

oblasti všedního dne.270 Duše pochopená jako jednota utvářená 

vnitřním dialogem, jenž konfrontuje pravé  jsoucno s míněním ,  

se stává základem obce, ukázání této konfrontace Patočka na-

zývá nahlédnutím.  To je základem duchovního překonání kaž-

dodennosti  (v podobě transcedence).271  

                                                 
266 Tamtéž, s. 121. 
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Tím, že se tato cesta k Dobru odehrává vnitřním, osob-

ním, rozhovorem duše, je tak poprvé v dějinách objevena indi-

viduální nesmrtelnost, neodlučně spjata s vlastním výkonem. 

Překonává smrt tím, že s ní  zůstává tváří v tvář, péče o duši  je 

neoddělitelná od péče o smrt ,  jež je podstatou Platónovy filo-

sofie. Duše, která je svým vztahem k dobru ztělesněním odpo-

vědnosti je absolutně svobodná, tj .  volí si svůj osud: „Tak vy-

růstá nová, světelná mytologie duše, na podkladě duality pra-

vého, zodpovědného, a mimořádného, orgiastického: orgiastic-

ké není odstraněno, ale zkázněno a učiněno služebným.“272 No-

vé pojetí svobody se odráží v době římského principátu, Plató-

novo zacílení  duše tak nabývá světodějného významu. Ta už 

zde nemůže být udržována poměrem k sobě rovným, nýbrž k 

transcendentnímu dobru.  

Křesťanství překonává Platónovo řešení opětným obra-

tem. Odpovědný život je zde založen na něčem, co má rysy 

mystéria,  které má poslední slovo.273 Toto mystérium je z pro-

hlédnutelné esence dobra a jednoty přeneseno do vztahu k ab-

solutnímu. Vztah k nejvyššímu jsoucnu je ze své povahy ne-

prohlédnutelný, protože toto jsoucno ovládá nás a to přímo 

prostřednictvím naší duše.  Duše je tak vztahem k osobě: 

„…která do ní nahlíží, aniž je sama prohlížena.“ V mýtu o bo-

hočlověku, který vypráví o znevážení nejvyššího, toho, kdo na 

sebe vzal naše provinění, se odhaluje člověk jako individuum. 

Urážka boží lásky může být vyřešena pouze v osobní rovině.274  

                                                                                                                            
musí být zároveň péčí o duši, ontologií a theologií, a to vše v péči o obec, o nejlepší stát.“ 
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273 „Křesťanství přece dobro chápe jinak než Platón - jako dobrotu sebezapomínavou a 
sebezapírající (nikoli orgiastickou) lásku.“ Tamtéž, s. 115. 
274 Tamtéž, s. 115. 
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Člověk je ve vztahu k bohu vždy již vinen a tímto svým 

způsobem provinění je jako individuum obklopen obecností 

hříchu. Neodvolatelná, věčná odpovědnost mění i  povahu prav-

dy, o kterou duše bojuje. Ta se již nezakládá na věčných ide-

jích, ale stává se pravdou vlastní osudu člověka ,  který odteď v 

překonání každodennosti usiluje o spásu duše. Starost o vlastní 

bytí je prostoupena odpovědností ,  jež se odráží  v možnosti 

zvolit dobro. Vlastní život duše vzniká touto otevřeností se 

propastnosti božství  a l idství: „…duše není nic předem, nýbrž 

až posléze přítomného, že je svou celou bytostí něčím dějin-

ným a pouze takto neupadlým.“275  

Zároveň přetrvává snaha nejen přírodu jako objekt, ale i  

samotnou odpovědnost podřídit poznání. V oblasti přírody, z 

níž je člověk vyňat svým vztahem k bohu, se na druhou stranu 

snaží realizovat svou svobodu, kterou chápe v platónské podo-

bě,  jako ovládanou z pozice idejí .  V kombinaci  s kladným 

křesťanským poměrem k praktickému životu (zařazením pla-

tónského pojetí přírody do praktických souvislostí) se tak otví-

rá cesta ke spojení techniky a vědy v podobě moderní přírodo-

vědy. Proměny duchovního jádra křesťanství , zejména pak re-

formační myšlení, otevřelo cestu k autonomii výrobního provo-

zu, ke kapitalismu. Zbaven známek prvotního náboženského 

impulsu se spojuje s moderním nacionalismem bez morálního 

poslání  a spolu s matematickým formalismem ústí  v průmyslo-

vou revoluci. 

Tyto duchovní motivy se podle Patočky spojily do nedu-

chovního a pouze praktického pochopení jsoucna, zcela ovlada-

telného.276 Jsoucno, naprosto vypočitatelné, přestává být pro-
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blémem. Tím je potlačována i základní lidská vlastnost, kterou 

se člověk liší od ostatních tvorů, totiž, že se jako jediný vzta-

huje k bytí  a je tímto vztahem utvářen. Zrušením tohoto vztahu 

se člověk stává silou ,  spočitatelnou a využitelnou jako všechny 

jiné.277 

Jeden z Patočkových esejů má v názvu otázku, zda lze 

technickou civilizaci  považovat za úpadkovou. Mobilizuje pře-

ce k uvolňování sil  a zastírá člověku jeho vztah k sobě a ke 

světu v celku. Přesto si je Patočka vědom, že úpadkové jevy 

technické civil izace nejsou jejím dílem, ale dědictvím z minu-

lých dob, pozůstatkem jejich přístupu. Významnější je pak jeho 

další konstatování,  že tato doba techniky poskytuje jedinečnou 

příležitost ke zvratu,  ke změně: „Dějiny nejsou nic jiného než 

otřesená jistota daného smyslu. Nemají  jiný smysl a cíl .“278 Zá-

kladní podstatou dějin je jejich problematičnost ,  která nesmí 

být nikdy vyřešena, ale musí zůstat problémem. V jeho neustá-

lém otevření  spočívá podstata vztahu člověka jako dějinné by-

tosti  k dějinám.279 

 Patočka si všímá specifických důsledků přímé válečné 

zkušenosti - základní změny lidské existence. Na popisech této 

zkušenosti odhaluje tzv. frontový otřes ,  který jednak pozname-

nává člověka navždy a zároveň v sobě nese „něco hluboce a 

základně pozitivního“, pocit určité smysluplnosti.  Tento fakt se 

odráží v pozdějším vývoji  dvojím způsobem.   

