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     Úvod
     Jednou z nejvýznamnějších českých intelektuálních a filosofických osobností druhé 

poloviny dvacátého století byl bezesporu Milan Machovec. Dlouho jsem ho neznal, ale na 

jednom semináři  prof.  Jaroslavy Peškové,  kam jsem chodil,  jsme  o  jeho  myšlenkách 

diskutovali. To mě zaujalo. V knihkupectví jsem si koupil první Machovcovu knihu, která 

mi přišla pod ruku. Byla to útlá knížka „Smysl lidské existence“. Přečetl jsem ji za jeden 

večer. Bylo to něco, co jsem dlouho hledal, většinu otázek, o kterých jsem přemýšlel, 

Machovec mistrovsky interpretoval.  Jeho styl  byl  odborný,  ale  zároveň velice  čtivý  a 

přístupný. Postupně jsem prostudoval vše dostupné, co Machovec napsal. 

     Hned zpočátku mě ale zaujalo téma hledání smyslu lidského života. Samotný název 

„Smysl lidského života“ vypadal zprvu poněkud populárně a zjednodušeně, ale brzy jsem 

pochopil,  že zase tak snadné to není. Ještě později jsem poznal,  že je to vlastně téma 

každého hledajícího člověka, člověka, který hledá sám sebe. Je to vlastně to nejdůležitější 

v životě jedince. Najít jeho smysl a směřování. Je to hledání odpovědí na otázky jako: 

„Kdo jsme?“, „Kam jdeme?“ a „Odkud pocházíme?“. Tedy na hlavní otázky člověka. V 

tomto smyslu existují pojednání o Machovcově teologii nebo marxismu, ale o vývoji jeho 

pojetí smyslu lidského života dosud nic publikováno nebylo. Navíc každý, kdo Machovce 

studoval, pochopí, že toto téma je hlavním obsahem jeho filosofie. Jinak řečeno, teologie, 

marxismus  nebo důležité  postavy české  intelektuální  minulosti,  kterými  se  Machovec 

zabýval, tvoří pozadí, ze kterého vycházel při formulování závěrů svého nejdůležitějšího 

tématu – hledání smyslu lidského života. 

     Zajímavé  také  bylo,  že  o  smyslu  lidského  života  vydal  Machovec  celkem  tři 

monografie a spoustu článků a příspěvků ve třech různých dějinných obdobích. Napadlo 

mě, že by bylo zajímavé porovnat závěry z jednotlivých období a vysledovat změny a 

posun v souvislosti s měnící se politickou a společenskou situací doby. Za první mezník 

jsem si zvolil léta 1) 1946 - 1965, kdy Machovec publikoval své začátečnické práce a kdy 

mu vychází jeho první kniha o smyslu lidského života (1957). Z historického hlediska je 

to doba radikálních společenských změn od kritiky kultu osobnosti konce padesátých let 

až k uvolňující  se politické a společenské situaci počátku šedesátých let.  Rok 1965 je 

zvolen účelově,  protože Machovcovi  vychází  jeho druhé pojednání o smyslu lidského 

života.

     Druhé období je vymezeno lety 1965 - 1989, kdy je v tomto smyslu určující jeho kniha 

z roku 1965 a spousta příspěvků dále rozvádějící toto téma. Pozoruhodná je i doba, ve 
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které tyto příspěvky vznikaly. Stále se uvolňující společenská a politická situace vrcholící 

„Pražským jarem“  končí  okupací  Československa  vojsky  Varšavské  smlouvy  v srpnu 

1968. V této souvislosti se mění i Machovcovy životní souřadnice. V roce 1969 je zbaven 

místa  vyučujícího  na Filosofické  fakultě  UK a navíc  ztrácí  možnost  publikovat.  Tato 

situace se nemění ani v následném období normalizace. 

     A konečně třetí období je vymezeno lety 1989 - 2003, kdy se situace opět mění. 

Machovec  se  vrací  na  Filosofickou  fakultu  UK,  začíná  přednášet  a  publikovat. 

Transformuje se pochopitelně i politické zřízení a česká společnost v „demokracii“. Ještě 

na konci svého života vydává další knížku, která završuje jeho hledání smyslu lidského 

bytí „Smysl lidské existence“ (2002).

     Na základě  tohoto  členění  a  v souvislosti  s vydanými  monografiemi  se  pokusím 

vysledovat  vliv společenských, hospodářských a politických změn na pojetí  fenoménu 

smyslu  lidského  života.  Jinak  řečeno  pokusím  se  odpovědět  na  otázky:  „Souviselo 

Machovcovo intelektuální zrání a životní zkušenosti s proměnou chápání smyslu lidského 

života?“,  „Byla  pro  pojetí  této  problematiky  důležitá  doba,  ve  které  Machovec 

publikoval?“ nebo „Jak se měnil přístup ke zpracování tohoto tématu?“ Pokusím se také 

ukázat, jaké místo má fenomén hledání smyslu lidského života v Machovcově díle. Tyto a 

podobné otázky nebyly  dosud v odborné  literatuře  nikým zohledněny přesto,  že  tvoří 

základ Machovcovy filosofie. 

     Pro výzkum jsem zvolil  metodu heuristickou a interpretační.  Shromáždil  jsem a 

prostudoval veškerou dostupnou literaturu publikovanou Machovcem, ale také recenze, 

rozhovory,  vzpomínky,  komentáře,  rozhlasová vysílání,  televizní  pořady a interpretace 

jeho současníků, kteří se k jeho dílu nějakým způsobem vyjádřili. Prostudoval jsem také 

zahraniční příspěvky, ale z hlediska našeho tématu nebyla jejich výpověď určující. Přesto 

jsou  v práci  zohledněny.  Důležitým  pramenem  byly  také  přednášky,  které  Machovec 

uvedl  na  Filosofické  fakultě  UK  v Praze.  Ty  byly  studenty  zaznamenány  na 

magnetofonové pásky a později  převedeny do elektronické podoby.  Dva nejdůležitější 

přednáškové cykly,  „Ethika“  (1995 -  1996)  a  „Smysl  lidského života“  (2001 -  2002) 

přikládám  v příloze  na  CD  ve  formátu  MP3. Příspěvky  Machovcem  publikované 

v zahraničí byly téměř všechny přeloženy do českého jazyka. Několik výjimek, které se 

ale přímo netýkají našeho tématu, je přesto uvedeno v poznámkovém aparátu. Vycházím 

také z osobních vzpomínek na setkání s Milanem Machovcem a ze vzpomínek jeho bratra 

Dušana Machovce, který o něm ve svých přednáškách často hovořil. 
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     Snažil  jsem  se  k tématu  přistupovat  s odstupem  člena  jiné  generace,  ale  také 

nepřímého  Machovcova  žáka.  Nebyla  to  jednoduchá práce,  protože  studijní  materiály 

byly často špatně dostupné a nebyly soustředěny na jednom místě. V tomto smyslu jsem 

spolupracoval také s Martinem Machovcem, synem Milana Machovce, který mi poskytl 

některé těžko dostupné materiály. Po konzultaci s ním jsem zjistil, že se nezachovaly ani 

deníky, ani jiné podpůrné materiály. Dopisy, které Machovec psal nejrůznějším lidem se 

zčásti  zachovaly,  ale  pro svůj  intimní  charakter  se  nedají  celé  publikovat.  Navíc sám 

Martin Machovec si nepřál jejich zveřejnění,  protože se často týkají ještě žijících lidí. 

Kompletní archiv Milana Machovce najdeme v bytě jeho syna. Ten ale pečlivě dohlíží na 

to, aby se věci týkající se intimních otázek rodiny nedostaly na veřejnost. I tato práce to 

respektovala. 

     V úvodu  této  dizertace  se  dozvíme  něco  o  životě  Milana  Machovce,  od  jeho 

nejútlejších let, až po poslední chvíle jeho života a pokusíme se tak vytvořit pozadí pro 

chápání jeho hledání smyslu lidského života. Hlavní část práce je tvořena třemi oddíly, ve 

kterých  budeme  porovnávat,  hledat  a  snad  i  nacházet  vývoj  jeho  pohledu  na  výše 

zmíněnou  problematiku.  Následovat  bude  doplňující  studie  o  Machovcovu  vztahu 

k Erichu Frommovi a Konradu Lorenzovi, kteří důležitým způsobem ovlivnili pojetí této 

problematiky. V závěru se pokusím všechny tyto poznatky syntetizovat.

     Nyní se pokusíme proniknout do podstaty celého Machovcova života a společně s ním 

se budeme především tázat, ale také hledat odpovědi na fenomén hledání smyslu lidského 

života, nejen u Milana Machovce, ale také u sebe. 
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Milan Machovec

     V neděli  23.  srpna  1925  se  v Praze  na  Královských  Vinohradech  Františku 

Machovcovi a Boženě Machovcové narodil  syn Milan. Otec, František Machovec, byl 

učitelem jazyků a ředitelem na obchodní akademii, matka, Božena Machovcová (rozená 

Herejková)  pokladní  úřednice.  Na  své  rodiče  a  dětství  vzpomíná  Milan  Machovec 

několika netradičními postřehy, jako např.: „Z dětství vzpomínám kladně spíš na figury 

mužské: na otce a na několik skvělých strýců. Kdežto ženy se mě pokoušely vychovávat, 

komandovat.  Já  byl  paličaté,  vzdorovité  dítě,  což  muži  přecházeli.  Otec  si  mě  všiml 

vždycky jednou za rok, když jsem přinesl ze školy vysvědčení. Viděl samé jedničky, tak 

jen spokojeně zavrčel.“1) Ze strýců měl na Machovce patrně největší vliv bratr jeho matky 

Julius Herejk (1889 - 1974) sokol a masarykovec, zapřisáhlý odpůrce klerikalismu. Podle 

svých vzpomínek byl Machovec poněkud „jiné“ dítě, než bylo a je zvykem. Nebavily ho 

dětské hry, rychle se naučil číst, byl nepraktický a navíc vzdoroval. Nečetl běžné dětské 

knihy,  které  jsou  obvyklé  v jeho  věku.  Jednou  z prvních  knih,  kterou  přečetl,  byla 

„Babička“ od Boženy Němcové a „Staré pověsti české“ od Aloise Jiráska. Sám vysvětluje 

své dětství následovně: „Byl jsem totiž nešikovné, nepraktické dítě, které nebavily hry na 

babu nebo na schovávanou. Vždyť to je pro slabomyslné. Rodiče si snad myslí, že jsou 

jejich děti pitomci. Nebo když mě vodili do dětského divadélka na kašpárka, tak to jsem 

pěkně vyváděl. Ale pak jsem kupodivu nosil ze školy dobré známky, a tak mě doma vzali 

na milost: aspoň se dobře učí. Už o Vánocích v první třídě jsem přečetl Babičku, potom 

Staré pověsti české. Pak jsem začal číst řecké báje, byl jsem nadšen Achillem a můj zájem 

o mytologii a myšlení postupně narůstal.“2) 

     Důležitým okamžikem Machovcova života byla,  podle  jeho vzpomínek,  návštěva 

kláštera  v Emauzích,  kam ho otec ještě  v předškolním věku zavedl.  Zde byl  ohromen 

benediktinskou liturgií i samotným místem kláštera. Již v té době prý pochopil, že zde 

nejde o nějaké dětské hry, ale o skutečně velkou věc, které se snažil porozumět. „Celá léta 

svého dětství tam pravidelně docházel a toto prostředí podněcovalo nejen jeho intelekt, 

ale  i  budoucí  zájmy – o náboženství,  hudbu a klasické jazyky.“3) To,  že Emauzy pro 

Machovce skutečně znamenaly mnoho, dosvědčuje i jeho další vzpomínka: „Za války, 

když nacisté klášter zavřeli, hledal jsem náhradu, ale úplně marně – nakonec jsem zůstal 

sám s breviářem a se vzpomínkou.“4) 
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     Ve škole se Milan projevoval jako mimořádně nadané dítě. Nechápal, jak se jeho 

spolužáci mohli těšit na přestávky, dny volna nebo prázdniny. On prý do školy chodil, 

aby se něco naučil, a ne jen proto, aby splnil očekávání svých rodičů. Do školy se vždy 

těšil a každou volnou chvilku četl. Proto často mluví o svém dětství jako o velké nudě, 

protože ještě nešlo o nic opravdového. Jinde o tom píše: „Rodiče nebyli zlí, ale pořád mě 

nutili, abych si hrál – s kostičkami, s medvědem – a mně to všechno připadalo bezmezně 

pitomé.“5) Své hudební nadání rozvíjel hrou na klavír,  nejprve soukromě, později  i  na 

konzervatoři. Studia hudby zanechal až v době studia filosofie, ale zájem o ni ho provázel 

po celý jeho život. 

     Po ukončení páté třídy pokusné školy v Nuslích, kde se naučil číst prostřednictvím 

celostní  metody za tři  měsíce,  nastoupil  do klasického gymnázia  v Praze v Londýnské 

ulici. Zde se setkal s osobností, která podstatným způsobem ovlivnila jeho další práci a 

usilování – třídním profesorem Otakarem Klímou (1908 - 1988) – pozdějším slavným 

orientalistou.  Ten  na  Machovce  zapůsobil  především  svou  výraznou  osobností  a 

metodickou  i  vědeckou  skepsí.  Podle  Machovcových  slov  pěstovala  tato  škola  a  její 

prostřední jakýsi pocit „primadonství“ a osobní výlučnosti, které si byl Machovec sám na 

sobě vědom. 

     Druhým podstatným zážitkem jeho života bylo,  když ve svých devatenácti  letech 

vyslechl Wagnerova Lohengrina. Sám o tomto zásadním zážitku píše: „Podruhé to bylo, 

když jsem viděl Wagnerova Lohengrina. To mi bylo devatenáct let. Slyšel jsem hudbu, 

která líčí tajemství příchodu čehosi svatého mezi nás ubohé smrtelníky – rytíře svatého 

Grálu, jenž přijde, snaží se o dobro, snaží se pomáhat, ale není mu porozuměno, a zase se 

nakonec musí vrátit. Zažil jsem tragický konec kladného hrdiny. Šel jsem tehdy domů a 

nevěděl  o  sobě.  Později  jsem pochopil,  že  se  mi  v  lecčems  ukazoval  archetyp  mého 

vlastního života – budeš se snažit, budeš mít pár lidí, kteří tě budou mít rádi, ale v celku 

neprorazíš, odejdeš a skončíš stejně jako ten Lohengrin v neznámu.“6) Wagnerovo dílo 

bylo  pro Machovce inspirující  po celý jeho život.  Často o Wagnerovi  vykládal  svým 

studentům, vysvětloval podstatu jeho díla ve svých knihách a překládal i Mannovu knihu 

o Wagnerovi. Uchvátila ho nejenom hudba, ale také příběhy, které vyprávěla. 

     Z německých myslitelů byl také v této době uchvácen Goethovým Faustem, který byl 

podle  Machovce  jednou z rozhodujících  knih,  která  ho přivedla  k filosofii.  Na otázku 

„Kdy  do  jeho  života  vstoupila  filosofie?“  odpověděl  následovně:  „Velmi  na  mě 

zapůsobilo, když jsem v šestnácti letech četl Goethova Fausta. Já jsem se vlastně nemohl 

stát ničím jiným: kdybych šel na řemeslo, tak bych se přizabil při prvním úderu kladivem. 
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Kdybych jezdil autem, tak bych ohrožoval lidi. Pro mě přesně platilo tohle: Na řemeslo se 

nehodí,  tak  ať  má  aspoň  ten  doktorát.“7) Machovcova  nepraktičnost  se  ve  škole 

projevovala především v hodinách tělesné výchovy, ze které měl vždy horší známku než 

z jiných předmětů. Na otázku „A co horší známka z tělocviku …?“ odpovídá následovně: 

„To je pravda. Já jak vlezl na bradla, tak jsem se hned zranil.“8) Dále mu nebyl zcela jasný 

smysl hry lidí, kteří se honí za koženou koulí, se kterou střílí na bránu nebo jí házejí do 

vysokého koše. Těchto her se zásadně nezúčastňoval a skutečně jimi opovrhoval. 

     Tento mladý učenec začíná působit v roce 1944 na obecné škole v Brandýse nad 

Labem a hned po válce se zapisuje na Filosofickou fakultu UK v Praze do mimořádného 

letního semestru. Volí obory, které ho vždy zajímaly a fascinovaly – filosofii a klasickou 

filologii, které studuje v letech 1945 - 1948. Již v této době je fascinován osobou T. G. 

Masaryka,  Aristotelovým dílem a  především filosofií  I.  Kanta.  V roce  1948 obhajuje 

rigorózní  práci  na  téma  „Kritika  jako  podstatný  moment  filosofie,  její  vznik,  vývoj, 

metody a možnosti.“

      V průběhu  vysokoškolských  studií  na  Machovce  nejvíce  zapůsobila  osobnost 

profesora Ludvíka Svobody, který byl na Machovce obzvláště náročný. Sám při svých 

přednáškách  „Etika“9) vypráví,  jak  při  jedné  konzultaci  ohledně  zpracování  zadaného 

tématu, přišel za prof. Svobodou s připomínkou, že důležitý text k vypracování tématu je 

italsky.  Prof.  Svoboda na  tuto  připomínku  reagoval  stroze  -  „Tak se naučte  italsky!“ 

Přestože šlo o poněkud netradiční přístup učitele a žáka, byl Machovec prof. Svobodovi 

za  tuto  přísnost  a  náročnost  v pozdějších  letech  vděčný,  protože  ho  prý  naučil 

systematicky pracovat a hlavně být náročný sám na sebe. 

     Další důležitou osobou tohoto období byl Zdeněk Nejedlý, pod jehož vlivem vstoupil 

Machovec  v únoru  1948 do  komunistické  strany.  To bylo  ovlivněno také  tím,  že  byl 

hluboce ideově zklamán z kontaktů s římskokatolickou církví. „Příčila se mu myšlenka 

fatálnosti,  nezměnitelnosti  třídního  rozdělení,  bohatství  a  chudoby.  Chtěl  věřit  v lepší 

svět,  v jeho možnou realizaci.  Chtěl  být optimistou věřícím v člověka a vítězství  jeho 

lepší  stránky.“10) Právě  pod vlivem Zdeňka Nejedlého doufal  ve  spojení  socialismu a 

masarykovské  demokracie.  Vztah  Machovce  k Nejedlému  byl  také  podstatně  určen 

muzikologickými  zájmy obou myslitelů  a vztahem k Masarykovi.  O něco později  měl 

Nejedlý také velký vliv na Machovcovu orientaci na české dějiny filosofie a jejich pojetí. 

Pro marxistické myšlenky se nadchl skutečně upřímně, ne snad proto, že to vyžadovala 

doba, ale především proto, že v jeho marxistické minulosti hrál roli i strach zůstat zcela 

mimo  jakoukoli  možnost  být  aktivní,  což  se  naprosto  vylučovalo  s celkovým 
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Machovcovým postojem k práci a k aktivně strávenému životu. Důležitá byla aktivita, a 

to za všech okolností. O svém vztahu k Nejedlému Machovec dále píše: „Z diskutujících 

osobností na mne tehdy nejvíce působil Zdeněk Nejedlý, a to ne proto, že nám nabízel 

svět komunismu (v tom se mi už tehdy leccos nelíbilo, zejména opojení mocí a podivný 

quasi-jezuitský  kult  „taktiky“),  ale  proto  –  a  to  bylo  jeho  tehdejší  „centrem  autem 

censeo“, že v tom světě bude prý místo pro nositele tradic humanismu a demokratismu. A 

já měl tehdy – po zhroucení lásek mého naivního katolicismu pubertálního období od 

Tomáše Akvinského až po mariánský kult – i jiné „lásky“.11) 

     Kromě  již  zmiňovaných  ideálů  komunismu  a  křesťanských  myšlenek  měly  na 

Machovce v tomto období také vliv osobnosti jako Tacitus, Masaryk, Jan Hus nebo Matěj 

z Janova:  „I  jiné  „lásky“,  například  duchovní  odkaz  Tacitův,  Vergiliův,  jednak 

Masarykův, k němuž rychle přistupovala úcta k Husovi, Matěji z Janova a všem, jejichž 

katolické mládí prošlo podobnou krizí jako teď vlivem Kanta a jiných, mládí moje.“12) K 

postoji ke komunismu a ke svému chápání jeho historických souřadnic dále v souvislosti 

s výše zmíněnými  osobnostmi  píše:  „Nebyl  jsem jediný,  byly  nás  tisíce,  kdo jsme se 

tehdy  vlivem  Nejedlého  začali  domnívat,  že  i  na  nových  základech  socialismu  a 

komunismu budeme moci udržovat a prohlubovat hodnoty humanismu a demokratismu. 

A zprávy o zločinech stalinismu? Ty jsme tehdy – neznajíce ovšem jejich rozsah a celé 

strašlivé pozadí – považovali za jistou hroznou daň době, době i tak kruté a tvrdé.“13) Léta 

1945 - 1950 byla tedy pro Machovce zásadně určující nejen proto, že jeho křesťanské 

ideály  byly  vystřídány  komunistickými,  ale  především také  proto,  že  prostřednictvím 

četby a osobními kontakty s intelektuálními velikány minulosti  i současnosti byly jeho 

teoretické vědomosti konfrontovány s realitou. Sám o tom píše: „Po roce 1945 jsem byl – 

jako student – západní demokracií zklamaný. Naplňoval mě idealismus, četl jsem Platóna 

a svého milovaného Goetha, studoval Kanta – Kritiku čistého rozumu jsem přečetl třikrát 

a dodnes mohu citovat mnoho pasáží. A potom jsem objevil Marxe. Ukázal mi: musíš se 

soustředit na to nejdůležitější.“14) Přesto je nutné říci, že ideály Ježišova učení zůstávaly 

v Machovcově  intelektuálním  světě  aktivní.  Jak  sám  uvádí,  k Ježíšovi  se  dostal 

prostřednictvím své matky a po celý život mu svým způsobem zůstal věrný. To můžeme 

vidět  především  v Machovcově  zpracování  tohoto  tématu  v pozdější  knize  „Ježíš  pro 

moderního člověka“. Pro hlubší pochopení tohoto fenoménu v myšlení Milana Machovce 

uvádím jeho další vysvětlení. Při otázce „Jak jste se dostal k Ježíšovi? Prostřednictvím 

matky?“ Machovec odpovídá: Moje matka byla  liberální,  otec katolík  tak,  jak český i 

moravský sedlák býval, tedy spíš konzervativní než katolický. Velmi silně na mě působila 
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liturgie  benediktýnů  v pražském  Emauzském  klášteře.  Byl  jsem  jí  úplně  unesený. 

Soustředění  mnichů,  moudrost  žalmů  a  tajemná  varhanní  hudba.  A  patres,  později 

v Dachau zavražděný opat, převor, to byly osobnosti.“15) 

     Důležité bylo také Machovcovo setkání s židovstvím. Osobou, která na něho nejvíce 

zapůsobila, byla jeho spolužačka Eva Brumlová. O této dívce, jakožto o jediném člověku 

svého  života  tvrdil,  že  byla  „lepší“  a  inteligentnější,  než  byl  on  sám.  Ve  svých 

přednáškách „Etika“ o ní dokonce říká, že ho „trumfla“ téměř ve všem. Miloš Pojar na 

Machovcův vztah k židovství vzpomíná následovně: „První Židé, s nimiž se Machovec 

v životě  setkal,  byli  jeho  nečetní  židovští  spolužáci  a  učitelé.  Nejvíc  myslil  na  Evu 

Brumlovou, která zahynula v Osvětimi. Na ni i na ostatní vzpomínal do konce života a 

ještě nedlouho před smrtí mne požádal, abych podle jmen konkrétněji zjistil, kde a kdy 

zahynuli. Byli mu trvalým mementem a dokonce si dělal výčitky, že pro ně on ani ostatní 

nic neudělali,  aby jim pomohli vyhnout se strašlivému osudu. Pokud vím, nebyli  mezi 

jeho nejdůvěrnějšími přáteli žádní další Židé.“16) 

     Do tohoto období patří ještě jedna Machovcova vzpomínka, která odkrývá jeho vlastní 

intimitu a vztah k rodičům. „Otec se mnou za dvacet let života prohodil snad deset vět a 

já si všechny z nich pamatuji. Matka mluvila denně dvě až tři hodiny, ale nepamatuji si 

vůbec nic.“17) 

     V únorových událostech roku 1948 měl Machovec strach o sebe a prožíval těžké 

pocity bezmoci  při  mocenských zápasech a personálních čistkách.  Politického dění  se 

zúčastňoval  jen  výjimečně.  V ústraní  se  snažil  dohnat  to,  co  mu  období  okupace 

neumožňovalo. Studoval, četl, diskutoval a navštěvoval poctivě přednášky. „Zamýšlenou 

disertaci o Tacitovi se nakonec rozhodl použít jako práci ke státní zkoušce pro gymnazijní 

profesuru  a  narychlo  sepsal  volnou  úvahu  o  kritice  ve  filosofii,  na  jejímž  základě 

promoval v červnu 1948. 30. září složil poslední státní zkoušky.“18) 

     V letech  1948  -  1950  absolvoval  vojenskou  službu,  kde  se  setkává  se  svým 

dlouholetým přítelem Milanem Munclingerem. V průběhu druhého roku vojny pracoval 

na své první knize, která vyšla v roce 1951 pod názvem „Logika“, o které sám Machovec 

později řekl, že to byl jeho největší životní omyl. Tato publikace se již v době, kdy vyšla, 

setkala s ostrou kritikou Jiřiny Popelové, která ji hodnotí slovy: „Machovec ji („Logiku“ 

pozn.  J.  Š.)  vydal  bez  důkladného  dlouholetého  studia  logiky  a  bez  důvěrného  sžití 

s logickými problémy. Nejde mu tedy o řešení nevyřešených problémů, ale o přístupné 

podání hotového logického systému. Odtud příliš lehké klouzání po povrchu opravdové 

problematiky.  Další  vadou  je  jistá  mnohomluvnost  a  hýření  v uvádění  příkladů. 
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Machovec přechází dosud nevyřešenou problematiku a zastává postoj, jako by autoru vše 

bylo jasno.“19) Jeho první cesta z vojny vedla do kláštera v Emauzích. 

     V roce  1950  nastoupil  jako  odborný  asistent  na  Vysokou  školu  politických  a 

hospodářských studií, kde vyučoval dějiny české filosofie, dějiny kultury a logiku. 17. 

listopadu  1952  byla  založena  Československá  akademie  věd,  která  začala  vydávat 

Filosofický časopis, jehož první číslo vyšlo v lednu roku 1953. Machovec se stává členem 

redakční rady společně s osobnostmi, jako byli Ludvík Svoboda, Jiřina Popelová, Karel 

Kosík, Ladislav Tondl nebo Otakar Zich.

     Změny nastaly i v Machovcově osobním životě. V roce 1952 se seznámil se svou 

studentkou Markétou Hajnou (1932 - 1978), se kterou o rok později uzavřel sňatek. Právě 

s ní napsal svou nejobsáhlejší knihu „Utopie blouznivců a sektářů“, která vyšla v roce 

1960. V této době také Machovec dokončuje svou habilitační práci „Husovo učení a jeho 

význam v tradici  českého národa“, která  vychází  v roce 1953 knižně.  Ve 28 letech se 

stává  docentem  (jmenován  30.  července  1953),  což  je  vzhledem  k věku  skutečně 

úctyhodné. Navíc je v této době zrušena Vysoká škola politických a hospodářských studií 

a Machovec přechází na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde působí při katedře 

dějin filosofie. Sám však o této knize píše: „Moje první větší publikace, kterou jsem se 

habilitoval v roce 1953, kniha o Husovi, byla ještě dost epigonsky nejedlovská. Byl jsem 

v jádru poplatný názoru, ne úplně, to nezjednodušení, že vše reálné u Husa a u husitů bylo 

to sociální a všechno ostatní, že je nadstavba a druhořadé. Bylo to velké zjednodušení, 

nicméně mi umožnilo, že jsem o Husovi a Matěji z Janova psal pravdu, že jsem nemusel 

lhát.“20) Tato práce byla především v tisku a u čtenářů velice pozitivně přijata, ale silně ji 

kritizoval  Karel  Kosík,  který  ji  označil  za  nemarxistickou  a  Machovce  označil  za 

představitele nemarxistických pozic, masarykismu a idealistu.21) Stejně odmítavě hodnotí 

Machovcovu práci o Husovi také historik František Graus, který píše: „Jedním z hlavních 

nedostatků celé Machovcovi práce je, že si naprosto nevšímá lidového kacířství a lidové 

tvorby. Nelze také vůbec souhlasit se základním pojetím celého hodnocení Husa. Právem 

sice autor podtrhuje lidovost a demokratičnost Husovu, ale popularizační snahou se dal 

strhnout  dále.  Je  jasné,  že  nejde-li  tu  o  pouhou frázi,  je  základní  myšlenka  naprosto 

falešná.“22) 

     Již téhož roku publikuje krátkou studii o Josefu Dobrovském, která se již epigonství 

zbavila.  Sám  o  tomto  svém  počinu  píše:  „Ale  již  téhož  roku  (1953  –  pozn.  J.  Š.) 

publikovaná  studie  o  Dobrovském,  rozšířená  později  v knihu  (1964)  se  epigonství 

zbavuje a svými důrazy připomíná spíše akcenty masarykovské (pravda, metodologická 
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skepse,  nutnost odporovat  podvědomým interesům atd.)  –  kniha obsahuje i  historický 

přehled všech forem osvícenství u nás.“23) Tím se hlásí k myšlence, že filosofie musí být 

podložena důkladným vědeckým badatelstvím. 