 Hluboký zážitek absurdity a nesnesitelného děsu ústí v 

přesvědčení, že je potřeba svět  radikálně změnit a zakládá tak 

fenomén boje za mír.280 Otřesenost světa zde však člověka „ne-
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pouští“ a nutí jej  „osmyslovat“ novou válku - válku proti  válce. 

Síla  zde triumfuje a používá míru jako prostředku boje. Patoč-

ka používá metafory dne  a noci  aby v této souvislosti odlišil 

obě stránky přístupu ke jsoucímu. Zatímco den  představuje 

kalkulovatelný  mír, jas, přehlednost a spočítatelnost síly ;  noc  

znamená skrytost  nezjevného. Vystavením těchto protikladů 

proti sobě, jejich střetnutím, které má za následek otřesení po-

hodlně přijímaného mínění, jedině můžeme porozumět procesu 

zjevování a významu dění, jehož jsme účastníky. Frontová zku-

šenost ,  těch, kteří byli vehnáni do válečných hrůz, je hlubokou 

zkušeností nezjevného ,  stojící tak přímo proti představám tech-

nické civilizace a snahám o organizaci a plánování.281 Analýzu 

tohoto prožitku nalézá u Jüngera a Teilharda, oba se shodnou, že se 

jedná o základní změnu v lidské existenci, tato zkušenost poznamenává na-

vždy.282 Svojí povahou je to zkušenost absolutní .  Vzpírá se ná-

rokům dne a jeho silám  přehlížejícím smrt jako cosi relativní-

ho, něco, co je možné použít ve prospěch dne.283 Absolutnost 

této zkušenosti  spočívá v tom, že je zkušeností naprosté svobo-

dy od všech zájmů míru a života,  je obětí,  která protože byla 

dnem vyžadována, jeho sílu  překonává: „Tato absolutní svobo-

da je pochopení, že zde bylo již něčeho dosaženo, něčeho tako-

vého, co není prostředkem k dalšímu, není stupněm k…, nýbrž 

za čím a nad čím nic dalšího nemůže být.“284 Dosažení tohoto 

vrcholu, otřesení míru a dne, umožňuje poznání bezobsažnosti 

vůdčích idejí dne (socialismu, demokratické nenucenosti).  

Pouze tam, kde se tyto ideje vztahují k tomuto vrcholu (v nára-

                                                 
281 BLECHA, Ivan. Jan Patočka. Olomouc: Votobia, 1997, s. 179. 
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která vynechává smrt a zavírá před ní oči.“ PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 
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zu na universum), vyplývají z něj a vracejí se k němu, kde 

nejsou pouhým vyplněním každodennosti,  mají jedině smysl 

jako určitá podoba univerzálnosti ,  kterou tato absolutní oběť  

odhalila: „Tak se stává noc pojednou absolutní překážkou na 

cestě dne k špatné nekonečnosti zítřků. Tím, že nás přepadá 

jako nepředstižitelná možnost, jsou odsunuty domněle nadindi-

viduální  možnosti dne a jako pravá nadindividuálnost se hlásí 

tato oběť.“285 Oběť přestává mít svůj relativní význam, není 

požadovanou cestou k programu, nedá se uchopit z hlediska 

dne - má „význam pouze sama v sobě“.286 

 Druhým důsledkem frontového otřesu a jeho absolutní 

zkušenosti je změna pohledu na nepřítele, který je spoluúčast-

níkem téže situace. Přes veškerou protikladnost zde vzniká ně-

co, co je všechny spojuje. Patočka to nazývá solidaritou otře-

sených .  Nejhlubším objevem fronty se tak stává proměna ži-

votního smyslu „který zde škobrtne o nic, o nepřekročitelnou 

hranici, v níž se všecko mění“.287 Patočka zde připomíná Hei-

deggerovu cestu k celku bytí , přes náraz o nic  k vykloněnosti 

za prosté jsoucí .288 Fascinace silou ,  jež vrhla svět do války, tr-

vá i po ní. Vědotechnika  otevírá jej ímu působení celý svět  a 

klame nás domněním, že tuto sílu  ovládáme. Ve skutečnosti 

však ovládá ona nás a je to pak život sám, kdo plodí válku, 

hledisko míru a dne je hlediskem nekonečného konfliktu: „Vál-

ka jako prostředek Síly, jak se uvolnit ,  nemůže skončit.“289 

Tím, že v podobě síly  a vědotechniky ovládá celý svět, není 

před ní úniku. Demobilizace armád pak provází mobilizace mas 

v hospodářském soutěžení, které prohlubuje válečný stav mezi 
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blahobytem a chudobou.290 Válka se v této situaci  přímo vnucu-

je, etabluje se mírovými prostředky  a strhává každou vůli, která 

by chtěla zůstat neporušená. Mírová tvář války využitá propa-

gandou vzývá vůli žít a mít  a strach o život se tak stává pro-

středkem manipulace a nesvobody.291  

Zážitek frontového otřesu, osvobození od služby dni ,  

otevírá rovněž možnost na skutečný (trvalý) mír. Stává se re-

zistencí vůči demagogii dne ,  odhaluje její povahu a je proto 

potlačován a zahnán do ústraní. Tím, že je svoboda objevena 

právě na vrcholu bojiště, má podle Patočky místo jedině v něm, 

nenastává až ukončením boje.292 Ti, kteří  jsou drceni silami 

dne ,  paradoxně nalézají jedinou pravou svobodu. Z tohoto vr-

cholu musí však sestoupit zpět do světa, kde vládne válka mí-

rovým plánováním.  

      Společná zkušenost v podobě solidarity otřesených  odhalu-

je dějiny jako konflikt života ve společenství  a života na vrcho-

lu ,  který jasně vidí omezenost vlády dne a míru  -   „Solidarita 

otřesených je s to říci ‚ne‘ k těm mobilizačním opatřením, kte-

rá eternizují válečný stav. Nebude stavět pozitivní programy, 

nýbrž bude promlouvat, jako Sókratovo daimonion, ve varová-

ních a zákazech. Musí a může vytvořit duchovní autoritu a stát 

se duchovní mocí, která by doháněla válčící svět k jistým ome-

zením, a tak znemožňovala jisté činy a opatření.“293 Pochopení 

této události,  které otřásá pohodlným životem, v ní odhaluje 

hluboký smysl. Může tak otřást plánováním technické civiliza-

ce, tato solidari ta je cestou k opětovnému objevení universa.  
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Patočka připomíná Hérakleitovu myšlenku o  válce jako o 

tom božském zákonu, z něhož se živí všecky lidské. Odhaluje 

všeprostupující jednotu a dává některým pochopit,  že polemos 

nerozděluje, ale spojuje. Tento boj uvnitř obce slouží k jejímu 

udržení, činí společným otřes všedního dne ,  dotek toho, co je 

věčné, co je původem všeho jsoucna, co je božské .294 Válka, 

která podle Patočky provází celé 20. století,  je znamením krize 

smyslu l idské existence a je tedy i výzvou k obnově filosofie.  

V Patočkově filosofi i dějin to není poprvé, co dochází k otře-

sení tradičně přijímaného smyslu. Musí se opět  postavit  proti 

novým mýtům současnosti  a Husserlova fenomenologie k tomu 

může být dobrým nástrojem. Patočkovým poselstvím je ukázání 

na nutnost  tento otřes vystát  a řečeno jednoduše nežít  se lží .295 
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Závěr 

Příznaky krize evropské společnosti,  krize duševní a 

mravní, Masaryk nacházel  zejména v nárůstu sebevražednosti. 

Tato sebevražednost  byla důsledkem jejího rozvratu, umocně-

ného ztrátou náboženské víry,  který způsoboval oslabení cha-

rakteru individua. Upozorňuje na to, že tři  náboženství nedoká-

zala zabránit  mravnímu rozkladu, stávala se spíše mystikou 

protikladnou k rozumovému poznání. Na mystické spojení 

s Bohem se kladl větší důraz než na mravnost.  Jednotný světo-

vý názor spolu s mravním a politickým byl smeten přechodem 

k novověku, zejména kvůli svému umělému a násilnému usta-

vení z pozic církevní autority, v procesu, který Masaryk chápe 

jako revoluční .  Krizový stav je důsledkem nedokonalostí nové-

ho názoru na svět a na něm založené organizace společnosti.   

 Důsledkem této revoluce je pak vznik přepjatého indivi-

dualismu a subjektivismu, který vede k egocentrismu, k du-

chovnímu a mravnímu osamocení.296 Tento, jak Masaryk říká, 

solipsismus a ti tánská bohorovnost, jsou pro člověka nesnesi-

telné a končí buď sebevraždou, nebo vraždou, kterou chápe ja-

ko sebevraždu obrácenou vně jedince, obě mají stejnou příčinu. 

Násilným únikem z této chorobné subjektivnosti a sebevražed-

nosti byl právě předválečný militarismus. Příčiny krize tedy 

nalézá v minulosti,  ale zároveň přiznává, že chybné navazování 

na tuto minulost , neprozíravé snahy o řešení společenských 

problémů, tuto krizi prohloubily. Podle jeho názoru jde tedy o 

chronickou krizi, jejíž akutní podobou je válka. Přiznání si 

těchto chyb je však pro něj zároveň počátkem nápravy.297 

V První světové válce viděl střetnutí sil  nedemokratického teo-
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kratického absolutismu a demokracie, byla pro něj bojem idejí,  

za její hlavní charakteristiku pokládal její světovost. V této 

souvislosti upozorňuje i na její nečekaný pozitivní vliv, záro-

veň přispěla ke sblížení lidí a propojení národů, k upevnění 

demokratického názoru na společnost.298 Přechod od teokracie 

k demokracii pak probíhá na humanitním podkladu, který spo-

čívá v uznání lidské individuality jako zásady, že člověk nesmí 

používat druhého člověka jako prostředku k dosažení svého 

cíle (vliv Kanta).  To je Masarykův humanitní ideál . 

Masaryk se tedy domnívá, že přes své dlouhé trvání má 

tato krize řešení, že je přesto krizí přechodnou, je charakteri-

zovaná revolučností doby. Navzdory poválečnému vývoji dou-

fá, že se díky válce tato revoluce  završí .  Evropské národy bu-

dou totiž díky ní nuceny věnovat úsilí  nejenom hmotné, ale i  

duchovní obnově, Masaryk doufá, že se pak zrodí nový člověk 

- homo europaeus .  