     Někdy kolem roku 1956 objevuje Machovec klíčové téma své životní práce – tázání 

po smyslu lidského života. Na toto téma byla i jeho první veřejná přednáška v Liberci. 

Sám na své začátky vzpomíná: „Od roku 1956 se atmosféra začala malinko uvolňovat, 

když  přišel  k moci  Chruščev.  Ne příliš.  V té  době  jsem pro sebe objevil  dvě  témata, 

jednak  tázání  po  smyslu  lidského  života  a  dále  kritiku  tehdejších  zjednodušených 

ateistických metod. První veřejnou přednášku jsem měl v roce 1956 v Liberci. Ve vlaku 

jsem  si  napsal  pár  poznámek,  co  jsem  si  tak  pamatoval  z epikureismu,  stoicismu, 

křesťanství.  Udělal  jsem z toho koktejl,  ale téma vzbudilo ohromný zájem, protože se 

tenkrát nevykládalo.“24)

     Druhé téma Machovcova zájmu byla kritika a napadání tehdejších ateistických metod, 

které  se  snažily  zjednodušeně  a  mechanicky  srovnávat  moderní  poznatky  s biblickou 

věroukou. Nejvíce však v této souvislosti útočil na tzv. „vědecký ateismus“: „Vždycky 

jsem se tázal:  „Ateismus  je  negace,  jak může negace  být  vědou?“  Vedli  jsme o tuto 

otázku spory s přítelem Bondym. Určitou dobu se domníval, že může přijímat ateismus 

jako vědu.“25) Nebyl to ale oddaný návrat k víře, ale spíše zaujatost problémy náboženství. 

Jasně si uvědomoval, že ne vše je na křesťanství špatné a zcela ho zavrhnout jen kvůli 

několika nesrovnalostem by byl  nesmysl.  Navíc ani  marxismus zcela  nezavrhl,  pouze 

některé myšlenky se mu zproblematizovaly. Zcela v této souvislosti zavrhl hegelovskou 

dialektiku,  když  odmítl  „nutný vývoj“ v dějinách,  onu nadosobní dějinnou zákonitost, 

která bez lidské aktivity vede k realizaci stále „lepších zítřků“. To bylo pro Machovce 

zcela nemyslitelné, když si uvědomíme, jak moc pro něho znamenala aktivita člověka.

     30. 11. 1956 se manželům Machovcovým narodil první potomek Martin, jenž se již 

mohl těšit z nového bytu v Košířích, který Machovec nedlouho před touto událostí získal. 

Manželka  Markéta  po ukončení  studií  a  synově  narození  nastoupila  do Filosofického 

ústavu  ČSAV,  kde  pracovala  v oddělení  sociologie  náboženství  vedeném  Erikou 

Kadlecovou. 

     13. září 1962 se narodilo druhé dítě, dcera Helena. O svých dětech se Machovec ve své 

práci  a  rozhovorech  příliš  nezmiňuje,  přesto  je  důležitá  poznámka  týkající  se  jeho 

politických postojů majících dopad na jejich budoucnost. Na otázku „Nedoplatily na Vaše 

politické postoje vaše vlastní děti?“ odpovídá: „Syn Martin se dostal na vysokou školu až 

se  čtyřletým zpožděním,  a  to  jen  proto,  že  měl  samé  jedničky  a  že  hrozil  evropský 

15



skandál. Nechali ho stejně studovat jenom externě a pod podmínkou, že nebude mít žádný 

malér. Nakonec školu dokončil. Dcera Helena se nedostala nikam, a při tom si myslím, že 

byla stejně inteligentní jako Martin. Myslel jsem si, že lepší je mít děti s charakterem a 

bez doktorátu, než děti s doktorátem a bez charakteru. Moje děti mě mají rády, přestože 

měly kvůli mně jenom maléry. A vyrostly v charakterní lidi.“26)

     Od školního roku 1956 - 1957 Machovec přednášel na Filosofické fakultě dějiny české 

filosofie a etiku. Ve stejném školním roce vychází jeho první zpracování tématu, které 

provázelo celé jeho filosofické dílo, útlá brožurka „O smyslu lidského života“, která byla 

ve srovnání s pozdějšími závěry, poplatná době, ve které vznikla. 

     Do tohoto období patří také Machovcovy první kontakty s evangelickými teology, jako 

byl  např.  Milan  Opočenský,  který  ho  seznámil  s důležitou  osobou,  Josefem  L. 

Hromádkou, který byl pro Machovce, po celý zbytek jeho života rádcem a vzorem. Sám o 

tomto setkání píše: „A právě Opočenský mě v roce 1958 přivedl k Josefu L. Hromádkovi. 

Bylo mi 33 let a poprvé jsem se poznal a evangelíkem, který měl nejen vysokou úroveň 

víry, ale také vysokou úroveň intelektuální. Takovou jsem doposud nepoznal. U katolíků 

mě  oslovovala  spíše  liturgie  –  žádného  člověka  fundovaného  na  takové  úrovni  jsem 

nepoznal.“27) Své  komplikované  postoje  vůči  víře,  marxismu  a  filosofii  vysvětluje 

Machovec následovně: „Moje filosofie byla aristotelsko-kantovská. Jako vzor jsem měl 

také postavu T. G. Masaryka. Marxismus jsem bral jako druh universalismu, ale nikdy 

jsem  se  nestal  dogmatickým  marxistou,  ani  ekonomicky,  ani  filosoficky.  Ovšem 

zdůrazňovat to v roce 1958 by bylo sebevraždou. Nebyl však důvod ji páchat, když jsem 

mohl  něco  dobrého  udělat.  Třeba  právě  v boji  proti  nesmyslným  pseudoateistickým 

metodám tehdejších byrokratů. Tehdy jsem byl neznámý asistent z univerzity a později 

docent. Čili neměl jsem co ztratit. Jiné to bylo v roce 1968 - 1969.“28) 

     V roce 1958 se Machovec stává členem krajského výboru Československé společnosti 

pro šíření politických a vědeckých znalostí,  v rámci které často přednáší po Čechách i 

Moravě, převážně o náboženské problematice. Ve stejném roce se stává kandidátem věd 

na  základě  práce  o  Palackém  (František  Palacký  a  česká  filosofie,  1961).  „Koncem 

padesátých  let  se  seznámil  se  Zbyňkem  Fišerem  (1930),  později  známým  pod 

pseudonymem Egon Bondy.  Rozpoznal  prý ihned jeho mimořádný talent  a  přiměl  jej 

dosáhnout akademického vzdělání. Jejich vtah byl trvalý, přátelský, ale i plný konfliktů. 

Díky přátelství s Machovcovým synem Martinem se Bondy stal takřka členem rodiny.“29) 

     Od  roku  1959  Machovec  působil  v redakční  radě  edice  Odkazy  pokrokových 

osobností  naší  minulosti  nakladatelství  Melantrich.  Začíná  důkladně studovat  moderní 
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protestanskou  teologii,  hlavně  dílo  Karla  Bartha,  a  píše  o  tom  knihu  „O  tak  zvané 

dialektické  teologii  současného  protestantismu“  (1962).  Množí  se  soukromá  diskusní 

setkání s evangelickými teology, která v roce 1962 přecházejí na půdu Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Machovec vede dialog. Sám o tom píše: „Skutečný „život v dialogu“ 

začal již koncem padesátých let, kdy se za onoho jistého uvolnění za Chruščova k mým 

přednáškám začali vyslovovat zprvu někteří evangelíci, kteří mě přivedli k teologu J. L. 

Hromádkovi.  Polemiky se změnily v přátelství.  Pro rostoucí počet jsem přenesl dialog 

počátkem  šedesátých  let  na  univerzitní  půdu,  kde  se  pak  střídavě  účastní  a  referují 

teologové evangelíci  (J.  L.  Hromádka,  J.  B.  Souček,  J.  Smolík,  Z.  Trtík  aj.)  i  mnozí 

intelektuálové katoličtí (M. Hrabáň, J. Němec, J. Sokol ad.). 

     Od roku 1964 stále častěji dojíždějí a vedou „dialog“ i referenti zahraniční, „Filosof E. 

Fromm, čelný katolický  teolog K. Rahner,  vídeňský hebraista  K. Schubert,  holandský 

teolog A. Rasker a jeho žáci.“30) Nutno však dodat, že v zahraničí zaujal Machovec právě 

těmito úvahami o dialogu, takže byl přibližně od roku 1962 zván různými zahraničními 

institucemi  církevního,  akademického  i  vzdělavatelského  charakteru  k přednáškám po 

celé Evropě a Severní Americe.  V této souvislosti vydává v roce 1965 jednu ze svých 

nejdůležitějších knih „Smysl lidského života“, kde se objevuje zásadní kapitola o dialogu 

a jeho pojetí. Ve stejném roce získává vědecký titul doktora věd. Přesto, že se Machovec 

otevřeně nehlásí  k existencialismu,  je tento filosofický směr patrný v jeho další  knize 

„Svatý Augustin“ (1967). Od stejného roku působí v redakčních radách časopisů Neues 

Forum a Internationale Dialog Zeitschrift. 

     Vyvrcholením  křesťansko-marxistického  dialogu  bylo  uspořádání  konference 

v Mariánských Lázních,  pod záštitou  Československé  akademie  věd a  Společnosti  sv. 

Pavla v roce 1967. Svůj skutečný humanismus osvědčil  v roce 1968, kdy se podílí  na 

založení Společnosti pro lidská práva, jejímž cílem byla propagace Všeobecné deklarace 

lidských práv. V tomto roce získává i nejvyšší akademický titul, vysokoškolský profesor 

filosofie. 

     Jistě zajímavým setkáním byl  rozhovor s paní Olgou Revilliodovou, dcerou T. G. 

Masaryka, o kterém Machovec píše: „Dr. Milan Opočenský, který působí už po dva roky 

v Ženevě  jako  tajemník  Světového  sdružení  křesťanského  studentstva  mi  mimo  jiné 

zprostředkoval  setkání  s paní  Olgou Revilliodovou,  dcerou T.  G.  Masaryka.  Byl  jsem 

upřímně překvapen, jak je tato už stará dáma (je jí  77 let)  fyzicky i duševně svěží – 

vysoká, pružné postavy, projevovala velice živý zájem zejména o všechno nové, co se u 

nás děje.“31) 
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     Rok 1968 byl bohatý na události nejen v kontextu českého státu, ale také v životě 

Milana Machovce. 29. 4. 1968 se v Praze konal veřejný mítink ve formě show-dialogu, 

jehož se zúčastnilo kolem 2500 účastníků. „Machovec předsedal, partnery v dialogu byli 

za marxisty Jiří Cvekl, Vítězslav Gardavský, František Kavka, Jaroslav Krejčí a Lubomír 

Nový, za nekatolické teology Josef L.  Hromádka,  Jan M. Lochman,  Josef B. Souček, 

Ladislav Hejdánek a Zdeněk Trtík, za katolíky Metoděj Habáň, Jiří Němec a Vladimír 

Rudolf.“32) V této době Machovec dokončoval jednu ze svých nejznámějších knih „Tomáš 

G. Masaryk“,  psanou v letech 1965 - 1967, která shodou okolností  vyšla na jaře roku 

1968. Podílí se na obnově Společnosti T. G. Masaryka, která vznikla již za Masarykova 

života (v 50. letech za předsednictví J. L. Hromádky zaniká), ale srpnové události tyto 

snahy zastavily. 

     Srpnové  dny  zastihly  Machovce  společně  s jeho  přítelem  Munclingerem  na 

wagnerovském  festivalu  v Bayreuthu.  Hned  22.  srpna  1968  píše  ostrý  protest  proti 

okupaci, který byl záhy poté uveřejněn v mnoha světových denících.33) Ve stejnou dobu je 

jeho rodina na rekreaci v Jugoslávii. Setkávají se ve Vídni, kde byl jmenován hostujícím 

profesorem pro  školní  rok  1968 -  1969.  Váhá s návratem do Československa,  ale  na 

naléhání manželky, která chtěla být s dětmi v Praze, se v prosinci roku 1968 vrací zpět. 

To i přes nabízenou pomoc Ericha Fromma, který vyjednal Machovcovi práci na několika 

zahraničních univerzitách. „V lednu 1969 se vydal na pozvání metodistů do Spojených 

států a Kanady a přednášel v New Yorku, Chicagu, Pittsburku, San Franciscu, Virginii, 

Massachusetts,  na Floridě,  Washingtonu, Princetonu, Montrealu,  Ottawě – celkem zde 

strávil téměř dva měsíce. V březnu 1969 po návratu z Ameriky navštívil soukromě Izrael 

a téhož roku několikrát  cestoval i do Říma, kde jménem Společnosti  pro lidská práva 

předal její Čestné občanství smrtelně nemocnému kardinálu Beranovi. Později přijel na 

jeho  pohřeb.“34) Zde  se  setkává  i  s pozdějším  papežem Karolem Wojtylou  a  necelou 

hodinu s ním hovoří. 

     V roce 1969 udělil papež Pavel VI. Machovcovi uznání za dialog mezi křesťanstvím a 

ateismem.  30.  listopadu  1969  mu  skončila  platnost  pasu,  přesto  se  rozhodl,  že  se 

z poslední zahraniční cesty vrátí. A to i za předpokladu, že už do zahraničí nebude moci 

cestovat  a  že  bude  pravděpodobně  propuštěn  z univerzity.  A  skutečně,  ještě  stihl 

odpřednášet „Etiku“ v zimním semestru 1969, poté byl vybídnut, aby sám odešel. To ale 

odmítá.  Místa  vyučujícího  byl  tedy  zbaven  oficiálně.  Při  poslední  přednášce  prý 

studentům vzkázal, že se vrátí buď za měsíc, nebo za dvacet let. 
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     Důležitý mezník v dialogu mezi ateismem a křesťanstvím byla  Machovcova další 

kniha  „Ježíš  pro  moderního  člověka“,  která  byla  v roce  1969  připravena  k distribuci. 

Bohužel politická situace nedovolila, aby se dostala ke čtenářům, byla rozmetána. Navíc 

byl  Machovec  vyloučen  z komunistické  strany  a  zbaven  členství  v redakční 

radě Filosofického časopisu a všech ostatních kulturních a vědeckých institucích. Zhroutil 

se mu i  osobní život.  Na podzim roku 1969 vyvrcholila  déle trvající  manželská krize 

rozvodem s Markétou. Svou obtížnou situaci pak s odstupem doby hodnotil následovně: 

„A když mě po dvaceti  létech práce na univerzitě v roce 1969 vyhodili,  protože jsem 

odmítl odvolat své přesvědčení, že srpen 1968 byl hnusnou okupací, a pak dlouho obtížně 

živil sebe i rodinu soukromými hodinami, jediný vůbec, kdo měl odvahu dát mi trvalou 

práci  (varhaníka),  byl  katolický  kněz  P.  František  Kohlíček,  tehdy  farář 

v Holešovicích.“35) Jinde zase o této obtížné době píše: „Po příjezdu vojsk na mně chtěli, 

abych  odsouhlasil  ex  post  okupaci,  a  prohlásil,  že  jsem  naletěl  zlému  Alexandru 

Dubčekovi.  Na oplátku by mě sice nenechali  na univerzitě přednášet,  ale dali  by mně 

alespoň místo v nějakém archivu.  Řekl  jsem,  že ne,  že mě těžko mohl  Dubček svést, 

protože jeho postoje jsem zastával už deset let předtím, než jsem jeho jméno slyšel. Když 

mi pak říkali, že ve státě, který je vedený soudruhem Husákem nemám co dělat, tak jsem 

živě souhlasil.“36) 

     V letech normalizace bylo Machovcovo veřejné působení silně omezeno,  nemohl 

svobodně publikovat, jeho knihy byly zakazovány a navíc měl přísný zákazem cestovat 

do zahraničí. A nadto: „V této době jej také vnitřně pohlcoval více než deset let trvající 

složitý  milostný  vztah  s Daňou  Horákovou  (nar.  1947)  -  (v  Českém  snáři  Ludvíka 

Vaculíka  vylíčenou  pod  jménem  Ella,  podle  Machovce  ne  zcela  přiměřeně).  Ač  jej 

psychicky  značně  vyčerpával,  pomohl  mu  tento  poměr  svým  způsobem  překlenout 

problémy politického rázu. „Bylo zajisté lépe, že mě trápila Daňa. Neměl jsem čas myslit 

na to, že mne trápí Brežněv.“37) Pozitivní zpráva byla, že se na jaře roku 1971 nastěhoval 

do nového bytu v Praze - Holešovicích. 

     Přesto, že byl z veřejného života v Československu vyřazen, v zahraničí mu vycházely 

překlady jeho hlavních spisů, především knihy „Ježíš pro moderního člověka“ (přeložena 

do dvanácti jazyků) a „Smysl lidského života“. Jak bylo uvedeno výše, živil se Machovec 

soukromými hodinami, především výukou němčiny, latiny a hrou na klavír. 

     V roce  1973  se  mu  podařilo  nastoupit  do  nové  práce.  Stal  se  varhaníkem  v 

římskokatolickém kostele u sv. Antonína v Holešovicích. Přijal ho již výše zmíněný páter 

Kohlíček. Takto se živil až do roku 1985. Tato stálá práce mu navíc umožnila, aby se 
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vrátil ke své vědecké činnosti. Na základě studia Konráda Lorenze objevuje nové téma 

zájmu – ekologii, které se později projevilo v knize „Filosofie tváří v tvář zániku“ (1983). 

     Věcí, se kterou se Machovec nikdy nesmířil, bylo to, že jeho nadaní žáci byli donuceni 

k emigraci.  Sám o tom píše: „Mohu vám jedině prozradit jeden z mých nejtrápivějších 

pocitů: že když přišel rok 1968, tedy ruská okupace, a později husákovský teror, kterému 

se říkalo normalizace, jako by teror bylo to „normální“ v lidském životě, měl jsem právě 

deset  až  dvanáct  velmi  nadaných  žáků.  A  tito  žáci,  neměli-li  duchovně  zajít,  museli 

emigrovat.“38) Mezi jinými jmenuje například: „Vladimíra Zemana, který je profesorem 

v Montrealu. Karla Máchu profesora v Mnichově. Daňu Horákovou významnou kulturní 

činitelku  v Hamburku.  Václava  Bělohradského,  který  to  dotáhl  na  profesora  v Římě, 

Janově  a Terstu.  Viděl  jsem tehdy  kolem sebe  růst  cosi  jako  školu  lidí,  kteří  se  učí 

dialogicky myslet, nebýt stoupenci jednoho –ismu.“39) Život v období normalizace nebyl 

pro  Machovce  skutečně  lehký.  Musel  se  protloukat,  jak  se  jen  dalo.  Rozvedený,  bez 

pořádného  příjmu,  zbaven  možnosti  publikovat  a  cestovat,  navíc  opuštěn  i  těmi 

nejnadanějšími  žáky.  Zůstal  sám.  Při  jednom  z rozhovorů  na  tuto  dobu  vzpomíná: 

„Nejhorších bylo prvních čtyři pět let.  Byl jsem sice rozvedený, ovšem měli jsme dvě 

nedospělé děti, na které jsem finančně přispíval, neměl jsem ale žádné zaměstnání, žádný 

plat  a  byl  pro  mne  problém sehnat  peníze  i  na  základní  živobytí.  Živil  jsem se  jen 

soukromými  hodinami  a  později  hraním  na  varhany  v holešovickém  kostele  svatého 

Antonína.“40) 

     K celkovému zlepšení došlo až v roce 1975, kdy začíná v soukromí přednášet mladým 

lidem, kteří  z politických důvodů nemohli  studovat.  Postupně se tak vytvořil  seminář, 

fungující až do listopadu 1989. Mezi probíraná témata patřily například dějiny filosofie, 

dějiny  české  kultury  nebo  dějiny  světových  náboženství.  Tyto  semináře  se  většinou 

nekonaly na jednom místě, ale z bezpečnostních důvodů byly měněny adresy bytů, kde se 

přednášelo,  např.  na  Starém  Městě,  na  Petřinách,  od  roku  1980  na  Vinohradech 

(Slavíkova ulice)  a od roku 1982 opět  na Starém Městě  (Templová  ulice).  Machovec 

vzpomíná:  „Začaly přibližně v roce 1975, do té doby jsem měl  příliš  velké existenční 

starosti a pak – srpen, okupace – nějakou dobu jsme byli všichni ochromeni. Scházely se 

nejdříve malé skupinky, kolem deseti, patnácti mladých lidí, většinou děti, které nesměly 

kvůli rodičům studovat. Skupiny byly dvě, jednu z undergroundu vedl Egon Bondy, já 

druhou, pak splynuly. První tři roky se učilo základům filosofie, další čtyři jsem přednášel 

dějiny  náboženství,  Řecko,  Řím,  mimokřesťanská  náboženství.  Nový  cyklus  patřil 

dějinám  české  kultury  –  cyrilometodějská,  svatováclavská  tradice,  husitství  až 
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k Palackému, Havlíčkovi, Masarykovi. Poslední cyklus – antika, středověk, novověk – už 

jsem  nedokončil.“41) Mezi  posluchači  se  objevili  později  významné  osobnosti 

polistopadové politiky,  např.  Jan Ruml nebo Martin  Fendrych.  Všechny přednášky se 

navíc  nahrávaly  na  magnetofonové  pásky.  Machovec  o  tom píše:  „Bytové  univerzity 

začaly tak od roku 1975, kdy už jsem měl finance zajištěné, a pak se držely. Návštěvníci, 

čtyřicet až šedesát lidí, je vždycky nahráli na pásky a posílali stovkám lidí do Budějovic a 

do Plzně a do všech krajů. To vydrželo až do roku 1989. V sedmdesátých letech u mých 

nohou sedával ministr Ruml. V osmdesátých letech sedával vedle mě – tichý a plachý – 

jeho dnešní náměstek Fendrych. Oba skvělí lidé. Neměli univerzitu. Tato doba teroru se 

pro  mě  těmito  „bytovými  univerzitami“  stala  dobou  určité  svobody  a  hledačství 

pravdy.“42) 

     V roce 1977 podepsal  jako jeden z prvních Chartu  77,  kterou  mu přinesl  Luboš 

Kohout. V této souvislosti dělal  oponenturu některým z dokumentů Charty a redigoval 

dva  samizdatové  sborníky,  které  vydala  k dvoustému  výročí  tolerančního  patentu 

(Problém  tolerance  v dějinách  a  perspektivě)  a  k stotřicátému  výročí  narození  T.  G. 

Masaryka (Masarykův sborník VII). V souvislosti s touto událostí přišel Machovec na čas 

o telefon a začal být sledován „tajnými“. „Vzali mi tenkrát telefon, a pak mi ho zase za 

čas vrátili, protože zjistili, že se bez něho špatně odposlouchává.“43) 

     V tuto dobu se zlepšila také jeho finanční situace, nejen díky stálému příjmu za hraní 

na  varhany,  ale  také  díky  tomu,  že  mu  občas  přišel  nějaký  honorář  ze  zahraničí  za 

překlady jeho knih. Machovec o tom píše: „Měl jsem finanční základ z varhan, hrál jsem 

na ně jak při  bohoslužbách,  tak na svatbách  či  pohřbech,  a současně mi  občas přišel 

nějaký ten honorář z Německa, USA nebo Nizozemska za překlady mých knih, úvah či 

přednášek. Samozřejmě nikoli poštou, protože by mi ho zabavili, ale vždycky ho někdo 

přivezl.“44) 

     Koncem sedmdesátých let dochází k smutné změně v jeho soukromém životě. V roce 

1978  umírá  jeho  bývalá  žena  Markéta,  o  kterou  se  v posledních  letech  jejího  života 

pečlivě staral a v jejích závěrečných dnech jí byl stále na blízku. Navíc, o rok později, 

emigrovala  do Spolkové republiky Německo  Daňa Horáková,  která  nevydržela  nátlak 

doby.

     Po podepsání Charty navíc Machovce pravidelně obtěžovala StB, zabavovala adresy 

přátel  nebo  dopisy  od  Ericha  Fromma.  Přesto  na  tyto  události  vzpomíná  s vtipným 

nadhledem: „O mne se někdy staraly i čtyři skupiny tajných: z vnitra, z Bartolomějské, 

z Prahy 7, kde bydlím, a také z Ostravy, kde jsem měl celou řadu svých žáků. Jenže tu byl 
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malý háček:  já  už totiž  byl  odevšad vyhozen,  a  tak jsem o nic,  na čem mi  záleželo, 

nemohl přijít.  Přednášet jsem nesměl,  publikovat jsem nesměl,  stýkat se s přáteli  jsem 

nesměl, tak co může ještě přijít? Ano, mohli mě zavřít,  ale co z toho? Ze všech koutů 

světa by se začaly ozývat hlasy. A tomu se chtěli vyhnout, neboť jim šlo o vzbuzení zdání 

svobody a demokracie.“45) 

     Z tohoto období je velice zajímavá vzpomínka na pohřeb Jana Patočky, kterého se 

chtěl Machovec, jakožto kolega, přítel a chartista, zúčastnit. Ale při východu z domu, kde 

bydlel, byl okamžitě zatčen a odvezen k výslechu do Bartolomějské ulice. Celou událost 

popisuje následovně: „Profesor Patočka zemřel tak trochu jako mučedník Charty.  A já 

chartista,  samozřejmě  šel  na  pohřeb,  který  se  měl  odehrávat  na  malém břevnovském 

hřbitůvku. Ten den jsem vstal už v šest ráno, protože jsem věděl, že budu hlídán. Vyšel 

jsem tedy na chodník, ale oni už tu stáli.  Hned mě vzali  a odvezli  do Bartolomějské. 

Kolem deváté přišel jeden z nich a povídá: „Heleďte, pane profesore, vy si klidně dělejte, 

co chcete, a my vás po pohřbu zas pustíme domů.“ V hlavě mi blýskl šílený, drzý nápad. 

Povídám: „Dobrá, tak mně sežeňte vašich dvacet lidí a já jim budu něco povídat.“46) Ač se 

to zdá neuvěřitelné, v době pohřbu Jana Patočky přednášel Machovec v Bartolomějské 

ulici tak zvaným „tajným“ o Marxovi a jeho filosofii, a to způsobem, který je navíc velice 

zaujal. To bylo dáno především tím, že Machovcův Marx byl vyložen jiným způsobem, 

než bylo v té tobě ve školách obvyklé. Machovec dále pokračuje: „Uběhla půlhodina a 

vyšetřovatel se vrátil do místnosti, kde jsem seděl. „Tak prosím, račte, pane profesore. Už 

vás čekají.“ Odešel jsem do malé zasedačky. Opravdu – čekalo tady patnáct mužů mezi 

třiceti  a čtyřiceti  lety.  Uklonil jsem se a povídám: „Pánové, myslím, že by vás mohlo 

zajímat něco o marxismu.“ A začal jsem o Marxovi, o tom, kdo to byl a oč usiloval, co 

napsal  a  proč,  s kým se přátelil  a  jakou měl  rodinu.  Řeknu vám,  že  takové ticho  při 

přednášce mám jen málokdy, jaké bylo v Bartolomějské. Seděli a ani nedutali. Když jsem 

po půldruhé hodině skončil, trousil se z místnosti jeden po druhém, až ten poslední přišel 

ke mně a povídá: „Proč nám tohle, pane profesore, neřekne někdo z našich filosofů? Oni 

to neznají?“ A já na to: „Ale ano, někteří stejně dobře jako já, ale oni se vás bojí. Já se vás 

nebojím.“ V tu chvíli jsem měl pocit naprosté, bezbřehé svobody. Dodnes si kladu otázku, 

zda jsem rozloučení s Patočkou neprožil smysluplněji,  silněji, nežli kdybych pár minut 

postál nad jeho rakví.“47) 

     V roce  1987  udělila  evangelická  teologická  fakulta  v Bernu  Machovcovi  čestný 

doktorát.  V obavě,  že  mu  bude  znemožněn  návrat,  jej  osobně  nepřijal.  K osobnímu 

předání pak došlo až na švýcarské ambasádě v Praze. Ve stejném roce byla  v Lánech 
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obnovena Společnost T. G. Masaryka,  jejímž předsedou se stal historik Karel Kučera. 

Machovec pak byl členem předsednictva. Žádost o legalizaci společnosti byla zamítnuta, 

ale s pomocí různých odvolání fungovala až do sametové revoluce. 

     V roce 1988 se sešli někteří účastníci Mariánskolázeňské konference konané v roce 

1967, a to opět v Mariánských Lázních. „Asi dvacet účastníků, z nichž jmenujme Eriku 

Kadlecovou, Jaroslava Hraničku, Ladislava Prokůpka, Milana Machovce, Dorotheu Sölle 

a  Horsta  Pöhlmanna,  zde  první  den  hovořilo  o  dialogu,  druhý  o  ekologii  a  třetí  o 

feminismu.“48) 

     V atmosféře  strachu,  v lednových demonstracích roku 1989, kdy kdosi hrozil,  že 

zopakuje Palachův čin,  Machovec veřejně vystoupil  s výzvou rozmlouvající  tento čin. 

„Při demonstraci 19. ledna 1989 na Václavském náměstí vystoupil s projevem, ve kterém 

hovořil nejen o Janu Palachovi, ale také o nenásilné tradici Mahátmy Gándhího.“49) Projev 

byl odvysílán v českých rozhlasových stanicích v zahraničí. Listopadovou revoluci trávil 

Machovec  v divadlech,  kde  probíhaly  politické  diskuze  se  studenty  a  účastnil  se  i 

demonstrací.  Promlouval  například v Realistickém divadle,  ale i na různých fakultách, 

jako např. ČVUT nebo Husově teologické fakultě, kam byl zván k diskuzím. 

     1. ledna 1990 byl znovu přijat na Filosofickou fakultu UK, kde každý týden přednášel 

o Masarykovi a českých dějinách. V následujících letech pak učil čtyři hodiny týdně úvod 

do filosofie a další témata týkající se především náboženství.  Ve stejném roce obdržel 

Zlatou medaili Karlovy univerzity. V češtině mu také vychází jedna z jeho nejslavnějších 

knih „Ježíš pro moderního člověka“. Publikoval, přednášel, účastnil se diskuzí a ve svém 

malém bytě přijímal a zkoušel studenty. 

     V roce 1995 se stal emeritním profesorem s právem i nadále vykonávat povinnosti 

profesora.  Evangelická  teologická  fakulta  mu  také  udělila  čestnou  medaili  za  jeho 

dialogické úsilí při vedení rozhovorů mezi marxisty a křesťany. V této době začal také 

pociťovat vážné zdravotní potíže, které omezovaly jeho výukovou i publikační činnost. 

Přesto se mu podařilo vydat knihu „Indoevropané v pravlasti“ (2000), které předcházelo 

namáhavé a pečlivé etymologicko-filosofické studium. Stihl ještě upravit několik svých 

starších prací jako např. „Josef Dobrovský“, „Tomáš G. Masaryk“ nebo „Filosofie tváří 

v tvář zániku“. 

     Poslední přednáškový cyklus byl svým názvem určující pro jeho celoživotní práci a 

úsilí.  Nesl název „Smysl  lidského života“ a  přednesen byl  v zimním a v části  letního 

semestru 2001 - 2002. Na tyto přednášky byli pozváni také hosté, kteří měli pohovořit o 

této problematice. Jedním z prvních přednášejících byl také prof. Milan Sobotka, na jehož 
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přednášce  se  Milanu  Machovcovi  udělalo  špatně.  Poté  se  již  za  katedrou  Filosofické 

fakulty neobjevil. Přednáškový cyklus o smyslu lidského života poté volně doběhl díky 

příspěvkům pozvaných hostů. Milan Sobotka o tomto setkání píše: „Na jaře roku 2002, 

tedy  ve  svém  posledním  semestru  na  fakultě,  mě  Milan  Machovec  pozval,  abych 

vystoupil v jeho kurzu o smyslu lidského života a promluvil o smrti některého velkého 

filosofa. Nebyl jsem sám, komu se dostalo podobného pozvání, hostem tam byl například 

Stanislav  Sousedík.  Nejprve  jsem  nabídku  odmítl,  protože  téma  se  mi  zdálo  příliš 

faktografické  a  závislé  na  nahodilosti  života.  Pak  mi  však  přišla  na  mysl  myšlenka 

velkého historika filosofie Heglovy školy Johana E. Erdmanna o smrti Barucha Spinozy. 

S tímto  výkladem jsem vystoupil  v onom zmíněném  kurzu.  Myslím,  že  to  byla  jeho 

poslední účast na přednášce na fakultě vůbec, protože během ní se mu udělalo špatně, 

před následující diskuzí odešel a na fakultě se poté již neobjevil“50) 

     15. ledna 2003 ve věku 77 let Milan Machovec v nemocnici Na Slupi umírá. Pohřeb se 

konal  22.  ledna  2003,  při  kterém na  přání  zesnulého  zazněla  modlitba  Otčenáš  z úst 

biskupa  Václava  Malého.  To,  že  měl  jeho  život  smysl,  ukazuje  vzpomínka,  kterou 

Machovec zažil po jedné ze svých přednášek: „Nedávno po přednášce zůstala v učebně 

jedna  plačící  studentka.  Když  jsem  se  jí  zeptal,  proč  pláče,  řekla  mi:  „Chci  vám 

poděkovat za to, že jste.“ Potěšilo mě to, ale zároveň jsem si uvědomil, jak je smutné, že 

ona snad až ve svých dvaceti letech potkala člověka, který jí otevřel srdce.“51) 

     Milan Machovec byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů dvacátého století. 

Jeho přínos spočívá především v tom,  že ukázal  svým čtenářům a posluchačům jeden 

z možných způsobů hledání smyslu lidského života.  Poukázal také na důležitost  české 

kulturní a historické tradice, která je reprezentována osobnostmi jako byl Matěj z Janova, 

Jan Hus, František Palacký, Josef  Dobrovský nebo T. G. Masaryk. Jeho „dialog“ je pak 

cestou ke skutečné lidské humanitě,  bez které nemůže současný člověk dlouho přežít. 

V tomto  smyslu  navázal  na  Ericha  Fromma  a  stal  se  jeho  tvořivým pokračovatelem. 

Smyslem jeho práce bylo, aby se dostala co nejširšímu okruhu čtenářů. Právě ti by si měli 

uvědomit důležitost jeho naléhavých požadavků a pochopit, že je nutné chápat tento svět 

především v celku.
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Filosofické pojetí smysluplnosti lidského 

života
     
     Jedním z nejdůležitějších výsledků Machovcova filosofického působení je koncepce 

smysluplnosti  lidské existence.  Je zajímavé,  že se touto problematikou nezabýval jako 

většina autorů pouze na konci  svého života,  ale  vydal  v různých obdobích celkem tři 

základní publikace1), na kterých lze sledovat postupný vývoj Machovcova intelektuálního 

vývoje a  které  zároveň oddělují  tři  pomyslná  období  jeho filosofických snah.  Je  o to 
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zajímavější, že každá z knih vznikla v odlišné historické době a my tak můžeme sledovat 

také  politické  a  historické  okolnosti,  které  podstatným  způsobem  ovlivnily  jeho 

myšlenkové zrání. Nebudeme však vycházet pouze z těchto tří knih, ale všimneme si také 

časopiseckých  článků,  příspěvků  ve  sbornících,  rozhovorů,  ale  také  přednášek, 

zaznamenaných na diktafon jeho posluchači na FF UK v zimním a letním semestru roku 

2001 - 2002, které byly nazvány „Smysl lidského života“. Z těchto záznamů je pro naše 

téma podnětná ještě „Ethika“ přednesená opět na FF UK ve školním roce 1995 - 1996.

     Hned  na  počátku  je  nutné  říci,  že  Machovcova  filosofie  je  psána  podle 

masarykovského  příkladu,  tedy  srozumitelně  a  jednoduše.  „Na  co  jsou  stohy  knih 

popsaných sice hlubokými a převratnými myšlenkami, když to nikdo nečte?“2) Sám autor 

si  uvědomuje,  že  jeho  publikace  často  budí  dojem  nefilosofických  textů,  příliš 

zjednodušených a „neakademických“, ale o to mu právě jde. Chce, aby jeho práci někdo 

četl, aby někoho zaujala a diskutoval o ní, aby lidé byli schopni vést mezi sebou dialog a 

stávali  se  tak  opravdovými  lidmi.  Také  jeho  přednášky  nejsou  jen  výčtem  těch 

nejhlubších filosofických myšlenek z pozice „rádoby“ univerzitního profesora, ale jsou 

doplněny o spoustu příkladů ze života a především, což je typické pro Machovcův projev, 

humorem a vtipem. To na první pohled budí dojem povrchnosti  a líbivosti,  ale právě 

tímto přístupem je schopen ukazovat ty nejobtížnější filosofické otázky srozumitelným 

„lidským“ pohledem. Pozorný posluchač časem pochopí onu lidskou hloubku a moudrost 

jeho myšlení. Navíc tak získává stále více a více zájemců o filosofii,  o čemž svědčily 

vždy přeplněné posluchárny Filosofické fakulty.

     Ještě než se pustíme do samotného rozboru a hodnocení této problematiky, je nutné 

upřesnit metodologický přístup ke zpracování pramenů a literatury. Vycházel jsem z toho, 

že publikace o smyslu lidského života vyšly v roce 1957, další v roce 1965 a poslední 

v roce 2002. Jak je vidět, tak roky vydání naznačují rozdílné historické a politické pozadí, 

na které Machovec také různě reagoval ve svých pracích. 

     První kniha z roku 1957 je v duchu dialekticko-materialistické filosofie marxismu. „V 

roce  1957  jsem  napsal  knihu  „O  smyslu  lidského  života“.  Téma  probudilo  rychle 

mimořádnou pozornost: vždyť tehdy bylo zcela nezvyklé, mnozí v něm tušili „něco nové“ 

a hledali v něm nejednou i více, než jsem tehdy uměl říci. Některým se naopak již samo 

téma jevilo podezřelé a „nemarxistické“.3)   

     Další kniha z roku 1965 již nese známky postupného uvolňování politických poměrů a 

také zcela jiného pojetí problematiky, které se i později mění.4) Objevují se témata jako 
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bůh,  budoucnost,  vesmír,  humanismus  a  dialog.  Oproti  knize  z roku  1957  je  téma 

zpracováno mnohem volněji a otevřeněji. Také svým rozsahem jde o práci nejobsáhlejší. 

     Poslední  studie  z roku 2002 je  pak  doplněným,  pozměněným a  aktualizovaným 

výtahem  práce  z roku  1965  napsané  ovšem  zcela  v demokratickém  duchu.  Zůstávají 

témata jako bůh, vesmír, humanismus a dialog. Zcela nově, pod vlivem E. Fromma5), se 

objevuje téma fetiš a žena. Věk a životní zkušenosti autora umožňují, že si „nemusí nic 

dokazovat“ a téma zpracovává zcela nenuceně a přístupně. Jde o knihu svým rozsahem 

nejútlejší,  ale shrnuje a výstižněji ukazuje snahy obou předchozích publikací.  Pohled i 

formulace  problémů  jsou  nejvyzrálejší  a  kniha  v tomto  smyslu  dovršuje  Machovcovy 

úvahy o hledání smyslu lidského člověka. 

     Nyní se pokusíme porovnat různé přístupy k tématu smysluplnosti lidského života, 

které byly prezentovány ve třech odlišných knihách (a které zároveň naznačují tři hlavní 

etapy  filosofického  vývoje)  společně  s dalšími  prameny  a  budeme  sledovat,  jakým 

způsobem se pojetí  tohoto  fenoménu  v důsledku životních  zkušeností  a  zrání  měnilo. 

Kromě theologické stránky jde o to nejpodstatnější v myšlenkovém a filosofickém vývoji 

Milana Machovce. Jak brzy uvidíme, klíčovým slovem je zde „dialog“, který se vztahuje 

nejen na otázku po smyslu lidského života, ale je základem celé Machovcovy filosofie. Za 

mezníky  jednotlivých  filosoficko-historických  etap  si  zvolíme  roky  vydání  třech 

základních  knih  o smysluplnosti  lidského  života,  na  kterých  lze  jasně  sledovat  vývoj 

tohoto fenoménu. Jednotlivé etapy rozdělíme následovně: 

 1) Léta 1946 - 1964 – marxistické řešení

 2) Léta 1965 - 1989 – naděje a konverze

 3) Léta 1989 - 2003 – mistr dialogu

1) Marxistické řešení – léta 1946 - 1964

     V roce 1957 vychází Milanu Machovcovi vcelku útlá knížka (105 stran) pod názvem 

„O  smyslu  lidského  života“.  Jak  sám  říká:  „Téma  rychle  probudilo  mimořádnou 

pozornost“6), ale na druhou stranu hned dodává, že ona „módnost“ tématu, která v první 

chvíli může snáze budit zájem většiny má i druhou stranu mince: „Tak se totiž nutně stává 

předmětem zájmu nejen  opravdového,  niterného,  v úzkostech  vytrpěného,  ale  i  zájmu 

předstíraného,  ať  už  ze  snobismu  či  jiných  důvodů,  v našich  podmínkách  nejčastěji 

z pocitu potřeby formálně „odvádět“ akce a kampaně, při nichž vnějšková horlivost o to 
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či  ono kryje  úsilí  o  něco  docela  jiného,  někdy značně  nízkého.“7) Jak  je  vidět  z této 

ukázky,  sám  autor  se  obává,  aby  toto  na  první  pohled  „zprofanované“  téma  nebylo 

zneužito a špatně vykládáno. Každý, kdo se tímto námětem někdy zabýval,  stojí před 

velice zjednodušujícím chápáním tohoto jevu. Ono totiž, když někdo hloubavý slyší slovo 

smysl  a  navíc  ve spojení  s lidským životem či  existencí,  tak okamžitě  zpozorní  a má 

určité podezření. U těch, co se neradi zabývají jakýmikoliv myšlenkovým úsilím, může 

zase  téma  vyznít  v příliš  zjednodušujících  a  povrchních  frázích,  které  celé  dílo  zcela 

znehodnotí.  Je  proto velice  obtížné psát  o  takovéto problematice,  protože vždycky se 

najde někdo, kdo špatně pochopí smysl  smyslu.  U Machovce je pro první zpracování 

tématu typický historický přístup, epigonství a v určitém ohledu také jisté zjednodušení. 

„Někdo zanechá potomstvo, jiný umírá mlád, nezůstaviv po sobě takřka nic. Pravidelně 

zde zůstává aspoň vzpomínka, ale ta žije krátce, v druhé, částečně v třetí generaci, a pak i 

ta mizí v bezedné propasti nenávratna. Co víme o životě a práci svých pradědů? Jaký je 

v tom zisk být zapsán v archivech na listech pokrytých prachem a lhostejností příštích 

generací?“8) Na jiném místě zase píše: „Je vědomí lidského individua víc než chvilkový 

záblesk světélka v nekonečné tmě věků minulosti i budoucnosti?“9) 

     Dále poukazuje na tragické události,  hrozné nemoci,  trapné umírání mladých lidí, 

veliké utrpení smrtelně raněných vojáků a na justiční omyly. V tomto světě nejistot nelze 

podle Machovce počítat  vůbec s ničím: „Odejdeme a nikdy se už nedozvíme, co se děje 

na  světě,  jenž  byl  přece  kdysi  světem naším,  kde  my  jsme  několik  let  byli  víc  než 

setrvávající mrtvý kámen, kde jsme myslili, cítili a připadali si pány a vládci.“10) 

     Dále si klade otázky: „Proč je ve světě zlo?“, „Co mám dělat, abych svůj život prožil, 

co nejlépe?“, „Proč budujeme socialismus?“, „Kdy budeme šťastni?“ a „Jaký je poměr 

mezi teorií a praxí?“. Na většinu otázek odpovídá zcela v socialistickém a budovatelském 

duchu. Socialismus budujeme:  „ … bychom vybudovali  šťastný život  v naší  vlasti“11), 

šťastni  budeme až „Samo hmotné  zabezpečení  postačí  k tomu,  aby lidé byli  skutečně 

šťastni a až nás naplní hlubokým uspokojením, že socialistický společenský řád už vyřešil 

ony  nejkřiklavější  bolesti  hladu,  bídy  a  ubohého  stáří.“12) O  něco  přijatelnější  je  už 

odpověď na otázku poměru teorie a praxe, kterou převádí i na otázku po smyslu lidského 

života: „Skutečné řešení otázky smyslu života nepřináší teorie, ale praxe. Tím, že žijeme, 

naplňuje se smysl života – nikoliv tím, že o tom přemýšlíme. Tím, že pracujeme, tvoříme, 

bojujeme, sváříme se a milujeme, dosahuje život sám vždy vyšších a vyšších hodnot.“13) 

Přesto teorii zcela nezavrhuje, protože i ta je užitečná jestliže vychází ze života a znovu se 

k němu vrací. Konečným cílem však není vědět, ale konat, ne znát život, ale žít, ne znát 
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návrhy  na  změnu  života,  ale  změnit  jej.  Pak  se  ale  objeví  názor,  že:  „Vědecký 

materialistický  světový  názor  vylučuje  jakoukoliv  teologii.“14) Na  jedné  straně  zde 

Machovec  chápe  filosofii  v duchu  marxistické  teorie,  která  navíc  v tomto  smyslu 

připomíná  Sartrovo existencialistické  stanovisko15) a  na druhé straně jaksi  vylučuje  to 

„božské“  to,  co  člověka  přesahuje.  Přesto  nelze  práci  jednoznačně  odsoudit,  protože 

obsahuje,  na  svou  dobu,  zajímavé  úvahy  a  nové  zpracování  tématu.  Navíc  je  nutné 

posuzovat každého autora v kontextu doby, času a okolností, které formovaly jeho život. 

Jinak se jeho hodnocení stává zaujaté a jednostranné.16) 

     Nyní  si  ukážeme,  jak  byla  práce  rozdělena,  aby  bylo  možné  později  ukázat 

myšlenkový vývoj Milana Machovce ovlivněný dobou, politikou a intelektuálním zráním. 

     Kromě úvodu obsahuje kniha17) dalších šest kapitol, které naznačují pojetí práce. Jde o 

kapitoly:  „Náboženské  pojetí“,  „Epikureismus  vulgární  i  zjemnělý“,  „Aktivismus  a 

moralismus“, „Utopismus a humanismus“, „Rezignace a skepse“ a poslední kapitola nese 

název  „Socialistické  řešení“.  Je  důležité  uvést  jejich  názvy,  protože  v závěrečném 

porovnání se právě na obsahové skladbě díla ukáží předpokládané rozdíly. 

a) Náboženské pojetí smyslu lidského života 
     Protože je otázka o smyslu lidského života řazena v tomto období historicky18), vybral 

Milan  Machovec  jako  úvodní  řešení  tohoto  tématu  náboženství.  Po  podrobnějším 

prostudování zjistíme, že mělo právě toto téma svůj vlastní účel. První odpověď a řešení 

otázky  smyslu  lidského  života  vidí  autor  právě  v reakci  náboženské.  Katolicismus: 

„Zdůrazňuje, že pozemský život je pouze jakousi přípravou, zkouškou na pravý život, 

život posmrtný. Po smrti čeká člověka nebe či peklo, proto smysl tohoto života je získat si 

nebe.“19) Zároveň ale říká, že náboženské pojetí smyslu lidského života je nejprostší ze 

všech možných. Náboženská odpověď má tak řadu výhod, dovede okamžitě podat zcela 

bezpečný výklad nesnáze tohoto života kterémukoliv člověku a má schopnost prostoupit 

celý život věřících. Je to ovšem jen iluze: „Přes všechno zdání, které má věřící o pevnosti 

a jistotě svého přesvědčení, jsou jeho základem iluze, vzdušné zámky, nereálné sny. Příliš 

vyhovuje cílům a tužbám lidské omezenosti,  pochopitelného strachu slabých lidí  před 

smrtí a zničením.“20) Náboženství tak vlastně vůbec neřeší skutečné problémy, ale pouze 

od nich odvádí pozornost do jiné oblasti. Už v mládí se podobnými problémy zabýval, ale 

náboženství ho: „Napomínalo a ukázalo se, být slabým. Přestal jsem věřit v boha, když 

jsem poznal jeho slabost.“21) Zde je třeba zdůraznit, že se Machovec dostává do silného 
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rozporu s tím, co tvrdil v padesátých letech a jak poté hodnotil koncem devadesátých let 

to samé období. Touto odpovědí však zcela zapadl do účelové marxistické rétoriky.

     Zcela radikální hodnocení náboženství je pak vidět z následující ukázky: „V této stati, 

jejímž úkolem není souhrnně analyzovat všechny stránky náboženství,  podat zevrubný 

historický rozbor jeho vzniku, vlivu, charakteristických rysů a společenské funkce, není 

namístě zabývat se takovými stránkami náboženství,  jako je jeho neblahé působení na 

charakterové vlastnosti lidí, vytvoření morálky pokorné poníženosti,  otrockého strachu, 

tím méně pak jeho kontrarevolučním dosahem, brzděním společenského pokroku a tím 

vlastně objektivní podporou bídy tohoto světa, proti které zdánlivě revoltuje.“22) Z toho je 

vidět,  že  náboženství  vnímal  Machovec,  alespoň  v tomto  období,  spíše  jako  něco 

záporného,  co  brzdí  další  vývoj,  něco,  co  člověka  staví  do  pozice  toho  slabého, 

nepotřebného pro socialistickou společnost. Náboženství tak mělo svůj význam pouze do 

doby  vzniku  třídní  společnosti,  pak  už  bylo  postupně  odmítáno  a  bylo  nahrazováno 

přirozeným výkladem.  Svůj  zájem o náboženství  pak zdůvodňuje tím,  že:  „Jestliže  je 

kterýkoliv  náboženský  jev  předmětem  zájmu  a  soustavného  rozboru  ze  strany  ne 

jakýchkoliv ateistů, ale nás ateistů komunistických, může mít taková práce zhruba trojí 

smysl a poslání: 

      a)  Děje  se  tak  předně  za  účelem zintenzivnění  a  prohloubení  zápasu  s dosud 

existujícími náboženskými představami, a to i ve smyslu přímého přesvědčování věřících 

spoluobčanů i ve smyslu vyzbrojování atheistů argumenty. 

     b) Jde o boj s náboženstvím o vytváření skutečně marxistického postoje v životě a 

práci atheistů samých. 

     c) Obírat se náboženstvím patří k vlastní teoretické výstavbě marxismu.“23) Z toho 

vyplývá, že náboženský výklad smyslu lidského života je v jádře fantastická iluze, kterou 

si člověk vytvořil, pokud nebyl schopen podívat se sám na sebe realisticky. „Nám půjde o 

výklad smyslu lidského života bez iluzí a pověr, vyložit  celkovou smysluplnou službu 

něčemu  velkému  jako  celek  dialekticky,  v němž  jednotlivosti  mohou  být  podřízeny 

celku.“24) Člověk  tak  nakonec  musel  poznat  nesmyslnost  náboženského  pojetí  smyslu 

života. 

     Kdo alespoň částečně zná Machovcovo dílo,  ví,  že  jeho vztah k náboženství  byl 

v pozdějších letech poněkud jiný. Vychází populární kniha „Svatý Augustin“25) a proslulá 

publikace „Ježíš pro moderního člověka“26), jejíž sazba byla již v roce 1969 rozmetána. 

Obě  práce  přistupují  k náboženské  problematice  s  nadhledem  a  přístupným 

srozumitelným  jazykem  přibližují  většině  „atheistické“  veřejnosti  náboženské  otázky. 
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Přesto se ještě v roce 1962 v Machovcových publikacích objevují myšlenky jako: „Proto i 

boj  proti  politické,  hospodářské  a  ideologické  moci  církevní  hierarchie  je  jedním 

z historických předpokladů úspěšného boje za osvobození lidstva z mátoh náboženských 

mýtů. Každé náboženství tak nahrává svou vlastní myšlenkovou podstatou zcela zákonitě 

politickému reakcionářství.“27) Nebo jinde: „A víra v „boha“ – ta se vyřazuje sama, upadá 

– jen si to přiznejte! – generaci po generaci. Proč? Protože je to víra „nepravá“. Víry a 

lásky potřebujeme opravdu jako soli  – ale  ne víry a  lásky Kristovy.  Ty nám nestačí. 

Ukázaly se slabé, neosvědčily se. Musíme věřit a milovat více a lépe.“28) Machovec jako 

marxista  zde  použil  náboženství  jako  prostředek  ospravedlnění  komunistických  a 

materialistických ideálů socialismu. Jeho pojetí náboženství je v této první etapě zcela 

pod vlivem marxistické rétoriky. Na tomto místě je třeba upozornit na jistou Machovcovu 

povrchnost při jeho marxistickém hodnocení náboženství.  Marxe nikde přímo necituje. 

Když  porovnáme  závěry,  které  ovlivnily  takovéto  vnímání  náboženství  přímo  u 

zakladatelů či předchůdců tohoto myšlení, Marxe či Feuerbacha, nebo když nahlédneme 

do hodnocení tohoto fenoménu v dobových učebnicích marxistické filosofie, pochopíme 

Machovcovo  zjednodušující  chápání.  Marxistická  filosofie  je  přece  ve  své  podsatě 

humanistická. Sám Marx o tom píše: „Člověk je rodová bytost nejen tím, že prakticky a 

teoreticky  činí  svým  předmětem  rod,  ale  i  tím,  že  se  k sobě  samému  vztahuje  jako 

k přítomnému,  živému  rodu,  tím,  že  se  vztahuje  k sobě  jako  k univerzální,  a  proto 

svobodné bytosti.“29) V podobném duchu hovoří i Ludwig Feuerbach, když říká: „Je nutné 

dovést vás k tomu, abyste místo boha milovali člověka, aby místo křesťanů, kteří podle 

vlastního  doznání  jsou  „napůl  zvířata,  napůl  andělé“,  stali  se  z vás  lidé,  celí  lidé.“30) 

V tomto smyslu jde u Machovce spíše o vulgární „marxistické“ pojetí náboženství. Spíše 

než o marxismus jde o „stalinismus“, jak ještě uvidíme v následném hodnocení.

     Nebudeme zde  rozebírat  teologickou  problematiku  jeho  díla,  protože  ta  již  byla 

zpracována  samostatně.“31) Spíše  jde o to,  jak se  jedno z hlavních  témat  Machovcova 

smyslu lidského života v souvislosti s politickým a sociálním pozadím doby měnilo. To 

bude později vidět především ve druhé etapě, v letech 1965 - 1989.

b) Epikureismus vulgární a zjemnělý 
     Jinak se na smysl lidského života dívá epikureismus. Podle Machovce je: „Ve srovnání 

s náboženským  výkladem  je  epikureismus  přirozený,  slučitelný  s atheismem  a 

materialistickým světovým názorem, jeho výklady jsou v historickém smyslu vyšší než 
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pojetí  náboženské  a  postihují  větší  díl  pravdy.“32) K epikureismu  také  člověk  často 

dospívá  bezprostředně  po  provedení  osvobození  od  náboženských  iluzí.  Zdůrazňuje 

radosti vyplývající přímo z potřeb pudové stránky lidské bytosti, prožitků dobrého jídla a 

pití nebo s radostí milostných a sexuálních. Zkrátka užívat světa a života, využít radostí 

mládí a bohatství. To je základem takzvaného vulgárního epikureismu, který je autorem 

důrazně odmítán a přirovnáván k tzv. „americkému stylu života“, který: „Není typický 

pro  celou  Ameriku,  ale  který  zachvátil  značnou část  americké  buržoazie  a 

maloburžoazie.“33) Té  (americké  buržoazii  a  maloburžoazii  –  pozn.  J.  Š.)  Machovec 

vytýká bezduchý shon za majetkem a kariérou, nízkou poživačnost, perverze, sadismus a 

rozmach zločinnosti.34) Opět se tu Machovec dopouští příliš zjednodušujících závěrů bez 

podrobných  znalostí  skutečnosti.  Zdá  se,  že  se  rád  nechal  inspirovat  něčím,  co  bylo 

požadováno vládnoucí garniturou. K podobné zkušenosti dospěl také Ladislav Hejdánek, 

který píše: „Vždycky jsem měl za to, že Machovec žádným skutečným marxistou nebyl, 

jen se  tak  vnějšně přizpůsobil,  aby se  nepřipravil  o  některé  výhody s tím spojené.“35) 

Tento závěr působí velice tvrdě, ale je nutné přiznat, že má Ladislav Hejdánek v mnohém 

pravdu.

      Dále zde Machovec hovoří o škole hédonické, jejíž příslušníci tvrdili, že smysl života 

je v tělesných slastech. Takové názory hlásal v Praze v 18. století filosof Karel Jindřich 

Seibt,  kterého  Machovec  zároveň  kritizuje:  „Veliká  část  ethiky  je  věnována  rozboru 

prostředků, jimiž obratný jedinec může obstát v společenském styku a mít z něho zisk. 

Ospravedlňuje tak přetvářku, klam a lež, které chce mít za základ společnosti. Bez nich 

by  vůbec  nebylo  možno  společenské  soužití,  v nich  jsou  prý  základy  společenské 

konvence.“36) S tím  autor  nesouhlasí  a  zcela  správně  poukazuje  na  to,  že  základem 

skutečného epikureismu je důraz na rozum, který má moudře a uvážlivě volit i mírnit 

rozkoše. Smysl života tedy není v prostém souhrnu prožitých rozkoší, smysl života je to, 

co dovedeme pro sebe získat  z neustálé  proměny bolestí  a  obtíží  v radosti  a  rozkoše. 