Zásadní význam Masaryk připisoval vzdělání , zejména 

mravnímu, které pro něj bylo základním činitelem vůle. Jeho 

oslabení v poměru ke vzdělání rozumovému mělo za následek 

Omrzelost života ,  motiv většiny sebevražd.299 Naproti  tomu ra-

dost ze života  jako jediné může člověku zajistit  náboženství, 

vést ho k pravdě a poskytnout mu základní hodnoty.  Masaryk 

se domnívá, že právě tento nesoulad, to, že se školy věnují 

pouze vzdělávání rozumovému, a že je oslabována náboženská 

víra, je největší chybou evropské civilizace, která plodí rozu-

mový a mravní chaos, dobu mravní anarchie.300  
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Pro znovuobnovení víry doufá ve vytvoření jakéhosi  no-

vého náboženství, osvobozeného od státu a absolutist ické libo-

vůle ve smyslu všelidskosti,  jednoty lidstva, které spolu 

s odstraněním polovičatosti  vzdělání , je cestou k překonání 

krizového stavu společnosti.301  

 

Příčiny duchovní krize Rádl spatřuje v přetržení morální  

souvislosti s minulostí,  souvislosti,  kterou vidí mezi Platónem 

a evangeliem, obecně s filosofi í antickou a středověkou. Situu-

je ho do období renesance, která je pro něj doslova světovou 

vzpourou v dějinách vzdělanosti ve smyslu negace dosavadního 

chápání světa,  dobou, kdy se rozmohlo přesvědčení, že skuteč-

nost je jen dílem náhody. Hlavní příčinu tohoto stavu nalézá 

v galileovském pojetí vědy, v přesvědčení redukujícím chápání 

světa na prostor střetávání sil ,  nejenom ve vědě samotné. Při-

rozenost světa byla zničena zrušením významu pro Rádla pod-

statných pojmů, jako je účelnost, přirozenost  a správnost. 

Pojmy užívané v konstrukcích přírodních zákonů jsou pak se 

svým pouze subjektivním naplněním přenášeny do oblasti  mo-

rálních  věd, pro Rádla do oblasti metafyziky, která má zcela 

jinou povahu než pouze racionální konstrukce, a je tak degra-

dována do pouhé subjektivní roviny.302   

Základem duchovního života je pro Rádla porozumění,  

které vytváří vazbu mezi lidmi i napříč dějinami. Umožňuje 

člověku pochopit, že je něčím víc, než pouhým individuem a 

umožňuje nám také porozumět minulosti ,  zejména jejímu du-

chovnímu vývoji. Musí být metafyzickým základem historie, 

vědy, umění,  zbožnosti a fi losofie.  Nutným předpokladem du-

                                                 
301 Tamtéž, s. 180. Srv. též MASARYK, T. G. Nová Evropa. Brno: Doplněk, 1994, s. 92. 
302 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. Praha: Svoboda, 1994, s. 69. 



 89 

chovních věd, na rozdíl od věd přírodních, je jedinec, který 

naslouchá, rozumí a odpovídá duchovním potřebám doby. Toto 

porozumění chápe jako vždy novou věc, jako myšlenku a jako 

program pro budoucnost,  pro nalezení cesty z krize. 

Podle Rádla se vývoj lidského poznání a společnosti po-

hybuje po povrchu, ale jeho podstata se nemění, konstatuje, že 

to, co se vyvíjí ,  se nevyvíj í .303 Lidé jednají stále v podstatě 

stejně a neustále zvýrazňování pokroku oproti minulosti  podle 

něj brání jejímu pochopení a poučení se z ní. Brání nám ucho-

pit vědění našich předchůdců v jeho aktuálnosti  a činí  z něj  a 

jeho představitelů pouhé historické jevy. Tento fakt, spolu 

s tím, že dosud existuje možnost porozumění např. Platónovi, 

že můžeme chápat jeho starosti a plány, ho utvrzuje v přesvěd-

čení o nadvládě porozumění  v doslova metafyzickém významu. 

Zároveň ho však nutí  konstatovat, že filosofie, a v jeho pojetí i 

s ní nerozlučně spjatá společnost, se nachází v rozkladu. Ztráta 

pouta solidárnosti s minulostí i  se společností kolem nás tak 

úzce souvisí se ztrátou porozumění pro jednotu civil izace. Do-

chází tak k atomizaci společnosti,  rozmáhá se kulturní anar-

chismus a mýtus o relativitě poznání, který má za následek fi-

losofický pesimismus a rozklad civilizace.304 Samotné rozšířené 

konstatování a hledání možnosti  nápravy krize Evropy, tázání 

se po smyslu Evropy, je pak v duchu nadvlády porozumění dů-

kazem, že se jedná o obavy oprávněné.   

Filosofie samotná se vlivem pozitivismu, Darwinovy 

evoluční teorie a v převládání přírodovědeckého názoru na svět 

stala pouhou profesorskou vědou, čímž ztrati la vliv na veřej-

nost. Potlačením reformačních ideálů byl následně oslaben 

                                                 
303 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. Praha: Votobia, 1999, s. 619. 
304 Tamtéž, s. 622. 



 90 

anglický empirismus, což přispělo k vítězství materialismu. 