V závislosti na epikureismu Machovec konstatuje, že: „Nechceme-li ztratit smysl svého 

života, nesmíme jej stavět ani na ilusích, jak činí náboženství, ani na těch požitcích, které 

jsou vydávány na pospas náhodě a dočasnosti. Je třeba si vybírat slasti pevné a odolné – 

jako jsou například slasti  vědy a umění.“37) Epikureismus chválí  také za to, že:  „Je to 

klasická  moudrost  uvědomělého  pozemšťanství,  nerozlučně  spjatá  s jasnozřivou 

vědeckostí  a  střízlivými  formami  materialistického  světového  názoru.“38) Zároveň  ale 

poukazuje na to, že zjemnělý epikureismus bývá častým životním postojem velké části 

inteligence,  která  je  prostoupena  bohatou  kulturou.  I  přes  uvedené  klady  a  zápory 
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nakonec dospívá k řešení, že epikureismus nepostihl otázku smyslu lidského života v plné 

její  hloubce a že vyjadřuje  postoje spíše konzumentů  a  nikoliv  tvůrců.  Chybí  mu tak 

moment aktivity, tvořivosti, produktivní práce a úsilí o nové hodnoty. I přes všechny tyto 

zápory  je  pro  Machovce  epikurejské  pojetí  smyslu  lidského  života  stále  společensky 

hodnotnější pro budování socialistické společnosti než postoj náboženský.

c) Aktivismus a moralismus 
     Oproti již vylíčeným koncepcím smyslu života všechny ostatní snahy o řešení tohoto 

problému  hledají,  dle  Machovce,  smysl  lidského  života  v nějaké  činnosti,  tj.  nikoliv 

v pouhém přijímání  slasti  tohoto  světa,  ale  jako  důsledek  nejrůznější  aktivity,  kterou 

člověk vyvíjí. Odkazuje zde na Aristotela, který tvrdí, že skutečné štěstí lidí záleží v tom, 

že jsou činní,  že jednají.  Nejprimitivnější  formou tohoto postoje je tak kynická škola, 

která smysl života spatřuje v pravém opaku než škola epikurejská. „Nemít potřeb, stačit si 

sám,  o  nic  vnějšího neusilovat,  najít  spokojenost  v tom,  co máme.“39) Úsilí  o  cokoliv 

může  skončit  prohrou  a  rozbít  tak  smysl  života.  Skutečné  štěstí  je  v tom,  že  nic 

nepožadujeme,  jsme  spokojeni  s tím,  co  máme.  Ten,  kdo  má  nějaké  potřeby,  tomu 

pravděpodobně něco schází a po něčem touží – nemůže proto být šťasten. Vzpomeňme 

proto na extrém výstředníka Diogena v sudu, který se: „Proslavil tím, že způsobem svého 

života  uskutečňoval  kynické  hlásání  návratu  k  „přirozenému“  stavu  a  opovrhoval 

kulturou.“40) Opět Machovec upozorňuje na to, že pochopíme-li správně jeho (kynismus – 

pozn. J. Š.) obsah, může nám mnoho dát. Tím hlavním přínosem je vlastní práce na sobě 

samém, která později přináší určitou odolnost proti vnějším ranám a nepřízni osudu. Ale 

vzápětí hned dodává, že: „Dnes v socialistické epoše by ovšem bylo směšné, vidět něco 

positivního ve snaze oprostit se od potřeb nebo dokonce v askezi. Dnes je naším úkolem 

pozvedat lid z bídy, nikoliv přibližovat filosofii k bídě.“41) Nakonec je však přínosem ona 

vnitřní práce na sobě samém a idea sebevýchovy k mravní odolnosti a soběstačnosti proti 

náhlým nepohodám.

     První pokus o prohloubení takového pojetí smyslu lidského života vytvořila již škola 

stoická.  Ta  přináší  řešení  v podobě  dosažení  vyzrálé  vnitřní  sebekázně  a  ve  vzniku 

rozumné  a  mravní  osobnosti,  odolávající  jakýmkoliv  ranám  a  pohromám.  Zatím  co 

kynismu šlo o prosté potlačování potřeb, stoicismus chce téhož cíle dosáhnout praktickou 

aplikací  soustavného  filosofického studia,  na  určení  role  jedince  v rámci  sociálního  a 

kosmického dění. Vše je podrobeno přírodnímu řádu, který by měl mít svou obdobu i 
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v lidském nitru. Hlavní zásadou je tedy žít ve shodě s přírodou, podřídit se obecnému 

řádu  všech  věcí  a  vytvořit  ze  sebe  sama  harmonickou  a  odolnou  bytost.  To  v praxi 

znamená vnořovat se do centra života a hledat naplnění existence a vlastní úděl společně 

s moudrostí  a  mravností.  Tyto  myšlenky  a  obraty  vypadají  na  první  pohled  jasně  a 

srozumitelně, přesto Machovec správně upozorňuje na: „ … strašlivé jednostrannosti, na 

rozumářské  odlidštění  a  na  zkreslení  mnohotvárného  života  schematismem  strohé 

moralisátorské ideje.“42) V této souvislosti oceňuje Kantovu etiku, která ukázala, že sice 

často činíme dobro, ale konáme je proto, že máme naději na odměnu, a to je v jádře jen 

nižší stupeň morálního postoje lidí, kdežto skutečná hodnotná morálka začíná až tam, kde 

lidé  konají  dobro  z prosté  úcty  k mravnímu  zákonu.43) Zároveň  ale  poukazuje  na  tzv. 

zvulgarizované moralizátorství,  které: „Nabylo nechutných forem farizejské sebechvály 

svatoušků a často přímo zakrývalo skutečně zdravé a plodné tendence po naplnění smyslu 

života. U nás se takto rozšířil zvláště masarykovský způsob moralizování, který záležel 

v idealistickém  vyzvedávání  ideálů  humanity  a  mravní  obrody.  Tím  byly  objektivně 

zastírány skutečné společenské protiklady. Řeči o humanitě objektivně pomáhaly udržet 

nehumánní společenský řád, jenž sám svou podstatou nutil lidi jednat nemorálně.“44) Opět 

zde můžeme vidět Machovcovo nekompetentní  zjednodušování faktů,  dané,  v té době, 

povrchní znalostí  Masarykova díla.  Navíc jen o několik let později bude Machovcovo 

hodnocení Masaryka zcela opačné.

     Přes  tuto  ostrou  kritiku  Masarykova  pojetí  ideálu  humanitního  zdůrazňuje  při 

konečném hodnocení školy kynické a stoické45) nutnost najít smysl lidského života ještě 

v něčem docela jiném. Není se však čemu divit, protože Machovec byl v té době nejen 

oddaným marxistou, ale také věrným stoupencem režimu.   

     Svou věrnost politickému zřízení dokazoval skutečně nepřehlédnutelnou autorskou 

produkcí  nejrůznějších  populárních  článků,  informačních  brožurek,  knih  a  publikací46) 

vysvětlujících  a  dokazujících  výhody  a  přednosti  socialismu.  To  vše  bylo  na  úkor 

náboženství a masarykovské myšlenky humanity.

d) Utopismus a humanismus
      V této kapitole se budeme inspirovat hledáním smyslu lidského života u lidí žijících 

přibližně v období od konec středověku až do závěru 18. století. Machovcovi zde šlo o to, 

ukázat  měnící  se  pojetí  smyslu  lidského  života  v historickém  kontextu  a  na  základě 

dobových potřeb většiny lidí.  Autor o tom sám píše: „Historický způsob pojetí otázky 
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smyslu  lidského  života  se  může  vyskytovat  jen  tam,  kde  jsou  splněny  dva  základní 

předpoklady,  společenský  a  myšlenkový.  Společenským  předpokladem  historického 

pojetí otázky je vždy taková objektivní situace, jež vzbuzuje nespokojenost se současným 

stavem  života  celku  i  individua  a  tím  i  palčivou  touhu  po  lepším  životě  v jiných 

poměrech. Kde převažuje spokojenost se současným stavem života a danými poměry, tam 

historický  smysl  zpravidla  nevzniká.“47) Z těchto  závěrů  je  patrný  vliv  marxistického 

pojetí dějin, který klade na první místo v lidském životě ekonomický činitel. V praxi je 

tak člověk stanoven jako autor svých existenčních prostředků, proto říká, že dějiny jsou 

prosáknuty třídním bojem a společenské třídy se samy definují z ekonomických vztahů 

mezi jedinci. Člověk se ale díky těmto ekonomickým vztahům stává izolovaným a často 

odcizeným.  Sám  Marx  o  tom  píše:  „Člověk  se  stává  izolovaným  teprve  v důsledku 

historického  procesu.  Původně se  jeví  jako  druhová bytost,  kmenová  bytost  a  stádný 

živočich. Sama směna je hlavním prostředkem tohoto izolování. Činí stádnost zbytečnou 

a rozkládá ji. Člověk má pak vztah už jen sám k sobě, ale prostředky k tomu, aby se kladl 

jako izolovaný, se staly prostředky k tomu, aby sám sebe činil obecným a kolektivním.“48) 

Materialistické pojetí dějin je tak postaveno na dějinách lidu a lidových mas, o kterých 

Machovec  píše  ve  své  knize  „Utopie  blouznivců  a  sektářů“,  dále  na  determinismu  a 

objektivní podmíněnosti. Dějiny pokroku jsou odvozovány z útlaku, důraz je kladen na 

společensko-ekonomickou formu a na objektivní a subjektivní podmínky. 

     Machovec dále poukazuje na to, že se z historických výkladů smyslu lidského života 

v minulosti  nejvíce rozšířil  utopismus a  sektářství,  jehož vznik vysvětluje  následovně: 

„Zvláštní  formou  takového  lidového  myšlenkového  hnutí  je  lidové  hnutí  sektářské. 

Vzniká jen za určitých zvláštních podmínek. Jestliže nabylo hnutí některé lidové skupiny 

většího ohlasu – a to bylo pravidelně v dobách velkých společenských krizí, mocenských 

přesunů a  změn  sociálně  ekonomických  řádů.“49) Značně  zde  oceňuje  úlohu  širokých 

lidových  mas  (lidového  sektářského  hnutí),  které:  „Přistupovalo  právě  ke  klíčovým 

problémům světa a života, dávalo lidem ne lacinou útěchu a žádoucí smích, ale mučivě je 

znepokojovalo a rozrušovalo. Kladlo jim před oči problém, zda snad celé základy jejich 

života a myšlení, v nichž dominoval bůh a pán, nejsou falešné. Jeho obsah (sektářství – 

pozn.  J.  Š.)  je  nejvíce  radikální,  nejméně  se  smiřující  s daným  stavem,  je 

nejodpovědnějším a nejnenáviděnějším útočníkem proti starému světu a náboženství.“50) 

Jen pro představu,  mluvíme zde o sektách a blouzniveckých skupinách typu adamitů, 

abrahamitů,  apoštoliků,  bekyň,  beghardů,  deistů,  katarů,  marokánů,  sektě  svobodného 

ducha  nebo  valdenských.  V těchto  skupinách  se  praktická  činnost  vyváženě  spojuje 
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s intenzivními  vzněty  fantazie,  čímž  je  dáno  bohaté  zadostiučinění  a  štěstí.  Opět 

Machovec  nezapomíná  zdůraznit,  že  se  utopické  pojetí  smyslu  lidského  života 

vyskytovalo  již  po  staletí  v masách  pracujícího  a  utlačeného  lidu.  V tomto  smyslu  je 

velikým kritikem Machovcova zpracování sektářství Robert Kalivoda, který se rozsáhlým 

příspěvkem ve Filsofickém časopise ostře ohradil proti Machovcově diletantské práci a 

závěrům.  Kalivoda  k tomu  píše:  „V doslovu  ke  své  knize  „Husitská  ideologie“  jsem 

upozornil  na  vědecky  nepodložené  a  ideologicky  pochybné  výroky  o  táborském 

radikalismu, které se staly bohužel součástí knihy Markéty a Milana Machovcových“.51) 

Na jiném místě Kalivoda opět říká: „Jak je patrno, Machovec je zřejmě poslední filosof 

v Československu,  který dosud nepochopil,  že  filosofie  jako světonázorový koncentrát 

postojů a myšlení jednotlivých sociálních skupin a tříd je ideologií v nejvlastnějším slova 

smyslu.“52) Kalivoda dále upozorňuje na Machovcův diletantský a školský styl práce, na 

to, že se nedokázal vyrovnat s prameny a že ignoruje kritické rozbory řady historických 

specialistů.  Na jednom místě  dokonce Kalivoda označuje Machovcův výklad za „levě 

úchylkářský“53). 

      Abychom lépe pochopili tuto problematiku, je třeba ještě vysvětlit, co považoval autor 

za utopický smysl života: „Utopickým pojetím smyslu lidského života je třeba rozumět 

takový postoj, ve kterém se vědomě zdůrazňuje nemožnost plně realizovat smysl života 

v současnosti a kdy fantasie vytváří vidinu bohatého a smysluplného života jiné doby na 

této zemi.“54) Takto chápané pojetí smyslu lidského života je výsledkem mýtů o zlatém 

věku na počátku lidských dějin, vidin ráje, pohádek a pověstí. Ideální společnost sektářů 

ve světě svobody a rovnosti pak byla umisťována ne na počátek dějin, ale na jejich konec. 

Pak vzejde doba všeobecné lásky a svobody, tisícileté království Kristovo zde na zemi. 

Byl to sen o lepší říši, ale přesto o říši tohoto světa, kterou je možno zde na zemi tak či 

onak připravovat. I toto téma bylo Machovcem pojato marxisticky: „Proto i ona zdánlivě 

tak odlehlá kapitola lidských dějin jako jsou pokusy sektářů, kacířů a blouznivců, vytvořit 

z náboženské látky něco reálného a pravdivého, lidi obohacujícího a jim pomáhajícího 

může být blízká lidem epochy komunismu. Vždyť právě komunismus naplňuje to, co bylo 

základem a světově historickým smyslem lidového sektářství, sen o době, kdy lidé budou 

žít  šťastně,  budou  mít  všeho  hojnost  a  budou  se  věnovat  vědám a  umění.“55) I  toto 

Machovcovo pojetí sektářství Robert Kalivoda důrazně kritizuje.

     Od počátku novověku jsou utopie častým základem celých teoretických systémů. 

Machovec zde hovoří o „Utopii“ Thomase Mora, o Campanellově „Slunečním státu“, ale 

i o Komenském56), který usiloval o všeobecnou nápravu věcí lidských. Velký zlom nastal 
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v osvícenství,  kdy  skončilo  období  předsudků  i  náboženské  autority  a  začala  doba 

rozumu. „Největší možné lidské štěstí a blaženost začaly být hledány v konkrétní službě 

pokrokovým  osvobozeneckým  ideálům.  Tak  pojímali  smysl  svého  života  američtí 

buržoazní  revolucionáři  v čele  s Franklinem  i  francouzští  revolucionáři  v čele 

s Robespierrem.“57) V tomto  období  Machovec  velice  oceňuje  J.  W.  Goetha  a  jeho 

„Fausta“, o kterém říká, že vyjádřil  klasickým způsobem utopicko-humanistické pojetí 

smyslu lidského života. Faust tak zosobňuje celek lidstva a jeho věčné hledání smyslu 

lidského života. Prochází postupně vším, co může život lidem nabídnout. Pracuje ve vědě, 

osvojuje si všechna její tajemství, poznává filosofii i právo, prožívá rozkoše náboženské, 

ale nic z toho ho stále neuspokojuje. Začíná proto naplno žít a užívá si radostí lásky prosté 

Markétky  a  podněcujícího  styku  s oduševnělou  Helenou.  Přesto  není  plně  spokojen. 

Teprve až na konci života poznává opravdové štěstí při své tvořivé práci pro blaženost 

všech lidí. 

                                „Ba, tímto smyslem proniknout chci býti,

                                poslední závěr moudrosti je ten:

                                jen pak jsi hoden svobody a žití,

                                když rveš se o ně den co den.“58)

     Je nutné zmínit faustovskou tematika a hlavně její interpretace, protože provází Milana 

Machovce celým jeho dílem, a to od marxistických počátků až po jeho poslední práce. 

Faust byl vždy pro Machovce vzor, který obdivoval a často o něm přemýšlel. To uvidíme 

především  v jeho  pojetí  smyslu  lidského  života  v poslední  etapě  jeho  tvorby  (1989  - 

2003).  V tomto  období  se  ale  objevuje  marxistická  interpretace  faustovské  látky,  což 

můžeme vidět z následující ukázky: „Faust – slepý stařec – se jen domnívá slyšet zvuk 

lopat  tisíců  pracujících  dělníků“,  nebo  jinde  „Těmto  velkým  humanistům  minulosti 

(Goethe – pozn. J. Š.) chybělo jen jedno: najít reálné prostředky, jak by se z tohoto obětí 

snů stalo i objetí ramen.“59) I přes výhrady k marxistické interpretaci této problematiky je 

možné říci, že fenomén smyslu lidského života je zde pojímán osobitě a nově. Machovec 

je jedním z prvních českých myslitelů, který faustovskou látku vysvětluje filosoficky a 

v kontextu  doby.  Zároveň  je  třeba  dodat,  že  ne  ve  všech  otázkách,  které  Machovec 

interpretuje, našel pozitivní odezvu, jako tomu bylo u Roberta Kalivody a jeho kritiky 

Machovcovi utopie.
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e) Rezignace a skepse 
     V předsocialistickém období bylo utopicko-humanistické pojetí smyslu lidského života 

nejdokonalejší a nejhlubší odpovědí na tuto otázku. Ideál velkolepé budoucnosti spojený 

s drobnou  každodenní  prací  jednotlivce  byl  po  staletí  nemožný,  proto  vznikla: 

„V nejrůznějších  dobách  i  resignace  na  otázku  smyslu  lidského  života,  skepse  co  do 

možnosti  jejího řešení, někdy přímo pocit  nesmyslnosti  a absurdnosti života,  a proto i 

jeho  nežádoucnosti.“60) Nejvíce  se  takové  pocity  rozšířily  v 19.  a  20.  století  u  tzv. 

„buržoazní  inteligence“  na  základě  porážky  francouzské  revoluce  a  také  díky  pádu 

skutečné živé náboženské víry.  Kritizován je například T. G. Masaryk,  o jehož díle a 

postojích  Machovec  píše:  „Podal  jakési  zrcadlo  projevů  tohoto  chorobného  stavu 

buržoazní inteligence, na jedné straně plné odporu k měšťácké civilizaci „moderní“ doby, 

vyúsťující  však  v podobnou  touhu  po  jednotě,  harmonii,  novém  náboženství,  novém 

středověku. Masaryk nechce návrat, ale nové náboženství.“61) Rozhodující podmínkou je 

tak moment společenský. Jde o neřešitelný vnitřní rozpor společenského postavení velké 

části inteligence za kapitalismu, a to díky nadprodukci intelektuálů, která nenašla vždy 

odpovídající  společenské  uplatnění.  To  pak  vedlo  k pocitům  zbytečnosti,  marnosti  a 

nemožnosti  zužitkovat  své  schopnosti.  Machovec  také poukazuje na  to,  že  v Americe 

vychází  nejméně  jednou  týdně  kniha,  která  podává  samospasitelský  recept  životního 

štěstí. Většina řešení je pak založena na individualistickém základě, který pak zásadně 

odmítá.  „V  polovině  19.  století  se  velmi  rozmohl  pesimismus  zvláště  učení  filosofa 

Schopenhauera. Svět je prý zcela špatný, lepší je nebýt než být, jediná žádoucí věc je 

popření vůle k životu.“62) Dále  mluví  o jeho pokračovateli  Nietzschem a jeho teorii  o 

nadčlověku. Člověk je něco nízkého, nežádoucího, něco, co musí být překonáno. Všechno 

úsilí je třeba zaměřit na vznik vyššího druhu živočicha – nadčlověka. Tedy stále skepse o 

tom, že by lidský život měl nějakou hodnotu a smysl. Ne jinak hovoří i o pozitivistech: 

„Pozitivisté  vypadají  jako personifikace naučného slovníku,  vědí vše a znají  vše,  poví 

každému, co kdo o čem říká, aniž však v tom třídí z hlediska pravdy a přesvědčení, aniž 

bojují o nějaké životní hodnoty, leda o jakousi „podivnou“ vědeckost, tj. o naučenost a o 

vnější vzdělanecký nátěr.“63) Toto odsouzení pozitivismu je však velice zjednodušující a 

nutno dodat, že Machovec dále nevysvětluje, jak k těmto závěrům došel. 

     Naopak vysoko  hodnotí  existencialismus,  který  vnějškově položil  otázku smyslu 

lidské  existence  ze  všech  filosofických  směrů  nejotevřeněji  a  s nejprudší  možnou 

naléhavostí,  ale  jen  aby  tím  hlouběji  ukázal  nesmyslnost  lidského  života.  Základní 
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kategorie existence jsou pocity hnusu, odcizení, úzkosti a absurdnosti života. Dále tvrdí, 

že existencialismus neurčuje, na čem může být účast individua prospěšná a přirovnává ho 

(existencialismus – pozn. J. Š.) ke stoicismu, který také v krizových situacích tvrdil, že se 

lidská osobnost musí realizovat účastí na životě a aktivně ho tak spoluvytvářet. 

     Po zhodnocení všech okolností nakonec dochází Machovec k závěru, že: „Vytvoření 

socialistických společenských vztahů v budoucnosti a s tím souvisící návrat inteligence 

k plodné  činnosti  a  životu  je  základním  předpokladem  boje  proti  rezignaci,  skepsi  a 

pocitům absurdnosti života. Předpokládáme ale, že určité projevy skepse a úzkosti budou 

existovat vždy – i v komunistické společnosti – neboť vždy budou existovat určité situace 

(neúspěchy, nemoci, strach před smrtí), které je podmiňují.“64) 

     Dále zde poukazuje na rozum, v souvislosti s tzv. intelektualismem, o kterém říká: „Na 

určitém stupni rozvoje se rozumu může stát nepříjemná věc, že začne pociťovat nenávist 

k sobě samému, k své bystrosti, k tomu, že dokázal člověku odhalit rozpory společnosti i 

nekonečnost vesmíru,  ale poskytl  mu prostředky tyto rozpory řešit a oné nekonečnosti 

dobýt.  To  je  osudný stav  takzvaného  intelektualismu,  který  vzniká  tím,  že  se  rozum 

odtrhuje od skutečného praktického života, z jehož potřeb se kdysi zrodil, a vytváří si svůj 

vlastní,  relativně  samostatný  svět  idejí.“65) Je  podivující,  že  Machovec,  sám  hrdý 

intelektuál,  takto  ostře  intelektualismus  odsuzuje.  V tomto  smyslu  je  z Machovcova 

projevu cítit nádech prospěchářství a určité úlitby režimu. 

     Těmito myšlenkami o nedokonalosti a nedostatcích většiny koncepcí pojetí smyslu 

lidského  života  si  autor  postupně  připravil  půdu  pro  závěrečnou  kapitolu  týkající  se 

„Marxistického řešení“. K těmto závěrům mohl Machovec dojít právě jen popřením všech 

předešlých teorií. I když v některých případech nejde o popření absolutní, je nám hned od 

počátku knihy podsouvána myšlenka jediného spásného řešení – řešení socialistického. 

Přesto je třeba nezapomenout na Machovcovo kladné ocenění humanity u J. W. Goetha 

v jeho díle „Faust“ a na existencialismus, který položil otázku po smyslu lidského života 

nejotevřeněji. Právě tato témata, zohledněná již v roce 1957, byla v dalších publikacích a 

úvahách dále rozvedena a rozpracována.66) Bylo proto třeba na ně zvláště upozornit.

f) Socialistické řešení
     Tato poslední  kapitola  je pokusem o nalezení  optimálního řešení otázky:  „Co je 

smyslem lidského života?“. Na rozdíl od předchozích závěrů zde můžeme říci, že půjde 

z velké části o samostatné tvůrčí úvahy Milana Machovce, a to z pohledu marxistického 
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filosofa.  Vždyť:  „Filosofové  musí  vyjít  ven  ze  svých  studoven,  nadýchat  se  svěžího 

vzduchu naší mladé doby a pochopit, že i filosofie se dnes stává věcí všeho lidu. Musí být 

– jak krásně ukázal A. A. Ždanov – hodni své doby a svého lidu, lidu – vítěze.“67) V tomto 

smyslu se Machovec opět dostává do rozporu s tím, co tvrdil dříve a tím, co prezentuje 

nyní. Na to upozorňuje již výše zmiňovaný Robert Kalivoda, který o Machovcovu pojetí 

lidu napsal: „Machovec zde ukázal jednak to, co si o lidu skutečně myslí, jednak to, že 

skutečně ještě nezvládl abecedu marxismu. Lid je podle něho prostě neučený, neschopný 

abstraktních myšlenkových postupů a v jeho akčním radiu mohou probíhat pouze živelné 

změny světového  a  společenského  názoru,  nikoli  teoretického  boje.“68) Přestože  jde o 

stejné období a tato pojetí lidu od sebe dělí jen několik let, je Machovec schopen tvrdit 

něco diametrálně jiného. 

     Hned na počátku tohoto tématu Machovec upozorňuje, že po vylíčení náboženského, 

epikurejského,  moralisátorského,  utopicko-humanistického  a  pesimistického  pojetí 

smyslu  lidského  života  nevytvoříme  nějaké  nové  originální  řešení.  „Často  se  sice 

vyskytuje  mínění,  jako  by  takovýmto  „socialistickým  pojetím“  byl  názor,  že  smysl 

lidského života je v práci pro budoucí pokolení a vůbec v boji za budoucí komunistickou 

společnost.  Na  tom  je  sice  něco  pravdy,  neboť  socialistický  řád  skutečně  nesmírně 

vyzvedl úlohu práce a dal ji hodnotu a čestné poslání, jaké v žádném jiném řádu neměla a 

mít  nemohla.“69) Socialistické  hnutí  také  klade  velký  důraz  na  neustálé  zlepšování 

společenských  poměrů  a  na  budování  vždy  lepších  podmínek  života  pro  budoucí 

generace. Smysl lidského života tak hledá jen a jen v práci a v bojích o lepší budoucnost. 

Tato myšlenka velice připomíná závěry Benedikta Spinozy, který říká, že: „Člověk touží 

něco konat, žít a zachovávat své bytí na základě hledání vlastního užitku.“70) Důležité je 

upozornit, že socialistické hnutí našlo svůj vědecký základ v učení marxismu-leninismu, 

Ludwiga Feuerbacha, ale částečně také u Benedikta Spinozy, jak je vidět z výše uvedené 

ukázky.  Socialistická  teorie  tak  musí  zužitkovat:  „Objektivní  analysu  a  podrobit 

historicky založené kritice vše, v čem kdy lidé hledali a hledají smysl svého života.“71) 

Klíčovým pojmem je  tu  „boj  o  štěstí“,  který  můžeme nalézt  právě jen v socialistické 

společnosti. Abychom lépe pochopili pozadí těchto myšlenek, uvedeme pro přehlednost 

tzv. „Morální kodex budovatele komunismu“ na který se Machovec odvolává ve studiích 

tohoto  období,  právě  v souvislosti  s hledání  socialistického  smyslu  lidského  života. 

Morální kodex obsahuje:

„1) Oddanost věci komunismu, lásku k socialistické vlasti a k socialistickým zemím, 2) 

svědomitou práci pro společnost – kdo nepracuje ať nejí, 3) péče každého o zachování a 
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rozmnožení  společenských  hodnot,  4)  vysoké  vědomí  společenské  povinnosti, 

nesmiřitelnost k porušování zájmů společnosti, 5) kolektivismus a soudružská vzájemná 

pomoc: jeden za všechny, všichni za jednoho, 6) humánní vztahy a vzájemná úcta mezi 

lidmi: člověk je člověku přítelem, soudruhem a bratrem, 7) poctivost a pravdivost, mravní 

čistota, prostota a skromnost ve veřejném i osobním životě, 8) vzájemná úcta v rodině, 

péče  o  výchovu  dětí,  9)  nesmiřitelnost  k nespravedlnosti,  příživnictví,  nepoctivosti, 

kariérismu  a  hrabivosti,  10)  přátelství  a  bratrství  všech  národů  SSSR,  nesmiřitelnost 

k národnostní  a  rasové  nenávisti,  11)  nesmiřitelnost  k nepřátelům komunismu,  míru  a 

svobody národů, 12) bratrská solidarita s pracujícími všech zemí, se všemi národy.“72) 

     Každému,  kdo  si  pozorně  přečetl  tento  morální  kodex,  je  asi  jasné,  v jakém 

myšlenkovém  duchu  Machovec  uvažuje  o  socialistickém  smyslu  lidského  života.  O 

takovéto ideály je třeba zápasit,  neboť bez střetů by nebylo opravdového vítězství,  na 

jehož  základě  pak  vznikne  svobodný  člověk  socialistické  doby.  Největší  předností 

socialismu tak není to, že dokázal  lidi  hmotně zajistit,  zbavit  je tíživých starostí  před 

hladem a bídou, ale to, že jim umožňuje být aktivní. Velký historický přínos socialistické 

revoluce je podle Machovce v tom, že: „Umožnila miliónům, co dříve bylo výsadou jen 

privilegovaných jednotlivců: uplatnit  a rozvíjet  vlastní iniciativu.  Tím socialistický řád 

skutečně objektivně řeší otázky smyslu lidského života, neboť z činnosti plyne blaženost, 

činností lidí se prohlubuje i jejich morálka, úspěšná činnost podporuje i fantasii a tím i 

nové  plodné  sny  a  ideály  do  budoucna.“73) Prvním  předpokladem  takového  stavu  je 

především úspěšná práce, spokojené manželství a rodina, zbavení předsudků a nerovností, 

finanční nezávislost a hlavně pevné životní zakotvení. Poukazuje také na to, že ve většině 

předešlých koncepcí pojetí smyslu lidského života se pouze moralizovalo a ukazovalo se, 

že pokud bude člověk ctným, čestným a bude plnit všechny své povinnosti, pak bude také 

spokojeným jedincem, který našel smysl  života.  Proti  tomu všemu je pak marxistický 

postoj  charakterizován  schopností  fakticky  zasahovat  do  společenských  vztahů, 

schopností  reálně  zvrátit  poměr  žádoucích  stránek  života  (slasti,  ctnosti,  aktivity). 

Člověku tak v jeho krizích nepomohou jen krásná slova a teorie, ale činy:  „Historický 

materialismus  odhalil  první  příčiny nešťastných životních  pocitů  lidí,  proto  umožnil  i 

reálný boj o lidské štěstí, o naplnění smyslu individuálního lidského života.“74) Jak jsme 

mohli vidět výše, jde především o prázdné fráze a spíše o značně populární pojetí smyslu 

lidského života. Toho si všiml také Ladislav Hejdánek, který rok po vydání této brožurky 

napsal: „Je škoda, že se Machovec nepokusil o filosofický rozbor, alespoň mimo rámec 

brožurky. Po přečtení se nemůžeme ubránit dojmu, že se autorovi nepodařilo zvládnout 
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problém  právě  po  stránce  teoretické,  neboť  zůstal  ve  všech  svých  výkladech  na 

ideologické úrovni.“75) 

     Velký důraz pak Machovec dává na výchovu a vzdělávání mladých lidí76), kteří jsou 

budoucností  socialistické  společnosti.  „Socialistický  vychovatel  si  musí  uvědomit,  že 

pravda  sama  je  jen  jediná,  a  tak  či  onak prospěšná,  ať  ji  člověk  nabyl  jakkoliv,  ale 

z hlediska osobního života a celkového životního a mravního profilu kteréhokoliv jedince 

je  velký  rozdíl  mezi  tím,  zda  určité  přesvědčení  se  v jeho  vědomí  zrodilo  jako  plod 

složitého, dramatického vnitřního zápasu nebo, zda se mu ho dostalo takřka zadarmo.“77) 

Opět  je tu slyšet  bezobsažná marxistická rétorika,  jako,  že pravda je jen jedna.  To je 

samozřejmě velice zjednodušující závěr, který není podložen dalším vysvětlením. A navíc 

řící, že pravda je jen jedna, je samo o sobě nesmyslné. Mnoho slov a nesrozumitelných 

pojmů bez vlastního smyslu. To je typické pro socialistické řešení smyslu lidského života. 

     Výše již byla  řeč o středověkých sektářích a blouznivcích,  mám nyní  dojem, že 

podobné  blouznivecké  utopie  slyšíme  i  z těchto  závěrů:  „Komunismus  –  to  jsou 

především lidské vztahy, krásné vztahy mezi lidmi. O to nám hlavně musí jít.“78) Nebo 

jinde:  „Česká  filosofie  se  stala  nositelkou  oné  pověstné  psychosy  malosti  a  slabosti, 

kterou potřebovala buržoazie,  aby tím utlumila revolučnost lidových mas a uváděla je 

v kosmopolitní porobu západních imperialistů. Naše filosofie se může stát masovou silou 

jen tehdy, když se staneme skutečně národními filosofy, jak nás k tomu nabádá soudruh 

Zdeněk  Nejedlý.  Ten  nás  také  vede  k tomu,  abychom  se  stali  filosofy-

internacionalisty.“79) Dochází zde také ke kritice kultu osobností po roce 1956, která měla 

sama o sobě vliv na myšlenkové formování Machovcových závěrů. „Po XX. sjezdu KSSS 

to bylo obecně uznáno. Tato metoda (popularizační způsob práce ve filosofii – pozn. J. 

Š.)  byla  označena  za  charakteristický  rys  minulého  období,  vyznačujícího  se  kultem 

osobnosti. Tím je jistě dán první předpoklad k překonání stagnace.“80) 

     Vím, že je obtížné hodnotit myšlenky a názory někoho s odstupem padesáti let, snažím 

se také brát v úvahu kontext doby a další okolnosti vzniku těchto myšlenek, přesto se ale 

neubráním otázkám:  „Věřil  Milan Machovec všemu tomu,  co psal a za  co bojoval?“, 

„Bylo  skutečně  jeho  ideálem  socialistické  uspořádání  společnosti?“,  „Nepsal  a 

nepublikoval  jen  proto,  že  to  od  něho  vyžadovaly  vnější  okolnosti?“  Spolehlivých 

odpovědí na tyto otázky se nám už pravděpodobně nikdy nedostane. Přesto doufám, že 

právě studium pojetí smyslu lidského života u Milana Machovce nám mnohé napoví. 

     Ještě bych rád zohlednil  jeden postřeh,  který je pro pochopení této problematiky 

důležitý. Je to určitá vnitřní rozpornost mezi socialistickými ideály a vlastní originální 
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myšlenkovou  aktivitou.  Jakoby  z pevné  a  jasné  stěny  marxistické  filosofie  prosvítaly 

náznaky  skutečné  humanity  a  originality  myšlení,  zcela  nezávislého  na  socialistické 

ideologii.  Jako  příklad  uvádím  závěr  a  konečné  zhodnocení  smyslu  lidského  života 

z Machovcovy nejdůležitější práce tohoto období: „Hledejme tedy usilovně smysl svého 

individuálního žití.  Nepodceňujme žádné slasti a radosti, jež přináší život, slasti lásky, 

přátelství,  umění i vědy, ani slasti morálního života, ale hledejme své štěstí především 

v činnosti, a to ne jakékoliv, ale v činnosti uprostřed socialistického kolektivu pracujících 

lidí,  uprostřed  kolektivu  prolnutého  inspirující  vírou  v největší  humanistický  ideál  – 

vytvoření svobodné obce lidstva v komunistické společnosti. Neváhejme se postavit proti 

všem nepřátelům cesty k tomuto ideálu,  neboť právě vyhnutí  se boji by zničilo  smysl 

našeho života.  Naše životní  štěstí  se  zrodí  ze  zápasu  za  vše  plodné,  užitečné,  dobré, 

spravedlivé a krásné, budeme-li moci říci: „Dobrý boj jsem bojovalů“.“81) Sami vidíme, že 

pojetí smyslu lidského života je tu pojato skutečně povrchně a zkratkovitě. Toho si kromě 

Ladislava Hejdánka všímá také Ladislav Tondl, který Machovcovu knihu hodnotí slovy: 

„Machovcovi zřejmě nešlo o takové „odbornické vylíčení“ historického přehledu. Tato 

otázka  je  vylíčena  velmi  plasticky a  barvitě,  snad ne vždy dostatečně  důsledně.  Jeho 

podání je tak spíše ve formě velmi výstižné zkratky.“82)

Závěr
     Nyní se pokusíme zhodnotit tuto kapitolu jako celek a ukázat nejdůležitější závěry 

Machovcových snah o pojetí smyslu lidského života v první fázi jeho vývoje.

     Prostřednictvím dostupných dobových materiálů jsme poznali, že Milan Machovec 

pojal  otázku  po  smyslu  lidského  života  historicky.  Postupně  od  křesťanství,  přes 

epikureismus,  kynismus,  stoicismus,  středověké  sektáře  a  blouznivce,  přes  „krizi 

inteligence“  v 19.  a  20.  století  dospěl  až  k marxistickému  řešení.  Nejostřeji  odmítl 

náboženské pojetí, které se přímo neslučovalo s marxistickým chápáním dějin a smyslem 

života. U ostatních řešení, jak je výše vidět, neodmítl koncepci jako celek, ale většinou 

poukázal na její povrchnost a nedostatečnost pro soudobé účely socialistické společnosti. 

Vždy mu šlo o spravedlnost, kterou řadil nade vše. „Spravedlnost věku komunismu musí 

být větší, než byla spravedlnost těch, kteří věřili své „spravedlnosti absolutní“ a soudce 

věčného!“83) Přesto  je  nutné  přiznat,  že  práce  vzniklé  v tomto  období  jsou  většinou 

poplatné dobové marxistické rétorice. Smysl lidského života je tak chápán zcela v duchu 
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marxismu, kdy praktická stránka filosofie je důležitější než její teorie. Filosofie se tak 

musí  stát  přístupnou pro každého z mas  pracujících.  Nikoli  tedy málo  srozumitelná  a 

často obtížná abstrakce, ale „praktické“ a všem pochopitelné závěry o smyslu lidského 

života. To je to, o co marxistické filosofii i Milanu Machovcovi šlo. Také náboženství 

musí být maximálně omezeno, protože: „Náboženství je ve své podstatě cizí vědě a je s ní 

neslučitelné.“84) Pokud si uvědomíme, kdy práce na tomto tématu vznikaly a zohledníme 

politické  pozadí  společně  s marxistickým  pojetím  filosofie  a  smyslem  života,  nutně 

dojdeme k závěru, a to i přes názory se kterými nelze souhlasit, že si Machovec i v tak 

složité době zachoval kultivovaný přístup a že můžeme souhlasit se závěrem, že smyslem 

lidského  života  je  práce,  stálá  lidská  aktivita  a  především  osobní  boje,  jejichž 

překonáváním jako lidé skutečně zrajeme a stáváme se tak opravdovými osobnostmi.

     Druhou stranou tohoto pojetí je však místy až příliš zjednodušující přístup a samotné 

řešení otázky smyslu lidského života. Někde jde o prázdné fráze zcela poplatné režimu, 

jinde  chybí  dostatek  historického  a  filosofického  rozboru.  Zcela  výstižně  tuto  situaci 

zhodnotil  Ladislav  Hejdánek,  který  tento  první  Machovcův  pokus  o  hledání  smyslu 

lidského života  charakterizuje:  „Ideologický charakter  Machovcových výkladů s sebou 

nese naprostý nedostatek nejen rozboru, ale dokonce i popisu základního pojmu, s nímž 

se  v celé  knížce  pracuje.  Mám za  to,  že  Machovcova  vážná  knížka  by  si  zasloužila 

teoretického prohloubení.“85) 
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2) Naděje a konverze – léta 1965 - 1989               

     Ve druhém období Machovcovy tvorby, týkající se pojetí smyslu lidského života, se 

dostáváme do doby,  která  byla  charakteristická  důležitými  historickými  událostmi.  Ty 

podstatným  způsobem  ovlivnily  přístup  a  pojetí  otázky  po  smyslu  lidského  života. 

Fakticky jde o Pražské jaro a události  spojené se srpnem roku 1968, dále pak nástup 

normalizace a Charta 77 a nakonec listopad 1989 a pád komunistické diktatury. Všechny 

tyto  události  formovaly život  a myšlenky Milana Machovce a promítly  se pak v jeho 

filosofickém díle.  Přestože autor  píše:  „Když  jsem se po létech vrátil  ke své studii  o 

smyslu  lidského života  z roku 1957,  zjistil  jsem,  že  nemám co odvolávat.  Vše  tehdy 

řečené bych mohl říci i dnes.“1) Můžeme tvrdit, že práce vydaná v roce 1965 zaznamenala 

zásadní změny v pojetí, ale také v přístupu k této otázce.

     Pojem „naděje“ v názvu této kapitoly je zvolen v souvislosti s okolnostmi událostí 

kolem  Pražského  jara  a  politického  uvolnění,  které  pak  mělo  za  následek  možnost 
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„svobodného“ publikování a samostatné vědecké práce. Toto období „autorské svobody“ 

a socialismu s lidskou tváří netrvalo dlouho, protože vojska Varšavské smlouvy v srpnu 

1968 určila zcela jiný směr sociálního a politického vývoje. To bylo pak původem určité 

Machovcovy rezignace a zavržení myšlenek marxismu a reálného socialismu. Proto je 

pojem  „konverze“  zvolen  právě  s přihlédnutím  k Machovcovu  zklamání  režimem  i 

společenskými událostmi. Toto rozladění mělo poté za následek odmítnutí těchto ideálů a 

určitou  „konverzi“  z původního  zapřísáhlého  marxisty  a  odpůrce  náboženství 

k marxistickému  kritikovi  a  popularizátorovi  Ježíše  Nazaretského  a  náboženství. 

Předehrou k této „konverzi“ byl Machovcovi „dialog“ atheistů s věřícími, náboženství s 

marxismem a vůbec „dialog“ mezi náboženstvími navzájem. Klíčovým dokumentem této 

konverze  byla  Machovcova výzva  „An meine  Freunde zugleich  auch an alle  anderen 

Universitäts-Kollegen, Wissenschaftler und Studenten der Ganze Welt!“2) zveřejněná 24. 

srpna 1968, kde autor vyzývá univerzitní  kolegy,  své přátele,  studenty a vědce celého 

světa  o  jakoukoliv  pomoc  při  budování  socialismu  s lidskou  tváří.  Jak  celá  situace 

dopadla, každý ví. 

     Milan Machovec se stal člověkem nežádoucím. V roce 1969 musel opustit fakultu, 

navíc se ve stejném roce rozvedl. Poté se živil soukromými hodinami latiny, němčiny a 

klavíru. Od roku 1973 se stává varhaníkem v římsko-katolickém kostele u sv. Antonína 

v Holešovicích.  Sám  o  tomto  období  píše:  „Za  tu  dobu  se  přihodilo  leccos,  co  se 

problému smyslu lidského života  nejen bytostně „týká“, ale co rozevřelo některé  jeho 

úplně  nové  stránky.“3) Konkrétně  zde  jde  o  problematiku  „Člověka  a  vesmíru“, 

„Jednotlivce  v socialistickém  systému“  a  „Člověka  a  moderní  doby“,  o  kterých  ještě 

budeme podrobněji hovořit. Některé nové myšlenky o smyslu lidského života, jak autor 

podotýká, vznikaly z části „v dialogu“ s lidmi, kteří byli ochotni o nich hovořit, v tomto 

případě jde o: „Markétu Machovcovou (manželka – pozn. J.  Š.),  Milana Munclingera, 

Františka Hyksu, Milana Opočenského, Jiřinu-Heroldovou-Šiklovou, Julia Tomina, Jiřího 

Loukotku a Zbyňka Fišera (Egon Bondy – pozn. J. Š.).“4)

     Jak bylo výše řečeno, pojetí smyslu lidského života bylo pojato zcela odlišně, než 

tomu bylo  v předešlém období.5) Machovec  rozdělil  toto  téma  na  dvě hlavní  části  1) 

Zkušenost  věků a  2)  Perspektiva  věků.  V první  z nich  otevírá  a  hodnotí  témata  jako 

„Bůh“, „Slast“, „Osobnost“, „Budoucnost“ a „Rezignace“. Ve druhé části pak hovoří o 

„Vesmíru“, „Práci“, „Systému“, „Humanismu“, „Dějinách“ a „Dialogu“. Epilogem těchto 

úvah je pak tzv. „Paradox naděje“.
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     Machovec při určení smyslu lidského života, tedy ve chvíli, kdy si člověk takovou 

otázku položí,  klade do opozice okamžiky nesmírného štěstí,  radosti,  vzájemné lásky, 

opojení  krásou  a  slávou,  chvíle  rodinného  štěstí,  úspěchů  v práci  a  radosti  moudré 

vyrovnanosti  s událostmi vážných rodinných pohrom a tragédií,  smrtí  někoho drahého 

nebo vypuknutím války. V těchto chvílích se člověk ptá po smyslu těchto událostí, řeší 

otázky „Kdy jsme šťastni?“, „Odkud přicházíme?“, Kam směřuje naše úsilí?“ V těchto 

otázkách  se  tak  objevuje  vliv  existencialistické  filosofie,  která  je  určující  pro  další 

Machovcův vývoj. Také zde hovoří o vztahu teorie a praxe. „Teoretizování někdy bývá 

pověstnou „útěchou z filosofie“6),  projevem snahy najít  v rozumové  spekulaci  alespoň 

trochu náhrady za zmařené naděje v životě samém. A takový teoretik by pak často jako 

Goethův Faust  rád vyměnil  všechnu svou moudrost  za  jediný dívčí  úsměv.“7) Vlastní 

řešení  otázky po smyslu  lidského života  tak nepřináší  teorie,  ale  praxe.  Smysl  životu 

nedáváme tím, že o něm přemýšlíme, ale tím, že ho žijeme, tím že zažíváme úspěchy i 

porážky, tím, že tvoříme, sváříme se nebo milujeme. Teorie je užitečná, jen když vychází 

ze života, kritizuje jej a snaží se tuto kritiku zpětně pochopit. Ovšem k tomu, abychom 

mohli  „hodnotně“  žít  potřebujeme  „vědění“  jako  základní  předpoklad  –  tedy  teorii. 

Obecně ale Machovec tvrdí, že: „Neexistuje předem určený smysl a cíl všeho dění, ale 

kde jde o jedince nadané rozumem, kteří sami o sobě „vědí“, kteří jsou schopni své činy 

předem rozvažovat,  proto i pojímat do budoucna cíle,  jednat s jistým předem pojatým 

záměrem, lze mluvit i o smyslu života těchto rozumem nadaných živočichů.“8) Člověk tak 

jako živočich myslící může uvažovat nejen o jednotlivých věcech a událostech, ale i o 

celkovém průběhu svého dosavadního života.  Na základě  takové  úvahy dovede  dělat 

promyšlené plány do budoucna. Jednotlivci pak mohou sami svému životu dát smysl. 

     Lidský život má tedy význam jen potud, pokud mu jej dovede dát sám člověk.  V této 

souvislosti pak Machovec hovoří o minulosti: „Jako vůbec má z dějin smysl a cenu jen to, 

co se dosud děje, tj. co zasahuje životem včerejška do dějin dneška, tak ani zde nám nejde 

o to,  co bylo,  nýbrž právě o „zkušenost věků“.  Dějiny jsou člověku konec konců jen 

hlouběji provedeným poznáním toho, co je on sám, chce-li být – a to je věcí nejtěžší – 

upřímný především sám k sobě. Proto se musíme zdánlivě vracet do minulosti, abychom 

s jejím odstupem porozuměli vlastnímu životu, abychom se vyznali v tom, oč vlastně jde 

v přítomnosti.“9) K tomuto pochopení vybral Milan Machovec okruhy problémů10), které 

mají smysl pouze jako celek pojatý v souvislostech doby a se znalostí okolností jejich 

vzniku. My se nyní pokusíme tyto fenomény, které tvoří jako celek Machovcovo pojetí 
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smyslu lidského života,  vyložit  a v závěru zohlednit a porovnat s předešlými výsledky 

těchto snah.  

 

Zkušenost věků

a) Bůh
     Jak bylo naznačeno výše, byla první odpověď na otázku po smyslu lidského života v 

historickém  i  logickém  ohledu  odpověď  náboženská.  Náboženské  směry  všech  dob 

hledají smysl lidského života ve vztahu k něčemu mimo tento svět. Oproti předchozímu 

období  si  Machovec  všímá  i  pojetí  náboženství  u  východní  filosofie:  „V  asijských 

náboženských soustavách je zdůrazněn vnitřní duševní život člověka, překonání fyzické 

stránky lidské bytosti, což někdy přechází až ve výstřednosti sebeumrtvování a fakírství. 

Přitom  nebývá  vždy  vyhraněno  vědomí  o  posmrtném  životě  lidského  „já“,  ba  ani  o 

„druhém světě“ a o bohu jako nejvyšší rozumné řídící síle. Nadskutečno je často chápáno 

jako jakási „pravá podstata“ tohoto dění, sama realita naopak jako svět zdánlivý, mámivý, 

nepravdivý.“11) Dává  poté  přednost  západním  náboženským  soustavám,  které  jasněji 

ukazují  rozdíl  mezi  „tímto“  a  „oním“  světem.  Katolicismus  tak  podle  Machovce 

zdůrazňuje,  že pozemský život  je pouze přípravou a zkouškou na život  posmrtný.  Po 

smrti čeká člověka nebe, nebo peklo – proto smysl tohoto života je získat si nebe. Toho je 

pak  možno  dosáhnout  poslušností  k božím  příkazům  i  k samotné  církvi.  Naopak 

protestantismus  tolik  nedbá  o  tyto  příkazy  a  jednotlivé  lidské  skutky,  ale  zdůrazňuje 

niterné  přimknutí  věřícího  ke  Kristu,  obrození  lidí  vírou  v biblického  Ježíše  a  v jeho 

vykupitelské  poslání,  vykonané  za  lidi.  Tak  se  smysl  tohoto  života  určuje  vztahem 

k něčemu mimo tento svět. Lidé se ptají, kde se ve světě bere tolik zla, což je reakcí na 

tíživé a neřešitelné otázky v tomto životě. Náboženství je pak něco: „ … typicky lidského, 

pozemského,  produkt  cítění  a  myšlení  lidí  o  jejich  vlastní  situaci  v době,  kdy  již  o 

problémech a bolestech  svého života  myslili,  ale  kdy ještě  byli  bezmocní  řešit  je bez 

pomoci iluzí.“12)  V těchto závěrech je zřetelný vliv myšlení Ludwiga Feuerbacha, který 

říká: „Člověk věří v bohy nejen proto, že má fantasii a cit, nýbrž i proto, že má touhu stát 

se šťastným. Věří v dokonalou bytost, protože sám si přeje být dokonalý – věří v bytost 

nesmrtelnou, protože sám si přeje nezemřít.“13) Navíc má podle Machovce náboženství tu 

výhodu, že není jen suchou teorií,  ale že může být skutečně prožíváno, že je schopno 
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prostoupit  celý  život  věřících,  a  to  relativně  bez  ohledu  na  intelektuální  úroveň toho 

kterého jedince. 

     Oproti  předešlému období  se  tak  autor  staví  k náboženství  mnohem tolerantněji, 

v duchu  možného  dialogu  marxismu  a  křesťanství,  o  čemž  svědčí  mimo  jiné  i  tato 

ukázka: „Marxismus se nerodí z nějakého přímého odporu a kolize s náboženstvím, nýbrž 

rostl  z odporu  k buržoaznímu  společenskému  řádu  s jeho  ekonomickými  zákony  a 

absolutní  převahou  takových  tendencí  v lidské  společnosti,  v nichž  i  to  humánní,  co 

nesporně existuje,  v některých pozoruhodných tezích  křesťanství,  dávno bylo  ochablé, 

malomocné.“14) Náboženství pak vytváří celé soustavy náboženských iluzí, které si člověk 

sám o sobě a o svých nadějích dělá. Člověk pak žije vedle reálného světa i v jakémsi 

fiktivním světě svých představ. Jak už ale bylo výše řečeno, iluzemi lze teoreticky řešit 

úplně  všechno,  ale  co  praktická  otázka?  Podle  Machovce  se  pak  dostáváme 

k jednoduchým a povrchním odpovědím na velice  složité  otázky.  Tak se ale  skutečné 

problémy neřeší,  jen se tak odvádí pozornost do jiné oblasti. Náboženství ale zůstane: 

„ … tak dlouho nezdolné, pokud se budou vyskytovat lidé, kteří se ve vlastním životě 

budou cítit cizí.“15) 

     Zde si můžeme všimnout existencialistického vlivu, který nebyl v předchozím období 

patrný.  V jistém ohledu se tu pak objevují:  „Odcizující  účinky postupující  technizace, 

mechanizace, jednostranné specializace, otřesení a ztráty tradičních hodnot.“16) Tím pak 

vznikají jakési nové příležitosti pro náboženství, jelikož milióny lidí dosud nevidí jinou 

cestu než cestu náboženské integrace. Vzniká zde pojem „Moderní náboženství“, což je 

jakási cesta, kterou jdou pouze skuteční lidé, kteří nemohou žít jen a jen iluzemi, proto 

jejich hledání není pouhou iluzí. Spousta lidí se pak jeví jako skuteční křesťané, ale ve 

skutečnosti jim jde o to: „Vydělat si a dopřát si sport a film, shon za denním chlebem i 

nočními rozkošemi, místo pravidelné nedělní zbožnosti.“17) 

     Tím se dostáváme k velice podstatné stránce pojetí boha a náboženství vůbec, která 

v první etapě nebyla tolik patrná. Jde tu o to, že katolická víra byla v poúnorovém období 

chápána velice  mělce  a  zkresleně,  byla  očerňována  a  hanobena.  Milan Machovec byl 

jeden  z prvních  marxistů,  který  tuto  nespravedlnost  začal  napravovat  a  kultivovaně 

vykládat.  Vzpomeňme  jen  na  jeho  díla  jako  „Novotomismus  –  o  teologii  a  filosofii 

současného protestantismu“ z roku 1962 a na spis „O tak zvané „dialektické“  teologii 

současného protestantismu“ také z roku 1962. 

     V těchto spisech vidím počátek tzv. dialogu marxismu s náboženstvím, který byl v tu 

dobu velice důležitý a potřebný. Když si uvědomíme, v jaké době oba texty vznikaly, 
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nezbývá nám než uznat Machovcovy mimořádné zásluhy za dialog, který vedl i v dobách 

nepříznivých.  Machovec  tedy  požaduje:  „Použití  nové  metodologie,  jež  by  jediná 

umožnila pozitivně a bez hlubokých vnitřních rozporů a bludných kruhů splnit teoretický 

úkol  sjednocení  dnešního  křesťanstva.“18) Obhajoba  náboženství  a  výzva  k dialogu 

s marxismem  zaznívá  i  z dalších  pramenů:  „V  tomto  ohledu  mohou  být  i  člověku 

současné  epochy,  ateistovi  a  komunistovi,  hrdinové  náboženských  hnutí  minulosti  – 

Buddha,  Mani,  Kristus  aj.  –  bližší  než  vulgární  prostřednost  a  bezideová  požívačnost 

mnoha lidí XX. století, kteří sice už ztratili náboženskou víru, ale na její místo nedovedli 

postavit nic jiného než vlastní konzumpci, politováníhodný život ze dne na den, živoření 

bez vyšších vznětů, tužeb a ideálů. Tak i náboženští lidé minulosti byli schopni prožít a 

cítit  veliké  ideály,  v jejich  duchu  pak  uskutečnit  veliké  činy  plné  heroismu.“19) 

Náboženství  tak  není  odmítnuto.  Je  tu  poukázáno  na  to,  že  je  jen  vulgárně  a 

nekultivovaně vykládáno. Přesto nakonec Machovec tvrdí, že určení smyslu lidského bytí 

je  být:  „  … bez  boha  a  nadpřirozena.“20) Jde  ale  o  to,  co  místo  boha?  Na  to  zatím 

Machovec  nedává  uspokojivou  odpověď,  pouze  naznačuje  směr  lidského  snažení  a 

usilování o skutečně hodnotný smysl lidského života postavený na základech humanity a 

smysluplné službě něčemu velkému. Jde, jak píše, o tzv. „existenciální rozhodnutí“: „ … 

které  musí  nezávisle  na  osobní  míře  moci  či  bezmoci  udělat  každý  jednotlivec: 

rozhodnout  se  usilovat  o  čestnost  a  poctivost,  angažovat  se  pro  druhé,  a  to  s plným 

vědomím.“21) Náboženská odpověď na otázku „Co je smyslem lidského života?“ je tedy 

pro Machovce nedostačující. Přesto můžeme souhlasit s názorem Milana Opočenského, 

že:  „Díla,  která  uveřejnil,  jsou jistě  převratnou událostí  ve  vývoji  marxistické  kritiky 

náboženství.“22) 

     Závěrem této kapitoly můžeme říci, že se otázka náboženského pojetí smyslu lidského 

života v porovnání s předešlým obdobím mění. Nejprve bylo náboženství zčásti odmítáno 

a vykládáno v tuhé linii marxistické filosofie. Nyní je sice v náboženství odmítnut bůh, 

ale ne náboženství jako celek.23) To tu slouží jako jedna ze stran při vzájemném dialogu 

marxismu a náboženství (křesťanství). Patrný je v tomto smyslu také silný vliv filosofie 

Ludwiga  Feuerbacha,  jehož  závěry  jsou  v mírně  pozměněné  podobě  Machovcem 

aplikovány. 

     Milan Machovec byl jeden z prvních marxistických filosofů, který se o podobné snahy 

pokoušel,  a  můžeme  říci,  že  velice  úspěšně,  o  čemž  svědčí  ohlas  na  jeho  zdařilé 

publikace. Například jeho žák, Karel Mácha, hodnotí tyto snahy s odstupem času takto: 

„Milan  Machovec  skrz  pojmové  nástroje  marxismu  zformuloval  novou  tradici 
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revolučního boje, kterou započal již před lety (koncem padesátých let – pozn. J. Š.)“24) 

Důležitým momentem je  také  poukaz  na  nesprávný a  povrchní  výklad  náboženských 

myšlenek  polovzdělanými  a  zaslepenými  marxistickými  teoretiky.  Právě  tomu  chce 

Machovec  zabránit  svým  srozumitelným  výkladem  postaveným  na  dialogu  mezi 

marxismem a náboženstvím. A právě v tom je nejdůležitější přínos Milana Machovce a 

jeho neobyčejné tolerance. 

     Pro zajímavost ještě uvedeme Machovcovy definice boha a katolické církve uvedené 

v Malém encyklopedickém slovníku z téže doby, abychom skutečně pochopili podstatu 

jeho  závěrů.  „Bůh  původně  zejména  v soustavách  polyteismu,  představa  a  později 

hypostazovaný  pojem bytostí  mocnějších  než  člověk  a  jej  ovlivňujících.  V židovství, 

křesťanství a islámu bytost „absolutní“, duchovní, zásvětná, mimočasová, stvořitel světa. 

V moderní  existenciální  teologii  šifra  pro  nejhlubší  lidské  hodnoty  a  otázky.“25) 

Katolickou církev pak charakterizuje jako: „Největší křesťanský směr – vznikla z raného 

křesťanství rozmachem hierarchie a papežství, jakož i přesně vymezené dogmatiky.“26)

b) Slast
     Na rozdíl od náboženského pojetí smyslu lidského existence hledají všechny ostatní 

směry řešení smyslu lidského života v něm samém. Je nutné říci, že text i koncepce této 

kapitoly je podobná struktuře stejného tématu v knize z roku 1957 „O smyslu lidského 

života“. Nebudeme se proto opakovat a pokusíme se jen ve zkratce připomenout jeho 

hlavní myšlenky.