Spolu s přenesením důrazu na objektivní skutečnost, na úkor 

odpovědné účasti na dějství tak přispěl k rozkladu civilizace.305 

Potlačení reformační zbožnosti ve smyslu společenské solidár-

nosti má také za následek oslabení morálního řádu .  Ten Rádl 

rozhodně nevnímá jako lidský výtvor, ale jako to, co pokud 

platí ,  tak nám vládne, jako to, co není v nás, ale pro nás, co 

stojí před námi  jako autorita.  306 Jeho ztělesnění vidí v evange-

liu jako kodexu čistého morálního řádu. Služba tomuto řádu 

činí z člověka úplnou lidskou bytost . Boha a morální řád, 

v jedné z nejpůsobivějších pasáží svého díla,  Rádl chápe 

v pojmech křehkosti  a bezbrannosti a právě jejich bezbrannost 

ho naplňuje posvátným nadšením, že je třeba sloužit, následo-

vat a pomáhat. Podobné vlastnosti přisuzuje pravdě, kterou 

nemáme, nevlastníme, ale pravda  má nás .307 

 Filosofie musí být  podle Rádla především odpovědí na 

aktuální problémy doby a musí být programem pro budoucnost , 

jedině ona může ukázat cestu z krize, může poskytnout pro-

gram pro reformu světa .308 Je pro něj výzvou k práci , voláním 

do boje a jedině v tomto boji může zvítězit pravda, kterou svět 

potřebuje.309 Nemůže-li nám tuto oporu v krizi poskytnout, ne-

má pro něj význam.310 

Podobně jako Masaryk, Rádl klade důraz na praktičnost  

filosofie.311 Krit ický rozum podle něj  dovede nazřít vyšší  mo-

rální skutečnost a je schopen za rozlišování dobra a zla při-

                                                 
305 Tamtéž, s. 621. 
306 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. Praha: Svoboda, 1994, s. 8 
307 Tamtéž, s. 13. 
308 RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. Praha: Votobia, 1998, s. 4. 
309 Tamtéž, s. 7. 
310 Tamtéž, s. 9. 
311 GRYGAR, Filip. Motivy krize vědy u pozdního Rádla a pozdního Husserla. In Emanuel 
Rádl - vědec a filosof. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 388. 
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jmout odpovědnost.312 Rádlovi nestačí zajištění hodnot v před-

stavě božího uspořádání, usi luje o zakotvení hodnot ve vlastní 

povaze skutečnosti .  Překonání duchovní krize nachází v rekon-

strukci přírodovědy v aristotelovském smyslu, v obnovení její 

jednoty a neodděli telnosti od filosofie, v obnově přirozeného 

světa .313 Tato obnova má pak vést k opravení faktografického 

vědeckého pohledu a v souvislosti s obnovením víry, má po-

skytnout cestu z duchovní krize Evropy.  

 
Patočka nalézá příznaky celoevropské krize ve třech ob-

lastech, jedná se o krizi poli tickou, sociální a především o kri-

zi mravní, jejíž příčiny byly odhaleny revolučním radikalis-

mem. V mravní krizi  se resumují obě zbývající oblasti ,  je zá-

kladem nihilismu 19. století,  jehož příchod ohlašoval F. Nietz-

sche.   

20. stolet í pak představuje vrchol v ničení a zkáze a Pa-

točka doufá, že tak nejlépe odhalí podstatu evropské krize. Od-

pověď nalézá napříč celými dějinami, v samotné podstatě dě-

jinného života .  Společenské katastrofy úzce souvisí s úpadkem 

dějin a mají společný základ v potlačení toho, co nazývá ote-

vřeností pro otřásající.  314 Na této otevřenosti  jsou založeny 

dějiny skrze odhalení problematičnosti smyslu bytí ,  které musí 

být neustále konáno. Již v samotném přechodu od předdějinné 

epochy k dějinám se tak odhaluje to, co je potřebné k jejich 

obraně, co brání jejich úpadku, který je neustálou hrozbou. Ne-

bezpečí tak pro Patočku představuje samotný fenomén boje za 

mír, který osmysluje novou válku - válku proti válce ,  která po-

užívá míru jako prostředku boje. Chápe ho v metafoře dne  -  

                                                 
312 KOHÁK, Emanuel. Filosofie jako program a útěcha. In Emanuel Rádl - vědec a filosof. 
Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 233. 
313 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. G. Svobodová, M. Bělohlávková, 1969, s. 33. 
314 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990, s. 58. 
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představuje kalkulovatelný  mír, jas, přehlednost a spočitatel-

nost síly ,  zatímco noc představuje skrytost nezjevného. Jedině 

v otevřenosti pro střetávání těchto protikladů dochází 

k otřesení pohodlně přijímaného mínění a umožňuje tak poro-

zumění významu dění.  

Duchovní základ Evropy tak Patočka nachází tam, kde se 

tato snaha o uchopení jsoucna v otevřenosti bytí  stává smyslem 

lidského života, kde dochází k otřesení doposud pouze akcep-

tovaného smyslu. Děje se tak v polis ,  v usi lování o pravdu, 

dobro a spravedlnost , které nejsou chápány jako zajištěné, ale 

jako to co se teprve v boji (polemos) musí potvrdit .  Tento tvůr-

čí boj  se stává strůjcem jednoty,  jednoty otřesených, a zároveň 

se stává nástrojem osobního vztahování se k univerzu, které 

Patočka nazývá péčí o duši .  Zánik polis ,  Římské říše a příchod 

křesťanství postupně přesunul důraz na duchovní sféru a zaru-

čil smysl vztahem k Bohu. Člověk se tak stal účastníkem toho-

to vztahu i v budování nového společenství. Svou povahu změ-

nila i  metafyzika, která sice přestala být nástrojem pro auto-

nomní nalézání smyslu jsoucna jako celku, ale zároveň zaruče-

ním tohoto smyslu získala pevné místo jeho vykladače. Rozu-

mové poznání tak ztratilo své vůdčí postavení, získalo však 

oporu pro dosahování transcendentních cí lů a postupně se stalo 

jediným nástrojem k ovládnutí přírody, která začala být vnímá-

na jako vzdálená a cizí. Spojení zaručeného smyslu a dějin Pa-

točka označuje za jednu z příčin moderní  krize smyslu, kde na 

místo Boha nastupuje člověk.  