     Jako  příklad  uvádí  Machovec  tzv.  vulgární  epikureismus,  který  nabádá  člověka 

k tomu, aby si spokojeně a slastně žil a užíval všech rozkoší, které život nabízí. Dobrého 

jídla a pití, pohodlí, sexu a bezstarostnosti. Poukazuje nato, že ve 20. století se vypjatý 

vulgární  epikureismus  stává  stylem „moderního  života“  projevujícího  se  především v 

„konzumování“ a poživačnosti. Hlavně si užít života bez následků a zodpovědnosti za své 

činny.  Šťastný  je  pak  pouze  ten,  kdo  má  výnosné  povolání  a  výhodné  společenské 

postavení, takže se může oddávat svým vášním. To je ale špatné porozumění epikureismu 

v jeho  podstatě.  Jeho  skutečným přínosem je  pak  důraz  na  rozum,  který  má  moudře 

hospodařit s nabízenými rozkošemi. Opravdové uspokojení pak nepřináší člověku jídlo a 

sex, ale věda a umění prožité kultivovanou formou. Bolest pak snáší jedinec odevzdaně a 

utěšuje se vědomím, že celý lidský život je už takový. Nesnáší  poživačnost,  sobectví, 

lhostejnost  a  chamtivost.  Přesto  je  však  epikureismus  v jádře  postojem  konzumentů, 
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protože mu chybí důležitý moment aktivity, boje o nové hodnoty a tvořivá plodná práce. 

Naopak  tzv.  „zjemnělý  epikureismus“  je  zase  postojem  příliš  individualistickým  a 

egoistickým.27) Znehodnocená  sexualita  ženy  v dnešní  době  je  právě  produktem 

epikurejského neporozumění. Milan Machovec si na základě epikureismu uvědomuje, už 

v šedesátých  letech  20.  století,  okolnosti,  které  jsou  bohužel  aktuální  i  pro  dnešního 

člověka a  jeho smysluplné  žití.  Píše  o tom:  „Myslíte-li  tím,  zda se udrží  to společné 

pojmenování bydlení a koukání na televizi (řeč je o manželství a o lidské aktivitě – pozn. 

J.  Š.),  na  tom  přece  nezáleží.  Jde  o  to,  zda  se  budou  vztahy  mezi  lidmi  i  dále 

zpovrchňovat, nebo zda lidé objeví, že jim skutečné štěstí nedá žádná věc na světě, ale jen 

hluboké, otevřené srdce někoho druhého. Život ne vedle sebe, ale skutečně spolu.“28) 

     Jak je vidět, v pojetí slasti a ve vztahu k epikureismu a k vlastnímu výkladu těchto 

fenoménů přistoupil autor velice podobně jako v předešlém období. Větší důraz tu byl 

dán na konzumentskou stránku života člověka související s přílišným zjednodušováním 

životních okolností. Patrný je tu také vliv filosofie existence, myšlení Ericha Fromma a 

Martina Bubera.

c) Osobnost
     Jedním  z nejdůležitějších  myslitelů,  na  kterého  se  Machovec  v tomto  smyslu 

odvolává, je Aristotelés. Ten, podle Machovce, jako první přišel s tím, že pro naplnění 

smyslu  lidského  života  je  základním  předpokladem  činnost  a  aktivita.  I  on  byl 

přesvědčen, že vlastní smyslem lidského života je blaženost. Měl však na mysli blaženost 

(eudaimonia) založenou na činnosti a jednání lidí. „Aristotelés ukázal, že existuje blízký 

vztah mezi vlohami, sklony a zálibami lidí na jedné a jejich činností na druhé straně.“29) 

Zajímavým zdrojem inspirace,  který ovlivnil  koncepci této problematiky,  byl  důraz na 

rozum  a  jeho  činnou  aktivitu30):  „Jest  božský  také  život  podle  rozumu  vzhledem 

k lidskému  rozumu.“31) Jediné,  co  pak  poskytuje  skutečné  uspokojení  je  filosofie: 

„Filosofie poskytuje slasti podivuhodné čistoty a trvalosti.“32) Aristotelés byl vedle Kanta 

filosofem, který Machovce skutečně hluboce ovlivnil a stal se jeho „životní láskou“33). 

V duchu Aristotela  je následně zdůrazňován vlastní  smysl  etiky.  Nejde tedy o to znát 

určité etické teorie a zásady, ale v jejich duchu jednat a být činný. Smysl lidského života 

je tak hledán ve vnitřní rozumové činnosti, sebekázni, v práci na sobě samém a v: „ … 

přísné  výchově  vlastní  vůle,  v relativní  autonomii  mravní  osobnosti,  v dobrém 

svědomí.“34) Zde je třeba upozornit na rozpornost Machovce jako marxisty a Machovce 
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jako stoupence  Aristotela.  Praktická  stránka  u Aristotela  tu  znamená  něco jiného než 

v marxismu. Machovec v tomto smyslu směšuje tyto tradice bez dalšího hlubšího výkladu 

a porozumění. Z Aristotela zde můžeme vidět především vliv jeho „Etiky Níkomachovy“, 

kde se v tomto smyslu píše: „Toto pojednání nemá účel teoretický, jak bývá u ostatního 

zkoumání  –  neboť  neuvažujeme,  abychom  věděli,  co  ctnost  jest,  nýbrž  abychom  se 

dobrými  stali,  sice  by  to  nemělo  žádné  ceny  -  jest  nutno  uvažovat  o  praktických 

jednáních, jakým způsobem se mají konat – ta totiž, opakuji, rozhodují také o tom, jaké 

stavy vznikají.“35) Aristotelés  zde vymezuje etiku jako praktickou filosofii  a za vrchol 

praxe  pokládá  teorii.  Z Marxe  je  Machovec  zase  ovlivněn  závěry  jako:  „Všechen 

společenský život  je podstatně  praktický.  Všechna mystéria,  která  dávají  teorii  popud 

k mysticismu, nacházejí své racionální řešení v lidské praxi a v chápání této praxe. To 

nejvyšší, k čemu nazírající materialismus, tzn. materialismus, který nechápe smyslovost 

jako  praktickou  činnost,  dospívá,  je  nazírání  jednotlivých  individuí  a  občanské 

společnosti.“36) Na těchto ukazkách je vidět, že praktická filosofie u Aristotela znamená 

něco  jiného  než  u  Marxe.  Přesto  Machovec  jako  dobový  marxista  používá  závěrů 

Aritotelových, které předkládá ne zcela v souladu s marxistickými zásadami. Jde tedy o 

nepřesné pochopení Aristotela, Marxe nebo snad obojího?

     Jako již v předešlém období upozorňuje na školu kynickou, kterou vykládá ve stejném 

duchu.  Zdůrazňuje soběstačnost,  vnitřní  aktivitu  a  úsilí  o  mravní  pevnost  a  odolnost. 

Kynismu pak vytýká omezenost a jednostrannost, neboť: „Lidský život sám – nemá-li 

lidstvo vymřít – vyžaduje neustálý boj o zajištění životních potřeb, nikoliv popření tohoto 

boje.“37)         

     Stoikové  pak  důsledně  podřídili  otázku smyslu  individuálního  lidského  života  a 

problém etiky ve filosofii vůbec. Stoický filosof se snaží připodobnit své nitro co nejvíce 

kosmickému  dění,  musí  vše  přijímat  tak  samozřejmě,  jak  to  probíhá  v řádu  přírody, 

lhostejně a odevzdaně. Smyslem lidského života je pak žít ve shodě s přírodou, podřídit 

se obecnému řádu všech věcí. Jediné opravdové štěstí je pak v moudrosti a mravnosti.38) 

Přesto není s tímto pojetím opět spokojen,  když upozornuje na přehnané moralizování 

stoických mudrců. 

     Tyto závěry zde neuvádíme proto, že bychom je v předešlé části opomenuli, ale pro 

pochopení celkového dojmu a pojetí smyslu lidského života. I přesto, že jsou pojímány 

velice  podobně,  mají  včleněním  do  kontextu  poněkud  pozměněný  význam.  Celkové 

vyznění a připomenutí těchto antických škol má pro Machovce jediný smysl: „Zachránit 
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lidstvu jádro těch opravdu cenných hodnot, k nimž se dospívalo v boji o vnitřní mravní 

osobnost.“39)

 d) Budoucnost
     Toto  téma  je  charakteristické  poukazem  na  utopismus  českých  i  evropských 

blouznivců a sektářů. Oproti předešlému odbobí jsou vypuštěny jednostranné marxistické 

komentáře a socialistická rétorika používající pojmy jako masa lidu, socialistické desatero 

nebo buržoazní reakcionáři.

     Utopické  sny lidí  pozdního středověku a  ranného novověku vznikaly  především 

v dobách společenských otřesů a krizí. S poukazem na bájné říše počátku lidských dějin 

bylo vykládáno evangelium a přizpůsobováno dobovým lidským potřebám. Vznikaly tak 

nejrůznější hereze a kacířská hnutí,  která si smysl  lidského života vykládala po svém. 

Většinou byl cílem života chiliasmus postavený na smyšlené vidině ideálního řádu „nové 

společnosti“ na konci dějin, který byl často považován za velice blízký.40)

     Poté se přes osvícenství a výklad Goethova Fausta dostáváme k závěru, že i několik 

století stará utopická tradice pojetí smyslu lidského života má svou hodnotu svedených 

bojů,  ať  už  povedených  nebo  ztracených.  Budoucnost  je  tak:  „Dialektika  přítomné 

epochy,  jakožto  konflikt  „včerejška“  a  „zítřka“  v dnešku,  naopak  dnes  již 

nepostradatelným momentem řešení smyslu lidského života všech a každého.“41) Oproti 

předešlému období není Machovec stále spokojen s použitými výklady smyslu lidského 

života.  Neodsuzuje  je  jako  celek,  jen  upozorňuje  na  podnětné  myšlenky  uplatnitelné 

v dnešní době. Ukazuje tak svou velkou toleranci a moudrost marxistického filosofa.

e) Rezignace 
     Proč se žádná z dosud uvedených koncepcí smyslu lidského života  v praxi dosud 

neosvědčila i přesto, že lidé zažívají stále více a více pocitů nesmyslnosti a absurdnosti 

života? Jaké je tedy řešení této bezvýchodné lidské situace? Víme, že v pozadí většiny 

okolností,  jež vytvářejí  rezignaci  a pocity absurdnosti,  stojí  zmar nebo bezvýchodnost 

osobního lidského úsilí.  Tyto pocity se nejsilněji objevují koncem 19. a v průběhu 20. 

století především v souvislosti s oběma světovými válkami. Jednou z cest je překonání 

rozumu a  jeho  krize  a  vůbec  celý  svět  člověka  cestou  k nadčlověku,  chápaného jako 

bytost vyhraněného pudu, moci a síly.42) Tak si to představoval F. Nietzsche, ale to, jak 

negativně tyto myšlenky ovlivnily fašismus a rasismus, je známo. Pak se hledalo nové 
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náboženství  prostřednictvím  osobností,  jako  byli  Hromádka,  Masaryk,  Tolstoj  nebo 

Barth. Spoustě lidí pak náboženství určitou úlevu přineslo, ale v celkovém měřítku změny 

nedosáhlo. Krize rozumu tak zůstala a stále se prohlubovala. 

     Machovec  se  v této  době  snaží  hledat  osobnosti  a  myšlenky,  které  by  pomohly 

nastalou krizi řešit. Jedním z nich je sv. Augustin. „Vzhledem k současným zápasům je 

Augustinovo dílo značně paradoxní, rozporuplné, dvojklané. Přesto zaznívá katolickým 

teologům z Augustinova díla leccos moderního, sice katolického, ale katolicky pružného, 

bližšího živé dynamice reálného světa a jeho dnešním ekumenickým potřebám.“43) Vždyť 

u Augustina se objevují myšlenky jako „Každý člověk je v tomto životě cizincem“.44) 

     Dále klade Machovec důraz na aktivitu člověka a usiluje dát konání jednince „smysl“ 

ve  vyšších  nadindividuálních  zápasech.  „Jaspers  zase  nazírá  Augustinovo  úsilí  jako 

předstupeň  své  vlastní  existenciální  filosofie,  např.  v ohledu  rozjasňování  existence, 

paměti, vědomí času, vědomí „já““45). Machovec byl jedním z prvních českých filosofů, 

který si význam Augustinova díla uvědomil. „Atheista si může adaptovat Augustinovo 

dílo jen v té míře,  jak je sám schopen více méně hluboce rozumět „věci člověka“, tj. 

v jaké míře je sám svoboden nejen od „boha“ a jiných náboženských představ, ale i od 

nevědomosti,  povrchnosti,  dogmatismu  –  naopak  v jaké  míře  je  „nesvoboden“  od 

vědomostí, mravní odpovědnosti a filosofického myšlení.“46)

     Z nenáboženských teorií, hledajících východisko z této krizové situace, získaly ve 20. 

století určitou autoritu podle Machovce jen tři. 

     1) Scientismus vidící prostředky překonání současných krizí pouze ve vědě, jejím 

šíření a posilováním její autority. Pokud se stále více lidí oddá problémům vědy, odvrátí 

tak krizi „subjektu“ a problém se začne postupně řešit. 

    2) Existencialismus si zase bere „krizi nitra“ a lidskou existenci jako celek za hlavní 

objekt  svého  zkoumání.  Studuje  situace  jako  stavy  úzkosti,  osamění,  nutnosti 

rozhodování, komunikace nebo dialogu. 

    3)  Marxismus,  který:  „Zdůraznil  cestu  k  „nové  společnosti“  a  tím  i  k  „novému 

člověku“, a to prostřednictvím revoluce dělnické třídy,  odstranění kapitalismu a všeho 

vykořisťování,  dále  pak  plánované  výstavby komunistické  společnosti,  v níž  mají  mít 

všichni lidé rovné příležitosti k plodné práci, vzdělání a kultuře, v níž má být i překonána 

propast mezi fyzickou a duševní prací, tudíž i podklad zmíněných „krizí inteligence“ a 

pocitu absurdity.“47) Machovec si z těchto tří koncepcí vybírá marxismus, o kterém tvrdí, 

že jedině on dokázal  zajmout  „stamiliónové hnutí“,  a ve kterém je jaksi  absorbováno 

všechno podstatné z předešlých pokusů o řešení otázky smyslu lidského života. Nejde tu 
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však  o  tzv.  „vulgární  marxismus“,  ale  o  pojetí  marxismu  s lidskou  tváří  a  o:  „Cestu 

maximálního  rozvoje  individuálního  lidského  nitra.“48) Ten  by  měl  znát  i  okamžiky 

nedůvěry a skepse. Šťastný životní pocit lidí budoucnosti se nebude rozvíjet a zesilovat 

pouhým kvantitativním růstem pozitivních  citů,  ale  v neustálém boji  s novými  pocity 

skepse a zmaru. Tak i ten nejprostší člověk: „ … může mnoho vykonat, soustředí-li svou 

aktivitu třeba jen na úkol zdánlivě malý – v něm však potom musí postupovat neohroženě 

a neústupně, vytrvale, po léta. Dosáhne-li za života plně svého vytčeného cíle či nikoliv, 

není prvořadě důležité: důležité je, že už samou touto činností se tu projevuje a uplatňuje 

ve společnosti jistá mravní síla, která napřimuje i další a nutí je začít hledat podobně.“49) 

K tomu pak jinde dodává: „Jen hluboký, vnitřně pravdivý lidský život sám, život nejen 

politický,  ale  především život  „plný“,  život  citový  i  mravní,  myslivý  i  aktivní,  život 

smysluplný,  hledačský,  v němž  se  prolíná  věčnost  s okamžikem,  to  největší  poslání 

s každodenní „černou prací“. Jen takový život má smysl.“50)

     Pokud byl v předešlém období spatřován smysl lidského života v socialistickém řešení 

a oddaností věci komunismu, můžeme nyní vidět, že se podstatným způsobem změnily 

celkové závěry. Důležité je zde upozornit, že v době „socialistického řešení“ Machovec 

právě tímto tématem své úvahy končí. V jeho rukopisu je stále patrný vliv marxistické 

filosofie,  přesto je  ale  nutné  si  povšimnout  její  „vlídné  tváře“  a  humánního  přístupu. 

Pokud  byl  v „socialistickém  období“  smysl  lidského  života  v masovém  budování 

komunismu, nyní jsou závěry poněkud jiné: „Nestačí léčit problémy dneška jen nějakým 

návratem  k prověřeným  hodnotám  minulosti.  Hledat  smysl  lidského  života  dnes 

předpokládá vidět a řešit i ony složité problémy „člověka“, které jsou vlastní právě až naší 

době, které nemohl znát člověk minulosti, které nejsou klasické, ba obvykle dosud ani 

plně  vyhraněné.  „Člověk  zítřka“  se  rodí  v bolestech  –  tím  víc  potřebuje  mít  v sobě 

relativně zvládnutou „zkušenost věků“, má-li mít aspoň určitou naději, že i „perspektiva 

věků“ člověka poodhalí.“51) 

     Jak je vidět, jde o dosti odlišný závěr, než tomu bylo v letech padesátých. Machovec 

pochopil,  že  socialistické  řešení  je  poněkud  zjednodušující  a  také  je  to  jedno  řešení 

z mnohých.  Stále není spokojen a snaží se najít  svou vlastní  cestu,  která je postavena 

zatím sice na marxismu, ale na marxismu s lidskou tváří. Prostředkem tohoto hledání je 

mu dialog náboženství a marxismu a nejrůznějších náboženství mezi sebou. Troufám si 

říci,  že  hledání  smyslu  lidského  života  bylo  celoživotní  snahou  Machovcových 

filosofických  snah.  Prostředkem  k tomu  mu  byl  dialog  a  osobnosti  typu  Ježíše,  sv. 
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Augustina, Jana Husa, Františka Palackého, Josefa Dobrovského, J. L. Hromádky, J. W. 

Goetha, Konráda Lorenze nebo Ericha Fromma. 

     Přibližně v tomto okamžiku (socialistickým řešením smyslu lidského života), končí 

Machovcovy  úvahy  v prvním  „socialistickém  období“.  To,  co  je  zcela  nové,  dosud 

nepublikované  je  druhá  část  úvah  nazvaná  „Perspektiva  věků“,  ve  které  Machovec 

zohledňuje témata jako vesmír, práci, systém, humanismus, dějiny a především dialog. 

Tyto úvahy jsou rozšířením předešlých filosofických závěrů.  Je nutné zdůraznit,  že se 

v tomto  případě  nejedná  o postupnou historickou metodu  a  výčet  jednotlivých  škol  a 

řešení  otázky po smyslu  lidského života,  ale  o  originální  vlastní  závěry.  Jak jsme již 

jednou uváděli, Machovec říká, že: „Za těch sedm let se přihodilo leccos, co se problému 

smyslu  lidského života  nejen bytostně  týká,  ale co rozevřelo některé  jeho úplně nové 

stránky.“52) A právě o nich se nyní pokusíme pojednat v následující podkapitole. 

 Perspektiva věků

    a) Vesmír
     Toto téma se u Milana Machovce v souvislosti  s pojetím smyslu  lidského života 

objevuje poprvé. Klade si otázky:  „V čem je smysl vstupu člověka do vesmíru a jeho 

existence  v něm?“,  „Co  vlastně  člověk  ve  vesmíru  pohledává?“  a  „Co  udělá  vesmír 

s člověkem?“ Důraz klade na mravní vyspělost dobyvatelů vesmíru a na sebeobětování 

jedinců pro určité nadindividuální cíle: „Zbývá tedy jen eventualita hrdinského vstupu na 

jiné planety, tj. eventualita cesty jedinců fyzicky i morálně vyspělých. Ale právě u těch si 

sotva lze představit možnost vyloučení návratu: člověk se jistě odhodlá vstoupit na jiné 

planety,  jestliže mu bude hrozit nebezpečí tisíceré, jestliže zcela bezpečný návrat bude 

třeba jen možností,  ale sotva,  pokud by měl  odletět  s jistotou nenávratna.“53) Základní 

bezpečnost lidstva pak podle Machovce vyžaduje,  aby vstup na jiné planety nebyl  již 

předmětem soutěžení nebo závodů ve zbrojení. Dobývání vesmíru je pak spíše úkol pro 

sjednocené lidstvo, než pro úzký okruh nejmocnějších států.

     Tyto úvahy jistě reagují na vesmírné soupeření USA a Ruska v šedesátých letech.54) 

Dobývání  vesmíru  pak  nesouvisí  jen  s rozvojem  speciálních  věd  potřebných  k jeho 

získání, ale především s novým komplexem vážných filosofických, antropologických a 

morálních  otázek.  Machovec  se  obává  nového  experimentování,  které  může  vést 
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k celkovému zániku naší civilizace. Lidé si dnes počínají, jakoby měli svou budoucnost 

zaručenou nějakou vyšší kosmickou inteligencí. Největší problém však spatřuje v tom, že: 

„Dosud  nikdy  nebyla  tak  obrovská  propast  mezi  dalekosáhlostí  vědecko-technických 

prostředků a daným morálním stavem lidstva.“55) Poukazuje zde na atomové nebezpečí a 

polemizuje s myšlenkou, zdali by nebylo lépe, kdyby tyto „nebezpečné hračky“ lidstvo 

objevilo teprve tehdy, až bude politicky a mravně výše. Tyto nové podněty pak: „Nelze 

ponechat  hrstce  specialistů  a  politiků,  budou  se  jich  muset  chopit  všechny  duchovní 

směry planety, zejména náboženské.“56) Lidé zatím nejsou morálně a lidsky připraveni na 

dobývání vesmíru. U většiny z nich jsou zakořeněny obavy, úzkosti a komplexy spojené 

s podezíravostí.  Člověk se při  vstupu do kosmu musí bát nejen nepřítomnosti  kyslíku, 

vesmírného záření nebo vlastností atmosféry, ale především sám sebe. 

     Machovec poukazuje na vždy přítomné války, plynové komory, různé sadistické a 

sexuální vraždy, na výbuchy atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki a na rasismus a 

fašismus. Takový lidé chtějí dobývat vesmír? Humanita, která lidi sbližuje a učí je být 

člověkem, je spíše  jen teoretickým programem než skutečnou praxí.  Je nebezpečné  si 

proto dělat iluze, že člověk dneška je lepší a mravnější, než tomu bylo v jiných dobách. 

Machovec doufá,  že  přesunutím pozornosti  na „kosmické“  problémy lidstva  a  vlastní 

počátek této kosmické epochy lidských dějin: „ … pomůže definitivně humanizovat Zemi 

samu,  nalézt  miliónům  smysl  života  zde  doma,  na  naší  planetě  samé.“57) Jádro 

problematiky „člověka v kosmu“ se tak stává problémem smyslu  existence  a činnosti 

člověka  ve  vesmíru.  Zůstane  Země  navždy  naším  vlastním  domovem,  nebo  bude  v 

budoucnu jen „kolébkou“ nové vznikající  civilizace? Pokud tomu tak bude a my jako 

„lidé ze Země“ budeme obývat ještě jiné planety než je ta „naše“ původní, povede to, 

podle  Machovce,  k radikální  změně  „metafyziky“  a  filosofie  lidské  existence  vůbec. 

Náboženství  například  předpokládá  jen dočasné  trvání  lidstva  omezené časem.  Zde se 

nám  ale  objevují  vidiny  nové  a  neznámé  budoucnosti.  To  ovšem  do  značné  míry 

zpochybňuje  všechny  lidské  kulturní  hodnoty  a  mravní  ideály,  a  tak  oslabuje  jejich 

intenzitu. Machovec zde varuje a poukazuje na to, že s každým vzletem lidského snažení 

přichází  zákonitě  i  prudký pád dolů:  „Jestliže  život  lidstva  není  bezpodmínečně  spjat 

s jeho „kolébkou“ – Zemí, pak již ovšem pro lidstvo nemusí platit fatální zákon „věčného 

návratu“, neboť pak by lidstvo mohlo přečkat i sám zánik Země.“58) Zánik této civilizace 

je  tak  velice  reálný  a  pravděpodobný,  proto  musí  člověk  hledat  nejen  prvotní,  nejen 

druhotné, ale i ty poslední důsledky určitého sledu příčin a následků. 
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     Zde jde o skutečnou zodpovědnost za své činy,  ale  také za jejich následky.  Bez 

domýšlení do relativní „nadčasovosti“ se „člověk“ vystavuje velkému nebezpečí,  které 

bude mít vliv nejen na něho samého, ale především na generace jeho potomků. Vstup 

člověka do vesmíru tak do jisté míry určuje jeho „racionalizaci“. „Tím teprve vzniká ve 

vesmíru v určitém čase činitel účelovosti a záměrnosti, který idealisté předpokládali jako 

„nadčasový“,  „věčný“,  absolutní,  který  naopak  materialisté  v této  podobě  právem 

odmítali.“59) V tomto smyslu poukazuje Machovec na to, že i nejpřevratnější perspektivy 

vědy  při  vstupu  člověka  do  „kosmické  epochy“  neospravedlňují  dávný  předpoklad 

„boha“,  ale  mohou  tak  vytlačit  náboženství  i  z posledních  oblastí  „přirozeného“ 

podkládání nadpřirozena, totiž z oblasti „tajemství vesmíru“. Člověka pak v tomto smyslu 

přirovnává k tzv. „démiurgovi“, tj. k bytosti: „ … nikoliv absolutní, nikoli tedy „tvůrce“, 

ale jakéhosi velmi mocného, byť i omezeného „pořadatele“ určité části vesmíru.“60) 

     Naše lidstvo tak může hrát roli nového prvního hybatele. Tato „démiurgická“ činnost 

lidí ve vesmíru může mít čtyři základní podoby: 

    1)  Ovlivnění  vnitřních  procesů  té  které  planety,  tj.  jejích  procesů  geologických, 

meteorologických nebo biologických. 

    2) Vyskytuje se reálná možnost přenesení mimolidských biologických procesů na jiné 

planety,  tj.  mikroorganismů  nebo  vyšších  živočichů.  Tím  by  pochopitelně  vznikaly 

nejrůznější mutace a jejich vlastní evoluce. 

    3) Objevuje se zde také možnost, že by člověk nalezl nebo spíše upravil prostředí 

jiných vesmírných těles tak, aby tam mohl přemístit sama sebe. 

    4) Objevuje se i možnost, že „novým Adamem“ by se nestal člověk, ale výtvor lidské 

dovednosti – stroj nebo robot.

     Jak je vidět s odstupem padesáti let, stávají se Machovcovy prognózy stále aktuálnější. 

Převratný  vývoj  techniky  a  s tím  souvisejících  vynálezů,  jako  je  mobilní  telefon, 

mikročip, internet nebo web kamera, utvrzují člověka v tom, že Machovec si již v té době 

uvědomoval hranice a meze techniky.  Položme si proto nyní jednu důležitou otázku, o 

kterou jde Milanu Machovcovi především: „Je morální a hodnotový vývoj lidstva stejně 

tak  rychlý,  jako  je  vývoj  vědy  a  techniky?“,  „Nezaostává  náhodou  morální  profil 

člověka?“.  Člověk se  tak vydává  do vesmíru  nejen proto,  aby:  „  … tam nalezl  nová 

zásobiště  hornin  a  energie,  nejen  proto,  aby  tam  nalezl  něco  úplně  nečekaného  a 

fantastického,  ale  především  proto,  aby  konečně  poznal  sebe  sama,  aby  porovnáním 

s jinými  světy  a  snad  i  jinými  bytostmi  teprve  mohl  definitivně  zodpovědět  největší 

záhadu vlastní  „lidské“  přírody a  historie:  co  vlastně  jsem já  sám?  Co je  člověk?“61) 
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Ovládne-li člověk okolní vesmír a jeho přírodní zákonitosti,  bude to pak ještě člověk? 

Nebude se úloha této bytosti ve vesmíru podobat spíše náboženským představám boha? V 

této souvislosti zde hrozí jedno veliké nebezpečí. Kdyby člověk mohl ve vesmíru převzít 

funkci „boha“, tj. absolutního vládce nad přírodními zákony a jevy,  nevěděl by si pak 

rady  sám  se  sebou  asi  tak,  jako  si  rozum  nikdy  nevěděl  rady  s představou  boha  a 

s úvahami, v čem by byl obsah a smysl činnosti „absolutní bytosti“. „Absolutní člověk by 

byl  „nelidský“  právě  tak,  jako  „absolutní  bytí“  splývá  s nebytím.  „Vladařská  role“ 

člověka ve vesmíru – a tedy i zde na Zemi – má smysl jako ideál, je jedním z prostředků 

naplňování konkrétních bojů konkrétních lidí o „smysl lidského života“, ale „božské“, 

absolutní se nemůže stát reálným údělem konkrétních bytostí. Lidstvo by pak už nemělo 

žádné „poslání“, připravilo by se o ráj své bídy, svého prométheovského vzpínání se od 

propasti k hvězdám, od časovosti k nadčasovosti, od nesmyslnosti k smyslu existence ve 

vesmíru.“62)

     Smyslem Machovcových úvah o vesmíru, jeho dobývání a obsazování člověkem je 

ukázat  své,  ale  také  dnešní  generaci  nebezpečí  vyplývající  z těchto  aktivit.  Vesmírné 

objevy ve své podstatě neodmítá,  ale poukazuje na to, že dnešní konzumní společnost 

není připravena na tak zásadní změny.  Může za to nízká mravní úroveň dnešních lidí, 

touha po moci, absolutní vládě a nerespektování etických norem a kodexů. Správně si 

všímá  toho,  že  lidská  a  mravní  úroveň  současných  lidí  nedrží  krok  s prudce  se 

rozvíjejícími vědeckými a technickými poznatky. Jinak řečeno, dnešní převratné objevy 

v komunikaci,  fyzice,  chemii  nebo  kybernetice  potřebují,  aby  jich  samých  nebylo 

zneužito, mravné a „moudré“ lidi na úplně jiné úrovni, než tomu je. Teprve pak je možné 

počítat s vesmírem jako s potencionálním místem lidských aktivit. Pokud se lidem podaří 

„dobýt vesmír“ dříve, než k této změně dojde, bude to mít nejen pro člověka ale i pro 

ostatní  „obyvatele“  planety Země katastrofální  důsledky.  A právě toto jsou myšlenky, 

kterými  Machovec  předběhl  svou  dobu  a  stal  se  aktuálním  myslitelem  pro  dnešní  i 

následující generace. V tomto smyslu je ještě třeba uvést souvislost mezi Machovcovými 

závěry o vesmíru s myšlenkovým odkazem francouzského filosofa Pierra Teilharda de 

Chardin,  k jehož  knize  „Místo  člověka  v přírodě“  napsal  Machovec  doslov.  Přímo 

Teilharda  de  Chardin  ve  svých  pracích  necituje,  ale  podobnost  závěrů  a  myšlenková 

inspirace  je  patrná.  V tomto  smyslu  vidí  Machovec  smysl  lidského  života  v jeho 

zachování na základě mravního profilu každého člověka. V předešlé etapě jsme se s ničím 

podobným  nesetkali,  proto  jsou  tyto  závěry  zcela  nové  a  v Machovcově  kontextu 

originální.  
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b) Práce
     Jak už bylo naznačeno výše, práce je pro Machovce jednou z nejdůležitějších činností 

v životě.  Sám říká,  že  se  nikdy nenaučil  relaxovat  a  střídat  tak práci  se zaslouženým 

odpočinkem. Nesnášel dovolené nebo volno, protože to považoval za ztrátu času. „Když 

jsem  měl  náhodou  někdy  dovolenou,  stejně  jsem  neodpočíval.  Zaujatě  jsem  četl  a 

studoval to, co jsem potřeboval ke své práci.“63) Přesto, že se Machovec snažil podobnými 

závěry  poněkud  glorifikovat  svou  osobu,  především  v závěru  svého  života,  je  nutné 

přiznat, že to byl člověk velice činný a aktivní. Práce se studenty a přednášení pro něho 

bylo  vším.  Jak  uvádí  Milan  Sobotka:  „Na  jaře  roku  2002,  tedy  ve  svém posledním 

semestru na fakultě, mě Milan Machovec pozval, abych vystoupil v jeho kurzu o smyslu 

lidského  života  a  promluvil  o  smrti  některého  velkého  filosofa.  S výkladem  jsem 

vystoupil v onom zmíněném kurzu. Myslím, že to byla jeho poslední účast na přednášce 

na fakultě vůbec, protože během ní se mu udělalo špatně, před následující diskuzí odešel 

a  na  fakultě  se  poté  již  neobjevil.“64) Z těchto  řádků  je  patrné,  jaký  vztah  k práci 

Machovec měl, a co všechno pro něho znamenala. My se nyní podíváme na to, jak práci 

chápal v souvislosti s pojetím smyslu lidského života.

     Dějiny hledání smyslu lidského života úzce souvisí s dějinami práce. Smysl života je 

tak v práci, ale velice důležité je, „co vykonám“ a jaký to bude mít smysl pro celek. Prací 

se stává člověk nadčasový, když zemře, tak to, co tu po něm zůstane, je výsledek jeho 

konání. Prostřednictvím práce posuzujeme také druhé lidi. Někdo pracuje „dobře“ jiný 

„špatně“  a  někdo  nepracuje  vůbec.  Obsah  lidské  práce  je:  „  …  rozhodující  jak  pro 

objektivní  přínos  generace  či  jednotlivce  „dějinám“,  velkým  nadindividuálním 

„programům“ a „cílům“, tak i pro subjektivní „životní pocit“ a ponětí lidského jednotlivce 

o sobě samém.“65) Velkým vzorem mu byl  T. G. Masaryk,  který sám velice pracovitý 

považoval  práci  a její  výsledky za jednu z nejdůležitějších lidských aktivit:  „Masaryk 

podává  několik  námětů  proti  modernímu  titanismu,  velikášství  a  kultu  „dějinných 

osobností“ klade důraz na úctu k prostému člověku, ke každé lidské bytosti a její drobné 

práci.“66) 

     Práce byla v minulosti pro většinu lidí životní nutností, jejím základem byla potřeba 

udržet se, přežít. Práce se tak nezrodila z „humanizace přírody“, ale sama byla matkou 

humanistických  programů.  Práce  tak  nebyla  následkem  „polidštění“,  ale  naopak 

„polidštění“ bylo výsledkem práce. Ta poté zrodila sám problém smyslu lidského života, 

65



protože nejdříve člověk pracoval a až výsledky jeho snažení poskytly příčinu k hledání 

smyslu. Časem se práce začala členit na práci duševní a fyzickou. Objevila se též mravní 

otázka. Co vznikne ze situace, kdy se oba protipóly Kantova učení o těch dvou nejvyšších 

lidských zážitcích – „hvězdného nebe nade mnou“ a „mravního zákona ve mně“ setkají?
67) I tyto závěry jsou výsledkem dějin lidské práce. Je-li však práce něčím tak vznešeným, 

proč bývá tolika lidmi pojímána jen jako „nutné zlo“? 

     V dějinném vývoji se utvořily dvě formy „odcizení práce“ potřebám lidské osobnosti. 

Nejprve šlo o „technické odcizení“, kdy technická část pracovního procesu nutí značnou 

část lidí pracovat takovým způsobem, který nemůže uspokojovat základní potřeby lidské 

osobnosti.  V krajních  případech  přímo  ničí  zdraví,  sílu  důvtip,  nebo  talent  člověka. 

Technické odcizení se asi nejvíce projevilo v mechanizovaných výrobních úsecích, např. 

u  tzv.  „běžícího  pásu“,  kdy  se  pracující  stává  jen  jakýmsi  doplňkem  stroje,  jakousi 

náhražkou chybějící součástky v práci vykonávané strojem. „Mění-li se však lidská práce 

jen v doplněk práce stroje, může se ovšem i člověku samému lehko stát, že se bezděčně 

mění jen v „doplněk“ objektivního dějinného procesu výroby. Lidé se pak mění v jakési 

pasivní nástroje těch dějinných úkolů, které si sice nakonec dávají lidé „sami“, ale které 

se přece zároveň jeví přicházet od těchto nadindividuálních dějinných tendencí, vůči nimž 

stojí lidské nitro bezmocné.“68) Z člověka jako pána stroje se poté stává otrok stroje a 

techniky.  Taková práce  pak může  být  jen těžko milována,  protože  nemůže  rozvíjet  a 

podporovat  citové,  mravní  ani  intelektuální  vlastnosti  lidské  osobnosti.  Zde  je  zcela 

evidentní inspirace dílem Karla Marxe a jeho nejdůležitější prací „Kapitál“, kde se v této 

souvislosti  píše:  „Výrobek  je  vlastnictvím  kapitalisty,  a  ne  bezprostředního  výrobce, 

dělníka. Kapitalista platí denní hodnotu pracovní síly. Patří mu tedy, jako u kteréhokoli 

jiného  zboží.  Např.  koně,  kterého  si  najal  na  jeden  den,  její  použití  během  dne. 

Zakoupením pracovní síly přivtělil  kapitalista  práci samu jako živý ferment  k mrtvým 

prvkům tvorby výrobku, které mu rovněž patří.“69)

     Druhou formou „odcizení práce“ potřebám lidské osobnosti je „odcizení sociální“, tj. 

okolnost,  kdy  s výrobními  prostředky  i  se  samými  výrobky  disponují  jiní  lidé  než 

vlastníci výroby. V takovém případě se i práce, která je velice zajímavá a podnětná, mění 

v  otrockou práci,  neboť  je  spjatá  například  s politickým  podřízením nebo  s hmotným 

nedostatkem, především však s nemožností rozvíjet dále sebe sama. Spojujícím hlediskem 

těchto  Machovcových  úvah  je  dílo  Hegelovo  a  Marxovo,  které  Machovec  ve  svých 

pracích přímo necituje,  ale  z jejich závěrů formuluje  své.  Je ale  nutné podotknout,  že 

často  velice  zjednodušeně.  „Sociální“  a  „technické“  odcizení  je  tak  podle  Machovce 
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v čisté  podobě  jen  abstrakce.  Většinou  se  vyskytují  společně  a  znásobují  tak  bídu 

druhého. Tím dochází k již zmiňovanému „odcizení“: „Dějiny minulosti dávné i nedávné 

– a to vůbec všech sociálně ekonomických řádů – jsou nejen dějinami práce jako takové 

„odcizené“,  spjaté  s mravním  odporem k ní,  ale  i  dějinami  pozitivního  rozvoje  práce 

jakožto  potřeby  lidské  osobnosti  a  nástroje  jejího  postupného  „sebenalezení“  a 

prohlubování.“70) Typicky lidským projevem se tak během dějin stala nejen práce, ale i 

„zahálka“,  nejen  aktivita,  ale  i  pasivita.  V některých  lidech  se  tak  zakořenil  i  odpor 

k práci  a touha po „sladké zahálce“.  Odcizená práce začala  mnohým zastupovat  práci 

vůbec, ideálem mnoha jedinců se stává stav „blažené nečinnosti“. Někteří lidé se dnes 

dokonce diví, jak může někdo práci „milovat“, nemohou to pochopit. Ideálem většiny lidí 

a  jejich  vlastní  představou  je  myšlenka,  že  smyslem  lidského  života  není  práce,  ale 

zahálka.  Pro ty,  kteří  „musí pracovat“ je smyslem života až to, co následuje po práci, 

nikoli  práce  samotná,  ta  je  jen  ono „nutné  zlo“,  které  člověku umožní  přežít.  V této 

souvislosti se již od pradávna objevují hluboko zakořeněné tradice odporu k práci spojené 

s tradicí  „chytrého  šizení“  „těch  nahoře“.  Je  zajímavé,  že  Machovec  stále  vidí 

v socialismu spásné řešení tohoto problému: „Socialistická revoluce může některé rysy 

staletého „prokletí  práce“ odstranit  velmi brzy:  je to poměrně snadné – za moderních 

prostředků organizace – zajistit prakticky každému práci a obživu.“71) Nelze se tedy lidí 

ptát jen na to, zdali mají pracovní příležitost, ale především na to, zda mají možnost a 

příležitost k náročným výkonům, které je budou vnitřně obohacovat a vyžadovat od nich 

úsilí  a přehled.  To pochopitelně klade důraz na jejich další sebevzdělávání a učení se 

novým věcem. Podle výše uvedených citací je patrné, že Heglovy a Marxovy myšlenky 

Machovec  znal,  ale  je  třeba  hned  dodat,  že  často  ve zjednodušené  podobě.  Navíc  je 

Machovec mělce  zpopularizoval,  jak to  měl  občas ve zvyku.  Pro porovnání  uvedeme 

závěry jak Heglovi tak Marxovi, abychom pochopili,  v čem toto zjednodušení spočívá. 

Hegel se ve své „Fenomenologii ducha“ dívá na odcizení prostřednictvím vztahu „pána a 

raba“ následovně: „Pán se vztahuje k rabovi zprostředkovaně skrze samostatné bytí. To, 

co koná rab, je vlastně konání pánovo; jen pánovi patří bytí pro sebe, bytnost; pán je čistě 

záporná moc, pro kterou věc není ničím, a tedy čisté bytostné konání v tomto poměru; rab 

však není čisté, nýbrž nebytostné konání. Nebytostné vědomí jest v tomto uznání pánovi 

předmětem, který je pravda jeho jistoty sebou samým.“72) Z tohoto citátu je patrné, že 

odcizená  práce  není  pouhou  abstrakcí,  jak  to  vykládá  Machovec,  ale  je  založena  na 

skutečném vztahu „pána“ – zaměstnavatele a „raba“ – pracujícího. Spojujícím článkem je 

tu  konečný  výrobek,  ve  kterém  je  část  bytnosti  „raba“  obsažena.  „pán“  tak  kromě 
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hotového výrobku vlastní také část „rabovi“ bytnosti, za kterou ale nezaplatí. Právě tato 

myšlenka byla v Machovcových závěrech opomenuta nebo záměrně vypuštěna. Odcizená 

práce tu pak není pouhou abstrakcí, ale reálným vztahem. Na základě Heglových závěrů 

vysvětluje odcizení člověka také Marx, který v této souvislosti píše: „Dělník se stává tím 

chudší,  čím více  bohatství  produkuje.  Zhodnocováním světa  věcí  roste  přímo  úměrně 

znehodnocování světa lidí. Práce neprodukuje jen zboží, produkuje sebe samu a dělníka 

jako zboží. Dělník vkládá svůj život do předmětu; ale pak už život nepatří jemu, nýbrž 

předmětu. Zvnějšnění dělníka v jeho produktu znamená nejen to, že se jeho práce stává 

předmětem, vnější existencí,  nýbrž že existuje mimo něj nezávisle,  vůči němu cizí.“73) 

Machovec naproti tomu velice zjednodušeně hovoří o staletém „prokletí práce“ a o tom, 

že je úkolem zajistit  každému práci  a obživu.  Nehledá skutečné,  často komplikované, 

příčiny ani nevysvětluje podstatu, jen používá populární a velice zjednodušenou rétoriku. 

Tím se ale k vlastní podstatě odcizení nedostává. Příkladně to vystihl Marx, který v této 

souvislosti  píše:  „Odcizení  dělníka v jeho předmětu  se vyjadřuje  podle ekonomických 

zákonů tak,  že  čím více  dělník  produkuje,  tím méně  může  konzumovat,  že  čím více 

hodnot tvoří, tím více ztrácí na hodnotě, na důstojnosti, čím duchaplnější se stává práce, 

tím duchaprázdnější se stává dělník a tím více se stává otrokem.“74)

     Podle Machovce se u většiny populace vytvořil velice podobný přístup k učení jako 

k práci. Spousta studentů a žáků má k učení vypěstován „přirozený“ odpor díky námaze a 

strávenému  času,  které  musí  člověk  vynaložit  při  studiu  a  duševní  práci.  „Výchova 

mládeže je nyní ve zcela nové situaci – v dějinách nemající obdoby – musí být postavena 

na  mnohem složitějších  základech  než  doposud.  V praxi  převládají  tradiční  výchovné 

metody, které v nové situaci nepostačují (např. „cti otce svého a matku svou“ apod.).“75) 

To ale není zcela pravda. Již od počátků 20. století se objevují tzv. alternativní školy jako 

například pedagogika Marie Montessori nebo tzv. Waldorfská škola, kde podobné závěry, 

které  Machovec  pronáší,  dávno  neplatí.  Machovcovo  tvrzení,  že  převládají  tradiční 

výchovné metody, je zcela v rozporu s dobovým pojetím výchovy, které je postaveno na 

dítěti, nikoli na rčení „cti otce svého a matku svou“. Navíc má tato koncepce pedagogiky 

u nás svou tradici, například v práci Václava Příhody nebo Eduarda Štorcha. Nelze proto 

takto radikálně zjednodušovat a zobecňovat dobové školství jako celek. 

     Mezi největší chyby dnešní výchovy řadí již zmíněné moralizování mladých lidí a 

doporučení jako: „To nesmíš, to musíš, buď pracovitý.“76) Řešení nevidí ani v opatření 

učinit  „celý život našich lidí školou“ jak se o tom dříve vykládalo,  protože to povede 

podle Machovce k nenávisti vůči něčemu nucenému a k známému „záškoláctví“. Studium 
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pak považuje za jistý druh práce, který bývá často obtížnější než kterákoliv jiná činnost. 

Důležitou roli tu hraje také celkový ráz a struktura lidského života s jeho hodnotami, cíli a 

ideály.  Jestliže  chceme,  aby  se  změnil  postoj  lidí  k práci,  musí  se  dbát  také  o  to 

(prostřednictvím  vzdělání  –  pozn.  J.  Š.)  změnit  jejich  pojetí  životních  hodnot.  Zde 

upozorňuje na nebezpečí jednostrannosti, když píše: „Pokud zaměřujeme obsah vzdělání 

a forem života i pracovního procesu prakticky, lidé se sice naučí relativně dobře ovládat 

oblast životních prostředků, aniž však nakonec vědí, k čemu to všechno je.“77) Práce přece 

musí být harmonickým rozvojem celé lidské bytosti,  kde člověk hluboce miluje to, co 

dělá, touží po vyšší spravedlnosti a ideálu svobody. 

     Sám Machovec poukazuje na své dětství,  kdy ho: „ … vždy nutili  učit se, abych 

jednou něco  znamenal,  počítat,  abych  to  jednou uplatnil  –  a  pořád  to  bylo  utilitární. 

Mizelo mi to pod tím druhým životem, který se mi jevil jako pravý. Říkal jsem si: tohle je 

pravý život – Mahler, Mann, Dostojevskij. A to, co se mi ukazuje kolem – na školách … 

dnes zejména v televizi -, jsou ubohé dětské hračky.“78) Sám zažil, že to předepisované a 

nutné, co požaduje běžné školské vzdělání většinou neuspokojí zvídavé a nadané jedince. 

Machovcovo pojetí výchovy se tak zdá příliš intelektualistické a jednostranné. Ne každý 

přece má předpoklady a možnosti sdílet podobné ideály. Stejně tak se mýlí, když tvrdí, že 

nelze učinit „celý lidský život školou“. Vždyť právě nyní je člověk postaven do situace, 

kdy  je  vnějšími  okolnostmi  nucen  vzdělávat  se  neustále.  „Tekuté  časy“  jak  nazval 

současnost  polský  sociolog  Zygmunt  Bauman,  přece  vyžadují  celoživotní  vzdělávání. 

Pokud toto lidé pochopí, nebudou pak vyhledávat „záškoláctví“, jak píše Machovec, ale 

budou usilovat o další kultivaci prostřednictvím vzdělání. Machovcovo pojetí výchovy, 

pokud  vůbec  můžeme  o  nějakém  pojetí  hovořit,  je  založeno  na  příliš  subjektivních 

závěrech  bez  další  filosofické  nebo  pedagogické  reflexe.  Nutno  také  dodat,  že  se  o 

pedagogice Machovec vyjadřuje často dosti pohrdavě. Nepovažuje ji za vědu a samotné 

studium oboru pedagogika považuje za zbytečné. 

     V souvislosti s pracovní dobou se tak objevuje termín „volného času“ a jeho využití 

aktivním  odpočinkem,  ale  také  pojem  „režimu  dne“  jako  účelného  střídání  různých 

činností,  jímž  může  být  podporován  cit  vnitřní  harmonie.  Problém je  ale  v tom,  jak 

správně využít zasloužený volný čas. „Podívejte se na styl života většiny mužů tak kolem 

čtyřicítky.  Přijde  z práce,  pak  se  vrtá  v mašině,  pak  jde  do  hospody  nebo  kouká  na 

televizi.“79) Televize nebo rozhlas člověka neustále bohatě zásobuje tzv. „kulturou“, ale 

zároveň ho nutí převážně k pasivnímu konzumentskému postoji.  Člověk se jen „dívá“, 

přesněji  „čumí“,  neboť  toto  slovo lépe  vyjadřuje  jeho pasivitu,  na pohyblivé  obrázky 

69



v televizi nebo „naslouchá“ něčemu v rádiu. Nemusí o ničem přemýšlet, nic si domýšlet – 

je  pasivní.  K tomu,  aby  člověk  fakticky  bytostně  zrál,  tu  však  chybí  prvek  aktivity. 

„Pracovní volno“ člověka „moderní doby“ má pak posléze tytéž rysy jako práce: „Takže 

člověk, unaven utíkající z práce k „zábavám“, vrací se od nich k práci obvykle podobně 

roztříštěn  a  zmaten.  Tak  se  „moderní  doba“  přes  své  skvělé  „moderní“  podmínky 

kontaktu s nejvyššími kulturními hodnotami posléze podobá věčnému kličkování  mezi 

dvěma těžkými břemeny: člověk musí pracovat a musí se bavit.“80) Současný jedinec se 

ale nejvíce obává zůstat sám se sebou. Co by si poté počal? Kdo nebo co by ho poté 

pobavilo? Musel by se „zastavit“ a „usebrat“, ale toho se nejvíce obává. Povaha dnešního 

člověka je tak silně schizofrenní, touží po kontaktu s okolím (v našem výkladu se chce 

člověk podvědomě setkat sám se sebou), ale zároveň se tohoto setkání nejvíce obává. Aby 

nenahlédl sebe, snaží se „od sebe“ utíkat do světa jevů a věcí, kterými se obklopuje, aby 

zapomněl. Současný jedinec tak vlastně neví, co je to být skutečně sám sebou. Žije ve 

světě „mimo sebe“, který považuje za „ten normální“, přičemž pravá povaha jeho vlastní 

bytnosti mu uniká.

     Machovec  v této  souvislosti  také  kritizuje  pojetí  „svátečních  dnů“  většiny  lidí. 

V dnešní „sekularizované“ době už člověk nedovede prožívat neděli nebo svátek starým 

náboženským způsobem.  Na  jejich  místo  postavil  bezduché  „zabíjení“  volného  času, 

volno a svátky tak pouze „přežívá“ v pasivitě a nečinnosti. Jeho „volný čas“ je prázdný, 

bezobsažný, neinspirující,  nepřináší mu novou sílu do pracovních dnů. S tím je spojen 

„kult  módnosti“:  „Kult  módnosti  je  jedním z největších  sebeklamů dnešního  člověka. 

Záleží  v bezesmyslném  otročení  změnám  dne,  nápadům  chvíle,  v plném  těkání  po 

novinkách,  v neschopnosti  to nové zažít,  spojit  je s tradicí  a hlavně prací.  Módnost je 

odcizená  přítomnost,  motýlovité  poletování  z nahodilosti  do  nahodilosti,  výraz 

neschopnosti ve věcech ztraceného člověka odlišit pomíjivý dojem od bytostného zážitku. 

To je tragický výraz neschopnosti člověka poradit si se svým volným časem, neschopnost 

koncentrace,  neschopnost  přeměnit  atomizovaný  čas  na  smysluplné  sledování 

hodnotových  zážitků.“81) Člověk  pak  rychle  propadá  pocitům  životní  nudy  a  skepse, 

z jeho mysli  se nenápadně vytrácejí  samy důvody lidského života a hodnoty,  v jejichž 

rámci teprve nabývá práce i technika svého smyslu.82) 

     Není to tedy jen otázka činnosti jako takové, ale především jejího smyslu a s tím 

spojené trávení volného času. „Pokud člověk nedosáhne toho, aby jeho každodenní práci 

oduševňovalo ono zvláštní citové nadšení pro hloubky vesmíru i morálky, jedině schopné 

svou vlastní vnitřní hloubku opravdu nahradit staré city náboženské, mohlo by se mu stát, 
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že  by  posléze  „dobyl  vesmír“,  ale  v průběhu  tohoto  procesu  se  stal  sám  jakýmsi 

„mravencem vesmíru“. A to by bylo lépe zůstat bytostí pozemskou, nicméně schopnou 

nejen práce, ale i citů a vášní, lásky a touhy, zákonů svědomí, šťastnou v tom, že prožívá i 

smutek nad svým vlastním údělem.“83)

     Celkově můžeme říci,  že práce je pro Milana Machovce jednou z nejdůležitějších 

lidských aktivit  a jeden z prostředků k dosažení  smysluplného smyslu lidského života. 

Poukazuje  na  dnešní  „znehodnocené“  pojetí  práce  u  většiny  lidí  a  na  neschopnost 

využívat „volného času“. Ten by měl sloužit ne ke konzumování nabízených „kulturních 

hodnot“ bez vlastní aktivity a tvořivosti, ale jako určité harmonické doplnění pracovních 

dnů a k načerpání nové energie pro kvalitnější zvládání práce. Sám Machovec pracoval 

s vynaložením posledních zbytků svého zdraví až do konce a říkal  studentům, že mu: 

„Lékaři zakazují přednášet. Ale mně se po přednášce vždy uleví a to oni nevědí.“84) Velký 

důraz také klade na výchovu a vzdělání mladých lidí. Především na „mravní výchovu“ a 

etiku. Práce pro něho byla smyslem života a neuměl si představit, že by nepracoval.

c) Systém  

     Jaká je úloha člověka v „despocii systému“? Jsou kafkovské zážitky aktuální i pro 

dnešního  jedince?  Je  člověk  jen  jednou  ze  součástek  velikého,  nepřehledného  a 

odlidštěného aparátu, který s ním manipuluje, aniž si to uvědomuje? Na podobné otázky 

se nyní budeme snažit prostřednictvím Milana Machovce odpovědět a zohlednit tak tuto 

problematiku vzhledem k pojetí smyslu lidského života.

     Machovec  k tomu  říká:  „Prožitá  „despocie  systému“  se  pak  jeví  jako  „tragédie 

člověka“,  jako  pošlapání  lidství  nejen  jedince  systémem  obětovaného,  zatraceného, 

zostuzeného,  vláčeného  na  Kalvárii,  ale  i  jedince  onomu  systému  sloužícího,  jako 

tragédie  soudců  i  žalářníků,  zmechanizovaných  a  zbyrokratizovaných  „otroků 

systému“.“85) Tato otázka se objevovala již v antice,  například o ní píše Tacitus,  který 

poukazuje  na  to,  že  v atmosféře  despocie  jsou  postupně  zachváceny  všechny  složky 

duševního  života  i  chování  lidí.  Nejvíce  korumpuje  lidi  sama  moc.  Vladař  musí  být 
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prvním mistrem přetvářky, která je ale nutným základem občanského soužití.86) Lidé se 

pak nejen přetvařují, ale hledají i způsoby, jak sám tento systém přetvářky maskovat, jak 

přetvařovat  svou  přetvářku.  V tomto  systému  je  pak  nejlepší  být  nenápadný  a 

nevyhraněný. Pravdu má pak vždy ten, kdo vyhrál. Veřejné úřady mají v této situaci jen 

jednu  úlohu:  osobní  obohacení  na  úkor  veřejnosti.  Podle  Machovce  muselo  přijít 

křesťanství, aby lidé – odvratem od odporné reality k „nadpřirozenu“ – mohli začít znovu 

hledat „člověka“. V průběhu dějin se pak díky převaze náboženství na problém systému a 

člověka zapomnělo: „Náboženství umělo odvést lidskou pozornost jinam.“87) Přesto své 

„kacíře“ dokázalo nenávidět, ale lidé ve 20. století se dopracovali tak daleko, že jedinec 

může  být  obětován  bez  zjevné  nenávisti,  z jakési  „odlidštěné“  a  přitom velmi  prosté 

služby systému.“88) 

     Z těchto polemik vyplývá otázka: „Do jaké míry je smysl lidského života určován 

„systémem“, v němž individuum žije, a do jaké míry naopak může být „smyslem života“ 

vzpoura proti systému a boj za vytvoření systému jiného?“ Neboť nejde jen o to, kam až 

se člověk ve vesmíru dostane, ale také to, co si tam s sebou všechno přinese. Lidstvu by 

mělo jít o vytvoření vlídně snesitelného společenského života, proto by si mělo uvědomit 

krizi současné epochy, která především souvisí s krizí systému. Nejde však o krizi nejen 

ekonomickou,  ale  o  krizi:  „Doléhající  k nejhlubším  základům  celé  naší  evropské 

civilizace a tisícileté tradice. Člověk si bude muset uvědomit, že tuto krizi nebude možné 

řešit toliko hospodářskými a politickými prostředky, nýbrž že bude nutno jít daleko do 

hlubin  naší  tradice,  abychom  zvládli  problémy  dneška,  abychom  zejména  v  setkání 

s rychle  se  rozmáhajícími  civilizacemi  Dálného  východu  lidsky  a  mravně  úplně 

neselhali.“89) Teprve  v průběhu dějin  se  v důsledku  postupného  zdokonalování  výroby 

rozvíjely komplikované systémy lidských vztahů a společenských norem. Právní a mravní 

normy  pak  dotvářejí  každý  hospodářský  a  politický  systém.  Jejich  tvůrcem  je 

pochopitelně člověk sám, nutno ale zdůraznit, že jakýkoliv jednou již ustanovený systém 

je vůči dalším konkrétním lidem už v jistém smyslu nadřazen. Člověk je tak dnes součástí 

systému (státu),  do kterého svým vlastním úsilím nemůže příliš  zasahovat.  Je  řízen  a 

manipulován.  Přesto,  že  od osvícenského pojetí  člověka  jako malé  součástky v chodu 

velkého stroje (státu) uběhlo téměř 300 let, zdá se, že tento model je dosud aktuální, jen 

pod  jiným  názvem.  V této  souvislosti  skutečně  platí,  že  demokracie  je  zatím  tím 

nejlepším společenským uspořádáním.  Nutno ale  dodat,  že  všechny systémy mají  své 

vady. A demokracie, zdá se, má těch nedostatků nejméně. Rozhodně to ale není dokonalý 

systém.  Dnes  je  každý  jedinec  nahraditelný,  alespoň  to  se  snaží  podsunout  každému 
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člověku současný systém. V této souvislosti si pak téměř každý klade otázku: „Když jsem 

nahraditelný, mám vlastně ještě jako člověk nějakou hodnotu?“ Tak dochází k odcizení, 

na které upozorňoval už Hegel, Marx a ve 20. století filosofie existence.