Velkým dějinným přelomem je pro Patočku 16. až 17. 

století,  kdy je vědění pochopeno jako moc, která nás má učinit 

pány přírody. Starost o duši  je nahrazena starostí  mít  a ze států 
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se stávají nástroje mocenského soupeření a ochrany majetku.315 

Postupně začíná být uznáváno pouze jsoucno, k němuž se do-

spělo matematickou rekonstrukcí  smyslového světa. Příroda 

přestává být fenoménem a dochází k oddělení reali ty a smyslu-

plnosti.  Matematická přírodověda se pak stává normou jsoucna 

a lidský život je pro svou potřebu mít nějaký smysl vydán niči-

vým silám. V hodnocení takto založené vědy se shoduje 

s Husserlem. Jsoucno je pochopeno jako zcela ovladatelné a 

přestává tak být problémem.316 Spolu s tím jak je potlačována 

také základní lidská potřeba, kterou je utvářen, a to vztahování 

se k bytí , člověk se stává silou ,  spočitatelnou jako všechny j i-

né.  Duše ,  která byla na počátku dějin pochopena jako cesta 

k pravému já, skrze ukáznění orgiastické oblasti  vůči pravému  

a zodpovědnému ,  je zde ohrožena právě zrušením tohoto zá-

kladního protikladu. Toto odcizení a nepochopení pravého lid-

ství vyvolává globální nudu.  Propuknutím orgiastického entu-

ziasmu je pak válka jako nejrychlejší  cesta uvolnění energie.317 

Patočka se přesto domnívá, že technická civilizace, po-

dobně jako válka, t ím, že v sobě kumuluje úpadkové jevy, na-

bízí jedinečnou šanci ke změně. Dějiny, jejichž základní pod-

statou je problematičnost ,  která musí vždy zůstat problémem, 

zde přímo nabízejí možnost pro otřesení doposud přijímaného 

smyslu .  Navíc během války dochází  u jejich účastníků ke vzni-

ku solidarity otřesených ,  která je všechny spojuje. Tato zkuše-

nost se vzpírá snahám o své přetvoření ve službě pokroku a 

plánování technické civil izace, tomu co Patočka nazývá síly 

dne  a umožňuje poznání prázdnoty jej ích idejí.  Má v sobě hlu-

boký smysl, který může vést k opětovnému objevení univerza.   
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Masaryk a Rádl nalézají základy krize v mravním úpadku 

v souvislosti  s oslabením náboženství.  Masaryk vidí  její proje-

vy v přepjatém individualismu a subjektivismu, v mravním 

osamocení, které se projevuje sebevražedností  a nárůstem mili-

tarismu. K těmto jevům otevírá cestu také nedokonalé vzdělá-

vání, které potlačuje mravní vzdělávání proti  rozumovému. Rá-

dl příčinu krize nachází v gali leovském pojetí vědy, které re-

dukuje svět na působení sil .  Upřednostňování technického po-

kroku brání tomu, co je pro Rádla základní, tedy porozumění, 

jako základnímu poutu s minulostí.  Shoduje se tak částečně 

s Patočkou, který příčinu krize nalézá v potlačení toho, co 

umožňuje dějiny - otevřenosti pro otřásající. Tato otevřenost , 

podobně jako Rádlovo porozumění jsou duchovní akty, které 

musejí být  neustále konány pod osobní zodpovědností.   

Rovněž v účincích moderní vědy panuje mezi Rádlem a 

točkou částečná shoda, Rádl si všímá především vyprázdnění 

oblasti metafyziky, na což upozorňuje i Patočka. Jeho analýza 

je však mnohem hlubší, podobně jako krizi vnímá jako bytost-

ný dějinný fenomén, tak zastřením této oblasti dochází k úpad-

ku dějin. Zajímavým způsobem se v hodnocení moderní vědy 

shodnou s Husserlem. Patočka s ním navíc sdílí  snahu o hlubší 

pochopení dějinného procesu. S Rádlem a Masarykem Husserla 

pojí chápání beznáboženskosti jako podstatného projevu krize.  

Husserla je tak možné sledovat jako průsečík jejich úvah, žád-

ný z nich ho však nepřijímá bez výhrad.  

V účincích krize se zčásti shodnou všichni zmínění auto-

ři - šíří  se nihilismus a společenský rozvrat. Masaryk a Patočka 

si všímají především války, jako vyústění krizových jevů. 

Shodnou se i v hodnocení jejího významu, který chápou jako 

pozitivní, vzhledem k možnosti nápravy pro společnost de-
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struktivních jevů. Zatímco Masaryk ji  chápe spíše jako mož-

nost poučení se z chyb, Patočka j í  přisuzuje dějinný význam, 

může být cestou k opětovnému objevení otřesenosti daného 

smyslu. 

 Masaryk, pro nějž je krize jevem dlouhodobým, jehož 

nejakutnějším projevem je první světová válka, nalézá možnost 

jejího překonání jednak v poválečném úsilí  států o obnovu a 

demokratizaci, ale především v zesílení mravního vzdělání  a ve 

vytvoření nového náboženství . Rádl rovněž vidí  počátky krize 

v minulosti,  v přechodu k novověku a řešení hledá 

v rekonstrukci přírodovědy v aristotelovském smyslu, 

v opětovném propojení s filosofií,  opravení faktografického 

pohledu na svět a v obnovení víry.  Oproti Masarykovi a Rádlo-

vi Patočka považuje krizi  za bytostný dějinný fenomén, za to, 

co dalo podnět k péči o duši a co nám tak umožňuje plnohod-

notný duchovní život, co umožňuje otřesenost, bez níž dějiny 

upadají. Péče o duši  je tak jednak dědictvím krize a zároveň 

cestou k jej ímu překonávání. 

Pro všechny zmíněné autory je krize fenoménem duchov-

ním a pro jejich úvahy aktuálním. Počátky jejího působení Ma-

saryk a Rádl, pro Patočku se jedná pouze o dobu dějinného pře-

lomu, situují do stejné epochy, do konce středověku a počátku 

novověku. Přestože se neshodnou ani v možnosti jejího dějin-

ného působení, Masaryk a Rádl doufají v její překonání, Patoč-

ka naopak v odhalení a neustálou přítomnost toho, co se v ní 

otevírá,  je pro všechny tři  tím, co vyžaduje osobní a odpovědný 

přístup jednotlivce, co se nedá vyřešit pouze společenskou re-

formou. Projevy krize tak nacházejí v hluboce lidských moti-

vech a odolávání jej ím destruktivním silám je pro ně životní 

potřebou. Ukazují dostatečně důrazně, co člověk k životu po-
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třebuje, jsou přesvědčeni o převaze duchovních potřeb a jejich 

nenaplnění v krizi je pro ně jevem nadčasovým, který může 

propuknout v jakékoli době. Ačkoli Patočka sleduje vlastní 

cestu přístupu k ní,  v souvislosti s ostatními tvoří působivou 

tradici duchovního přístupu k dějinám, hledání jejich podstaty, 

nejen pro teoretické úvahy, ale především pro životní praxi.  
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Resumé 

Masaryk a Rádl nalézají základy krize v mravním úpadku 

společnosti a oslabení náboženské víry. Masaryk vidí její pro-

jevy v silném individualismu a subjektivismu, v mravním osa-

mocení, které vede k nárůstu sebevražd a militarismu.  K těmto 

jevům otevírá cestu nedokonalé vzdělávání, potlačující svoji 

mravní složku.  

Rádl nachází příčinu krize v moderním pojetí vědy, které 

ve svých důsledcích brání porozumění jako základnímu poutu 

s minulostí .  Shoduje se tak částečně s Patočkou, který příčinu 

krize nalézá v potlačení toho, co je základem dějin.   

V účincích krize se částečně shodnou všichni tři  autoři – 

šíří se nihilismus a společenský rozvrat.  Masaryk a Patočka se 

věnují fenoménu války, oba v ní  vidí šanci na překonání krize.  

Masaryk nachází  možnost překonání krize především v zesílení 

mravního vzdělání a ve vytvoření nového náboženství. Rádl 

vidí řešení v opětovném propojení přírodních věd s filosofi í  a 

v obnovení víry.  Patočka krizi chápe jako to, co dalo vzniknout 

péči o duši, co nám umožňuje plnohodnotný duchovní život a 

co je základem dějin. V souvislosti s  ostatními zmíněnými filo-

sofy tak tvoří působivou tradici duchovního přístupu 

k dějinám, hledající jejich podstatu především pro životní pra-

xi. 

 

 

 

 

 

 



 98 

Summary 

Masaryk and Rádl find the basis of crisis in the demora-

lisation and the debilitation of religious faith. According to 

Masaryk, it  becomes evident in the strong individualism and 

subjectivism as well  as in the moral loneliness that ends in an 

increasing number of suicides and militarism. 

E. Rádl finds the cause of crisis in preferring a technical 

progress to an understanding  he believes to be fundamental. 

Thus, Rádl agrees partly with Patočka on his conception of his-

tory as an openness to a convulsion. 

All of these three authors agree especially on the fact  

that the crisis has dire consequences in an increasing nihilism 

and is the cause of deep decline of human society. Both Masa-

ryk and Rádl pay attention to the phenomenon of war conside-

ring it  gives chance to get  over the crisis. Masaryk finds the 

possibility to defeate the crisis by reforcing the moral educati-

on and he proposes to form a new religion. Rádl is trying to 

resolve a problem by means of reconnecting the natural science 

with the philosophy. According to Patočka, the crisis is the 

thing that makes possible to take care of human spirit ,  the 

thing that facilitates to have a spiritual l ife of great value, the 

thing that forms a basis of the history. Thus, these three great 

thinkers constitute an impressive tradition of spiritual appro-

ach to the history looking for its  essence to serve for the vital 

practice above all .  
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Slovo krize v hippokratových spisech původně znamená 

bod obratu, kdy se rozhoduje o životě a smrti jedince, tedy ja-

kou cestou se budou věci dál ubírat.  U Aristotela tento termín 

v politické oblasti označoval zachovávání či nalézání práva,  

přičemž všichni občané byli povoláni, aby se na něm podíleli a 

zároveň označoval politická rozhodnutí  vyžadující správný 

úsudek. V teologii, počínaje Novým zákonem, získává pojem 

krize zásadního významu - významu soudu Božího. Uvedený 

pojem tedy označoval u jednotlivce i u společenství všechny 

rozhodující situace a definitivní alternativy, jejichž uskutečně-

ní se zakládalo v samotné věci , o níž právě šlo. „Krisis“ se te-

dy zaměřovala na naléhavou potřebu doby, a právě v pochopení 

takové potřeby spočíval  smysl pojmu. Hovoříme-li dnes o krizi 

Evropy, ptáme se, zda krizí  míníme zlomový bod, kdy se roz-

hoduje o bytí a nebytí  Evropy, nebo zda tím diagnostikujeme 

duchovní situaci Evropy. V české myšlenkové tradici nachází-

me autory,  kteří se k otázce duchovní krize Evropy staví obo-

jím způsobem. Analýzou těchto pojetí  chceme objasnit  otázku 

krize Evropy v české myšlenkové tradici . Krizi jako negativní 

jev v duchovních dějinách Evropy nacházíme u T. G. Masaryka 

a E. Rádla, naopak analýzu krize jako ontologického fenoménu, 

který v duchovních dějinách Evropy sehrává „pozitivní“ úlohu, 

nacházíme v díle J . Patočky. Srovnávání uvedených přístupů 

nám umožní vidět problém z různých stran a sledovat směry 

jejich různého zacílení. Naším záměrem je ukázat povahu těch-

to rozdílů. 
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T. G. Masaryk je představitelem revolučního údobí svě-

tových dějin, které začíná revolucí a končí revolucí světovou, 

jejímž symptomem a zároveň ztělesněním krize, jako „masové 

sebevraždy“, je podle něj světová válka.  Masarykovou filoso-

fickou činností se prolíná přesvědčení,  že evropské lidstvo 

prochází vleklou duševní krizí, jejímž příznakem je beznábo-

ženskost. Za hlavní příčiny tohoto stavu označuje moderní 

skepticismus, pramenící ze subjektivismu. Evropanství je pro 

něj dynamickým napětím, tedy ničím hmatatelným, ve kterém 

se objevují svrchované normy pravdy, je to zápas víry proti 

pověře,  světovosti proti partikularismu. Evropa existuje jen pro 

toho, kdo se aktivně účastní na jejím utváření, kdo bojuje za 

vítězství těch tendencí,  které činí Evropu Evropou. Přestože se 

na začátku století  debatovalo spíše o „smyslu našich dějin“,  šlo 

tehdy především o „smysl dneška“ a Masarykovou velkou zá-

sluhou bylo především to, že z neurčitého etnického povědomí 

vytvořil  jasné vědomí národní totožnosti  a dal  jí  rozměr nadča-

sové humanity.  

 

E. Rádl sám sebe považoval za Masarykova žáka a k Ma-

sarykovu myšlenkovému odkazu se vždy hlásil .  Jeho vztah k 

Masarykovi ovšem nebyl zdaleka nekritický, o čemž svědčí 

např.  jeho Válka Čechů s Němci. Účelem filosofie je podle 

Rádla „být programem pro reformu světa“, proto se po válce 

s nadšením pouští  do vytváření nové republiky. Usiluje 

o prohloubení politického života,  o jeho zakotvení 

v evropských, křesťanských hodnotách a o odbourání českého 

nacionalismu. Rádlova pozice je od počátku a od základů sta-

noviskem hluboce věřícího člověka. Výchozím bodem je mu 

lidské já, konfrontované v každém okamžiku své dočasné exis-
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tence s Boží mocí. „Křesťanské uvědomění“ chápe jako jasný 

program pro východisko z tehdejšího, jak sám říká, zmatku a 

diletantismu, zejména v duchovním životě našeho státu. Myslí 

tím analýzu skutečnosti a jednání podle poznané pravdy. Otáz-

ka záchrany evropské civilizace před rozkladem mu připadá o 

to zoufalejší, že lidé ani  necítí  nebezpečí . Dějinnou sounáleži-

tost tohoto celku, založenou počátkem středověku, chápe jako 

něco, co je současně tradicí  i  předpokladem jakéhosi  společné-

ho programu. Předkládá vitalistické pojetí skutečnosti ,  podle 

kterého je základní skutečností sám život (nikoli hmota) a sku-

tečnost je pak uspořádána významem a hodnotou, tedy morál-

ním řádem. Touto reinterpretací  vědy obhajuje přijatelnost Ma-

sarykova metafyzického aparátu.  Ve své Útěše z filosofie pak 

odhaluje morální uspořádání jako řád bytí . 

Pro J. Patočku má duchovní krize Evropy zásadní vý-

znam. Tento motiv se objevuje i v pozdních Kacířských ese-

jích. Zde ukazuje, že dějiny vznikají,  když si člověk uvědomu-

je problematičnost, a že problematičnost  je předpokladem také 

vzniku poli tična a filosofie. Smysl života pak nachází „ve 

smyslu hledaném a problematickém“, tedy na cestě hledání 

smyslu, nikoli ve smyslu pozitivně vymezeném. Osou evrop-

ských dějin je pro něj situace problematičnosti a otřesenosti 

života dosud samozřejmého. Krize, v níž se Evropa ocitla, je 

proto završením celkového dějinného procesu.  Evropské dě-

dictví je utvářeno péčí o duši skrze katastrofu polis a Římské 

říše. Toto dědictví napomáhalo k tomu, aby se katastrofy pro-

měnily z ryze negativních jevů v pokusy o překonání těchto 

krizí.  Starost o duši je pro J. Patočku t ím co vytvořilo Evropu. 

To, čím ho Masaryk a Rádl při tahovali ,  byl jej ich smysl pro 

praktickou filosofii a zejména u Masaryka jeho syntéza filoso-
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fie a praxe, cit pro otevírání palčivých problémů, tedy to, co 

Patočka pokládal za pravý smysl filosofie. V otázce služby 

těmto nadčasovým principům se však již neshodnou. Patočka se 

domnívá, že ani případná existence věčně platných mravních 

norem nezaručuje mravní život. Je toho názoru, že takový život 

je založen v historické podstatě lidskosti  jako požadavek sta-

rosti o sebe, který není dán instinktivně,  ale musí být získán s 

jistou mírou odhodlanosti .  Sókratovské „poznej sebe sama“ se 

musí opírat o vědomou péči o duši , o přesvědčení, že žádná 

pravidla a normy nemohou z člověka sejmout nutnost mravního 

rozhodování.  
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