     Machovec upozorňuje na to, že je možné (že lidé dokonce musí), žít v systému, proto 

může systém dokonce nabývat jistých rysů „osoby“, může „přikazovat“, „znemožňovat“, 

ale nemůže mít lidské srdce. Jeho moc nad člověkem je často docela rozumná, nebo spíše 

budí takový dojem, většinou je ale „chladná“, „necitlivá“ a v tomto smyslu „nelidská“. Je 

tedy pak jasné,  že ne člověk dělá  systém,  ale  systém dělá  člověka.  „Systém byl  tedy 

vytvořen lidmi, dějinami,  vývojem úsilí mnoha desítek generací,  ale vůči konkrétnímu 

jedinci je pak již něčím předem daným, něčím velmi mocným, lidi vytvářejícím, i je zase 

ničícím.“90) Prvek  odcizení  a  odlidštění  je  tu  tedy  velice  patrný.  Machovec  zde  také 

používá  pojem tzv.  „malého  člověka“,  který  vysvětluje  tím,  že  čím je  moc  silnější  a 

schopnější k velkým celospolečenským akcím okamžiku, tím více se jedinec vůči ní nutně 

musí cítit slabým. Tím se pak naplňuje další paradox, že právě v nejsilnějším myslitelném 

systému  už  není  možné  změnit  vůbec  nic,  protože  v absolutně  silném systému  bude 

osobní  iniciativa  příliš  velkým rizikem pro  všechny.91) Od všemoci  je  pak  jen  velice 

blízko k absolutní bezmoci.  Často se také stává, že řetěz systému je tak složitý, že už 

všichni  chtějí  dělat  něco  jiného,  než  skutečně  dělají,  případně  že  určitá  instituce 

představuje určité  stanovisko,  se kterým nemusí  souhlasit  žádný z jejich zaměstnanců. 

Zastávají tak názor jen proto, že to od nich požaduje zaměstnavatel, a v soukromí si pak 

myslí něco úplně jiného. 

     Na tomto místě Machovec poukazuje na tzv. „cestu komunismu“, která se vlivem řady 

okolností zapletla na dlouhá léta do tragických jevů „kultu osobnosti“ Široce rozvinuté 

metody  „kultu  osobnosti“  se  poté  samy  staly  vlastním  „systémem“:  „  …  při  nichž 

nepoctivost  a  silné  lokty triumfovaly,  a  kdy lidská  poctivost  a  dobrá  vůle  posloužily 

nějaké hanebnosti.“92) Je známou skutečností,  že čím má cokoli  vnějškově radikálnější 

tvář, tím lacinější ohlas získává. Skutečný radikalismus93) ale záleží na tom „jít na kořen 

věci“, uchopit její podstatu, porozumět pozadí, ze kterého vyšla. Pro skutečné překonání 

chyb  doby  Stalinovy:  „Zdaleka  není  snadné  a  zdaleka  nespočívá  snad  jen  v prostém 

„doplnění“ marxismu existencialistickou „filosofií lidského individua“. Nestačí ani pouhá 

otevřená  kritika:  především  je  třeba  pozitivně  řešit  problém  smyslu  života  člověka 

v podmínkách  socialismu  a  komunismu,  v souvislosti  s tím  i  problém  úlohy 

socialistického a komunistického „systému“ – teprve v rámci toho pak je možno provést i 

skutečnou destrukci stalinských chyb, destrukci hlubokou a trvalou.“94) Zde vidíme, že 
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Machovec  stále  ještě  neopouští  marxistické  a  komunistické  ideály.  Snaží  se  je 

interpretovat v souvislosti s „kultem osobnosti“, s vlastní dějinnou zkušeností a na pozadí 

existencialistické filosofie. Pojem „socialismus s lidskou tváří“ není v tomto případě zcela 

přesný, ale naznačuje výchozí stanovisko Machovcových závěrů. Pro vysvětlení těchto 

názorů je důležité uvést postoj Milana Machovce k marxismu jako takovému. V jednom 

rozhovoru  o  tom  říká:  „Byl  jsem  ochoten  marxismus  přijímat,  pokud  se  hlásil 

k humanismu, pokud chtěl vytvořit společnost sociálně spravedlivou a na vyšší úrovni. 

V tomto smyslu jsem tenkrát psal své, trochu ještě naivní knihy.“95) Přesto ale můžeme 

vidět  podstatné  změny  v pojetí  těchto  ideálů  v prvním  marxistickém  období  a  nyní. 

Vraťme se ale ke kultu osobnosti,  ve kterém Machovec vidí zachované staleté tradice 

zneužití  moci  a  upevnění  podřízenosti  tam,  kde  již  je  třeba  počít  boj  o  nový, 

„komunistický“ způsob života. 

     Určitý vzor vidí v Gándhího učení a hnutí, které: „Dosáhlo podobných ušlechtilých 

snah a určitých výraznějších, navenek zjevných úspěchů, což ovšem neznamená, že by 

jindy  a  jinde  nepůsobily  alespoň  v určitém  smyslu  blahodárně  a  humanisticky.“96) 

Podstatu  člověka  v době  „kultu  osobnosti“  vidí  jako  produkt  určitého  systému  metod 

práce  a  jejich  aktivního  prosazování,  tedy  jako  produkt  vlastní  aktivně  pasivní  role 

„člověka“ při prvním dějinném pokusu o socialistický život. Nově navrhuje: 

     1) Uvědomění si moci člověka revolucionáře a jeho možností i dále řídit proces cesty 

ke komunismu. 

     2) Jako protiklad kapitalistické anarchie ve výrobě, ale i jakožto absolutní nutnost 

politického bezpečí „věci revoluce“ musí být proces budování řízen z jednoho centra. 

     3) V rámci ochrany dělníků a rolníků je nutné použít jakýchkoli prostředků k jejímu 

udržení.  Důležitou  úlohu  přikládá  v této  souvislosti  morálce,  která  má  smysl  jen  v 

rámci určité politiky. Kdo se proto bude této nejpokrokovější politice na světě protivit: 

„  … ocitá  se  mimo  rámec  morálních  ohledů.  Člověk  je  „nejvyšší  hodnotou“,  „kádry 

rozhodují vše“.97) Blaho lidí je tedy podle Machovce jediný úkol a smysl všeho dění, ale 

jen potud, pokud jsou lidé ochotní pracovat a bojovat za komunismus pod vedením takto 

zorganizované sítě a jejího centra. V opačném případě (právě proto, že člověk je nejvyšší 

hodnotou, nad kterou už nic není) je: „Pro komunistickou budoucnost nejen nutné, ale i 

v zájmu  humanismu,  nekonformního  člověka  třeba  i  „zlikvidovat“  jako  nepřítele, 

ohrožujícího – ať úmyslně, či bezděčně – blaho miliónů.“98) Nutno podotknout, že jsou to 

velice  silná  slova,  která  se  běžně  v Machovcově  díle  nevyskytují.  Můžeme  v nich 

spatřovat  absolutní  oddanost  věci  komunismu  –  obětovat  jedince  pro  blaho  všech. 
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Rozhodně je  zde třeba  odmítnout  spojení  humanismu s „likvidací  nepřítele“.  To jsou 

závěry zcela popírající smysl humanismu, kde je středem člověk a jeho prospěch. V této 

souvislosti  se  objevuje  otázka,  zdali  Machovec  nepoužíval  podobnou  rétoriku  jen 

účelově, aby se zalíbil, aby šel s většinou. Toho si později všímá také Ladislav Hejdánek, 

který o Machovcovi píše: „Machovec hledal vždycky příležitost, jak se „svézt“ na nějaké 

nové  vlně,  ale  „svou“  filosofii  nikdy  neměl;  v tom náležel  k naprosté  většině  našich 

filosofů komunistické  éry.“99) Přesto je třeba  přistupovat  k hodnocení  těchto výroků o 

„likvidaci nepřítele“ s určitým nadhledem. Je si v nich třeba uvědomit komunistického 

ducha a Machovcovu touhu po funkční a prosperující společnosti. Nesmíme v nich vidět 

tragiku politických procesů počátku padesátých let.  Tak zvané prostředky -  tj.  čím se 

člověk konkrétně zabývá – mají na jeho vědomí a morálku bezprostřední vliv. Je proto 

nebezpečné  vykládat  si  tyto  nově  navrhnuté  myšlenky  „po  stalinsku“.  „Je-li  jedno 

centrum, jeden mozek, pak je ovšem zdrcující většina lidí mimo centrum, v tomto smyslu 

si  může  připadat  nedějinnou  a  neschopnou  zápasit  o  to,  aby  ten  který  jedinec  něco 

opravdu osobně znamenal. Je-li, v takto řízeném hnutí „v zájmu komunismu“ dovoleno 

vše, je člověk dříve či později nutně zavalen vědomím, že je to dovoleno i bez něho, 

mimo něj, ano i proti němu.“100) Proto si je třeba dávat dobrý pozor na to, aby lidé neměli 

pocit,  že  jsou bytosti  pouze řízené,  protože tím by nejvíce utrpělo individuální  lidské 

svědomí.  Tak se pod vlivem metod kultu  rozšířil  hluboce protikomunistický  pocit,  že 

„věc  komunismu“  je  „jejich“  věc,  nikoli  věc  „moje“  jakožto  bytosti  řízené  a 

neodpovědné.  Vůči příliš  silnému systému se člověk snaží bránit,  většinou tím,  že se 

snaží dostat  do soukolí stroje tohoto systému.  Za cenu „přizpůsobení se“ ale ztrácí  to 

nejcennější, co má, svou individuální lidskou aktivitu. Jiná metoda obrany pak tkví v tom, 

že se člověk podrobí jen vnějškově a do práce: „ … posílá jen určité své dovednosti, ale 

své nejvlastnější „já“ si uchovává převážně jen pro svůj domov, kde žije svými zálibámi, 

případně ve své vnitřní opozici.“101)

    Skutečná cesta „obrany člověka“ není v popření systému, ale ve vytváření maximální 

harmonie  mezi  lidským individuem a  „systémem“.  Je  proto  absurdní  snít  o  svobodě 

člověka „bez systému“. Reálné řešení rozporu „člověk-systém“ je podle Machovce ve 

vytvoření komunistického „protisystémového systému“ v duchu Karla Marxe, v němž již: 

„Nebude „démonizován“  ani člověk,  ale ani systém,  v němž systém bude průzračný a 

prostý, bude „přirozeným doplňkem“ lidské přirozenosti, proto nebude již spolupomáhat 

tendencím odcizujícím člověka jemu samému,  nýbrž naopak bude pomáhat  integrovat 

člověka k jeho „plnému“, tj. teoreticko-praktickému, k rozumově a citově volnímu životu, 
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bude posilovat jeho postavení a moc vůči přírodě.“102) Nutným předpokladem toho je ale 

vytvoření všelidské jednoty a postupný rozvoj osobnosti každého. Nelze ale chápat tento 

„protisystémový systém“ jako úkol budoucnosti, ale je to úkol současných dnů, každého 

jednotlivce schopného komunismus budovat. 

     Machovec znovu upozorňuje na laciné pojímání těchto myšlenek a ideálů: „Tehdy 

hroutící se antika, dnes hroutící se svět dvacátého století – svět sebeklamů, měšťáctví, 

individualismu,  západnické  výlučnosti,  kolonialismu,  ale  i  příliš  lacině  pojímané 

revolučnosti spojené s ohrožením dějinného vědomí a krize státní myšlenky vůbec.“103) 

Opět  se  zde  setkáváme  se  zjednodušováním  problematiky,  která  je  na  tomto  místě 

prezentována jako „západnická výlučnost“. Co tímto pojmem Machovec myslel a jak ho 

chápal  v souvislosti  s dobovým  děním,  to  už  neříká.  Pod  představu  „západnické 

výlučnosti“  se  tak  schová  cokoli,  co  se  neslučuje  s dobovým  myšlením  a  morálkou. 

Přitom sám Machovec,  když  měl  příležitost,  do západních  států  často vyjížděl  a  tuto 

příležitost vyhledával. V tomto smyslu jsou jeho závěry rozporné. 

     Dále  Machovec  tvrdí,  že  poučení  ze  stalinského  odtržení  cílů  a  prostředků, 

budoucnosti a přítomnosti je mimo jiné také v tom, že: „Budoucnost je naše věc, naše 

„cíle“  –  nejvyšší  humanistické  cíle  dějin  –  se  musí  stát  „vezdejším chlebem“ našeho 

osobního života.“104) Takto neurčitě zakončuje Machovec svou úvahu o systému a jeho 

problémech. 

     V celku můžeme říci, že konkrétní řešení zde nabídnuto není. Je zde pouze naznačena 

možná cesta, a to opět na marxistickém základě. Jde ale o jiný druh socialismu než tomu 

bylo před kritikou kultu osobnosti.  Jinak řečeno jde tu o „socialismus s lidskou tváří“, 

který Machovec pojímá jako pochopení klasických marxistických myšlenek spojených 

s „ideálem humanitním“. Dobře ví, že společnost i jedinec sám nemůže prosperovat bez 

řídícího  centra  a  bez „určitého“  podřízení  se  jedince  společnosti.  Není  tak  zastáncem 

individualismu, ale určité kolektivní zodpovědnosti  za společný cíl,  který má přednost 

před  zájmy  konkrétního  jedince.  Při  prosazování  těchto  zájmů  je  Machovec  ochoten 

použít  všech  dostupných  prostředků  pro  zdar  věci.  Navrhuje  tzv.  „protisystémový 

systém“, který sice hledí do budoucna, ale do budoucna v současné perspektivě. Změna 

k lepšímu tak nenastane někdy v blízké či vzdálené budoucnosti, ale musí být současnou 

poctivou  prací  většiny,  uskutečňována  postupně,  od  této  chvíle,  v duchu  humanismu. 

Tímto si Machovec, jako jeden z prvních českých myslitelů uvědomuje rozhodující vztah 

mezi  socialismem,  v té  době  prezentovaný  Alexandrem  Dubečkem  a  potřebnou 

humanitního  pozadí  jeho  dalšího  vývoje.  Co ale  myslí  oním humanismem a  v jakém 
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smyslu  se  vztahuje  k otázce  smyslu  lidského  života.  Na  to  se  pokusíme  odpovědět 

v následující kapitole.

d) Humanismus
     Pojem humanismus můžeme chápat jako program upevnění a rozvoje toho specificky 

„lidského“  –  toho  mravního,  pracovního  –  proti  tomu  jen  „živočišnému“  v člověku. 

Učinit humanismus smyslem lidského života je velice lákavé a navíc to může znamenat, 

že smysl lidského života je v něm samém. Člověk je tak kladen za vzor a ideál jedinci. 

V tom je tedy obsažené i mínění, že člověk vlastně ještě není „hotov“, že dosud neexistuje 

„plně“. Je třeba ale upozornit na jednu věc, pořadatel vidí cestu humanismu v dokonalé 

organizaci, technik v maximální technizaci, ignorant ve „všeznalectví“. Potom může být 

idea humanismu vykládána každým jinak a její obecné uznání pak začíná ztrácet smysl, 

k ničemu nezavazuje. Skutečný humanismus pak vůbec není: „Jakousi „krásnou ideou“, 

pohodlně přijatelnou všem lidem, nýbrž je vždy těžkým dobovým úkolem, proto vždy i 

zápasem s nějakými překážkami.  „Překážky humanismu“ se v konkrétní  dějinné chvíli 

jeví  vždy v mravním smyslu  jako jisté  „zlo“ jako zavrženíhodný projev „nelidskosti“, 

proti němuž je nutno bojovat.“105) Je nutné dodat, že bez překážek by byl humanismus 

nemyslitelný,  protože se  může rozvíjet  jen v bojích s nimi.  Kdykoli  tedy humanismus 

překoná určité překážky a tím je odstraní z dějin, musí hledat úkoly a překážky další, 

jinak by sám zanikl. Každá generace tak musí žít z vlastních úkolů. Jen na nich může 

mravně růst.  Humanismus jako cílevědomé sledování pokroku lidství se ale vyhraňuje 

postupně,  je  produktem a  nedílnou  součástí  dějin.  „Ideál  „člověka“  nemůže  mít  svůj 

obsah „jednou provždy“ nad dějinami nebo mimo ně, nýbrž jeho obsah je převážně určen 

konkrétními úkoly,  o něž se v tom kterém údobí právě zápasí.  Humanismus není tedy 

vlastně v obsahu, ale spíše ve směru lidského úsilí – ne v tom, na kterém místě cesty dějin 

kdo žije, ale kam na té cestě směřuje – ne v tom, kde je, ale zda nestojí, zda jde – a kam 

jde.“106) Dějiny humanismu  jsou  zde  dějinami  snah  o  stále  hlubší  rozvoj  a  stále  širší 

pozitivní uplatnění lidských schopností. Proto má v zásadě dva nepřátele a) ustrnutí na 

jakémkoli místě lidských ději a b) mylné a k nelidskosti vedoucí sklony. 

     Humanismus tak musí nabývat také formy kritiky daného stavu a někdy také obrany 

něčeho daného. Musí se dovolávat jistého ideálu, programu, pokroku, ale zároveň si musí 

být vědom svých mnohaletých základů a tradice. Machovec tak redukuje obsah a smysl 

humanismu v dějinách na dvě základní složky 1) na program rozvoje lidského „já“ pro 
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všechny a  na  2)  program rozvoje  lidského  „já  a  ty“.  První  z nich  zdůrazňuje  rozvoj 

člověka  a  hloubku  lidské  osobnosti.  Požaduje  také  kulturnost  a  vzdělanost,  zachází 

s pojmy jako je věda a umění a bojuje o hloubku života jedince i celé společnosti. 

     Druhý zdůrazňuje „zlidštění vztahů“ mezi jedinci, lidskost jednání a přístupu člověka 

k člověku, proto se také více obírá morálkou a politikou. Zde je důležitý vztah hloubky 

„já a ty“, kdy „já“ nemůže hodnotně žít bez hloubky vztahu „já a ty“ a naopak vztah „já a 

ty“ nemůže jít do hloubky, pokud obě „způsobilá já“ skoro nic neznamenají, pokud jedno 

druhému nemá co dát.107) 

     Machovec si poté klade otázku, zdali je tento výklad slučitelný s marxistickou teorií 

tříd a třídního boje. Dospívá pak k názoru, že dříve byly ideály humanismu vymezovány a 

prosazovány ne nějakými „lidmi vůbec“, ale příslušníky jednotlivých společenských tříd, 

jejichž lidské zájmy bývaly často zájmy třídními. Proto i ty nejkrásnější ideály dopadaly 

nikoli na půdu „všeobecně lidskou“, ale na půdu třídně rozděleného lidstva, které bylo 

vzájemně odcizené a vnitřně protichůdné. „Nezapomínejme, že „idea člověka“ mívala i 

svůj třídní obsah, její uplatňování a prosazování – ať bylo subjektivně míněno jakkoli – 

objektivně vedlo ne k prosazení „člověka vůbec“, ale k podpoře zvláštních zájmů určité 

skupiny.  V tomto smyslu byl  humanismus určitou iluzí  lidí  minulosti,  skutečné dějiny 

byly určovány jinými, méně vznešenými příčinami.“108) To ale naznamená, že by rozvoj 

lidskosti  a  ideálů  člověka  byl  v minulosti  jen  iluzí.  I  sám  „třídní  zájem“  pokud  byl 

stanoven  jako  požadavek  lidskosti,  se  prosazoval  nutně  jinak,  než  byl  vytyčen  jako 

požadavek  rasové  či  národní  nadřazenosti.  Machovec  proto  tvrdí,  že  humanismus 

minulosti je i „naše věc“ (marxistická – pozn. J. Š.). Je proto nutné navázat na tradici 

minulosti a počítat s těmito humanistickými ideály při budování socialismu. 

     Jako příklad uvádí celou řeckou a římskou antiku, kterou považuje za první dějinnou 

epochu  rozmachu  humanistických  ideálů.  Do  minulosti  se  je  podle  Machovce  nutné 

vracet, jinak lidé těžko pochopí své vlastní „lidství“ a „problémy člověka“. První náznaky 

se  objevují  již  v mytologii  u  Prométhea,  který  zápasil  nejprve  s přírodními  živly  a 

vlastními iluzemi („bohy“) o svobodný lidský život. Stejně na tom byl antický člověk, 

který si přírodní zákonitosti  vykládal pomocí „božských zásahů“. Tím prostřednictvím 

vlastních  iluzí  bojoval  o  svobodný  lidský  život.  Do  obsahu  antického  „klasického 

humanismu“ patří také ideál „kalokagathie“109), tj. ideál člověka „krásného a dobrého“, 

harmonicky rozvíjejícího své fyzické a duševní schopnosti, ideál zjemnění lidské bytosti 

uměním, ideál harmonie s přírodou. 
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     Za platné pro dnešní dobu považuje Machovec dílo Platónovo, Epikurovo a stoickou 

školu.  Tyto  myšlenky  sloužily  jako  modely  prožitků  úspěchu  i  neúspěchu,  naděje  i 

deprese, rozvoje i smíření. Rád poukazuje také na další hrdiny antické mytologie jako na 

Achilla, který byl symbolem naivně prosté odvahy, Hérakla jako ikonu vytrvalé a trpělivé 

lidské práce, Hektora jako představitele mužné a procítěné odvahy, Aenea jako zosobnění 

oddanosti  individua  nadindividuálnímu  poslání  nebo  Apollóna  jako  symbol  kulturně 

zušlechtěné radosti ze života. Poukazuje na to, že: „Kdo prožije aspoň relativně hluboce 

tyto  děje  a  báje,  má hlubší  smysl  pro humanistické  úsilí  i  ve vlastní  epoše.  Proto ne 

náhodou Karel Marx zdůrazňoval, že Řekové zůstanou našimi učiteli.“110) Machovec tak 

upozorňoval  na antické hrdiny a filosofy,  jejichž činy a myšlenky jsou aktuální  i  pro 

dnešní  dobu.  Poukázal  na  archetypy  hrdinů,  které  jsou  platné  v každé  době,  jako  na 

základ humanismu socialistické společnosti. Jde především o fenomény pěstování vůle, 

které  člověku  umožní  něco  vyššího  chtít,  o  úsilí  dosáhnout  něco  skutečně  lidsky 

hodnotného bez apriorního kalkulu nebo o naprosté se oddání „společné věci“, která pak 

bude užitečná každému. 

     Potom hovoří  o  křesťanském středověku  jako  o  dokonalejším  a  hlubším  pojetí 

humanismu než v antice. Křesťanství šlo dále především v úsilí o náročnost „vnitřního 

člověka“  o  „vyšší  spravedlnost“  a  především  ve  výzvách  rozhodnout  se  „žít  jinak“ 

(metanoia)111). Zároveň ale hned upozorňuje, že humanismus na náboženských základech 

láká člověka do různých slepých uliček. Mluví především o přenesení péče o člověka do 

oblasti  jeho „posmrtného štěstí“ a nahrazením „přirozených“ morálních vazeb člověka 

k člověku důrazem na kult a obřady. Přenese-li se pozornost člověka k „nebi“ a pokud 

člověk uvidí svůj osobní mravní úkol především v provádění kultu obřadů, bohoslužeb 

atd., dochází v některých případech až k lhostejnosti k realitě a ke skutečnému člověku. 

Spokojen není ani s čínským učením o „tao“ jako cestě řádu, o jednotě „cesty člověka“ s 

„cestou velikého řádu“ ani s důrazem na „li“, to je na zpětný vliv vnějšího ušlechtilého 

chování člověka a na jeho nitro. Jistou inspiraci vidí také v indickém učení o solidaritě 

člověka s přírodou, o kosmické jednotě a bratrství všeho živého. 

      V této  souvislosti  upozorňuje na tradici  „sanjasá“ jako na přizpůsobení  „životní 

filosofie“ lidského individua etapám jeho osobního věku (mládí – zralost - stáří) a v tom i 

umění  stárnout  a  „umění  odejít“.  Je  třeba  zdůraznit,  že  Machovec  neodmítá  antiku, 

křesťanství,  tao  ani  indickou  tradici.  Tyto  myšlenkové  směry  bere  jako  inspiraci  pro 

vytvoření  novodobého  humanismu  prostřednictvím  jejich  vzájemného  „dialogu“  a 

respektování. Upozorňuje na to, že kritické úvahy o těchto myšlenkových směrech mohou 
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prospět všem zúčastněným stranám a jsou především nutné pro reálné budoucí sjednocení 

lidstva.  „Je  také  nesporné,  že  nejpozoruhodnějším  myslitelům  minulosti,  schopných 

vytvářet  hodnoty,  vždy  již  proto  tak  či  onak  šlo  o  „člověka“,  o  prohlubování  jeho 

lidskosti,  humanity.“112) V tomto  smyslu  je  namístě  otázka,  zdali  tato  Machovcova 

interpetace  není  účelná.  Rozhodně  jde  o  celkové  zjednodušení  problému  bez  dalšího 

Machovcova vysvětlení a pramenných důkazů.

      Novodobý humanismus Machovec nepojímá jako naivní projev „víry v člověka“, není 

oslněn jeho silou a mocí jako tomu bylo v antice.  Novodobý humanismus: „Je takový 

humanismus, který ví o síle antihumanismu, ano, který neustále zažívá jeho bezprostřední 

blízkost, ba je s ním úzce propleten.“113) Novodobý člověk nebývá už většinou schopen 

bezprostřední spontaneity a naprostého oddání se „kladným“ citům nebo prostým lidským 

radostem, ale v jeho radosti bývá často i element bolesti, v jeho rozmachu prvek slabosti a 

v jeho poznání prvek skepse. Uvádí osobnosti a jejich díla, například Michelangela a jeho 

Davida, ve kterém vidí nejen krásu a mládí, ale také bolest, slabost, vzdor, nejen odvahu, 

ale i strach. 

     Dále například malíře Tiziana a jeho slavnou Venuši, která již není jako v antice 

symbolem krásy jako takové, ale i krásy, která si sama sebe uvědomuje, která ví, že se 

mužům líbí a že je svádí. Nebo Beethovenova hudba, která také vystihuje rozporuplnost 

lidských citů – obdiv i odpor k hrdinovi, ne světlo, ne tmu, ale boj světla s temnotou nebo 

radosti s tragikou lidského života. V novodobém humanismu bývá často přítomen prvek 

krize,  zážitek  rozporuplnosti  života  a  touha  po  překonání  té  velikosti,  které  sám 

nedosahuje.  Antiku  tak  Machovec  přirovnává  k dětství  a  novověk  k období  lidské 

zralosti,  tedy k věku bez radostné dětinné spontaneity.  Příklad si ovšem nebere jen ve 

světovém umění a zahraničních myslitelích, ale obrací se také k českým velikánům, jako 

byl  např.  Josef  Dobrovský,  o  kterém píše:  „Ale  jako se  navzájem lišíme  v desaterém 

ohledu – i uvnitř jedné doby a jednoho hnutí, - což podmiňuje naše vnitřní zápasy, proto 

předmětem skutečného dějinného zájmu v našem přístupu k určité epoše minulosti může 

být  toliko  různost  lidí  téže  doby,  téže  třídy,  téhož  hnutí,  různost  osobního  a 

charakterového profilu, zjišťování příčin této různosti. Jen to, podaří-li se aspoň relativně 

věrně rekonstruovat Dobrovského osobní lidský profil, může promlouvat k lidem, kteří 

sami nechtějí být kulisami zákonitostí ani podmínkami „budoucího života“, ale chtějí a 

musejí sami žít, zápasit, hledat v dnešních podmínkách svou lidskou tvář a profil, smysl 

svého individuálního přínosu dnešním všelidským úkolům.“114) 
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     Dalším obrovským vzorem v prohloubení novodobé humanity byl Machovcův veliký 

příklad T. G. Masaryk,  u kterého zdůrazňuje především myšlenku, že: „Člověk pojatý 

jako bůžek,  jako vlastní  spasitel,  jako „smysl  v sobě samém“,  to  je  ideál  humanismu 

neautentického – přes zdánlivě absolutní,  ano božskou roli  ve vesmíru i v dějinách se 

právě tento absolutně „svobodný“ člověk osvobodil i od jakéhokoliv možného protějšku 

vůči čemuž jedině může najít důvod svého úsilí, smysl své existence.“115) 

     Jak bylo výše řečeno neautentický humanismus je zaměřen na „božskou roli“ člověka 

ve vesmíru, kterému hrozí ztráta protějšku jako potencionálního partnera „dialogu“, který 

člověka  podpoří  při  hledání  smyslu  jeho  života.  Co  je  tedy  podle  Machovce  ten 

nejpodstatnější  přínos  Masarykova  myšlení?  „Je  to  dílo  osobitého  „existenciálního 

kritika“, jehož pochopení a prožití může i politickým lidem – i nám – pomáhat, abychom 

se v rámci svých „pravd“ nestávali „mrtvými existencemi“, aby v člověku byla úměrně 

k stránce společenské rozvíjena i složka osobní, úměrně složce rozumové i složka citová a 

morální,  aby  tedy  i  komunistický  člověk  uměl  usilovat  o  to,  aby  byl  opravdu  sám 

sebou.“116) 

     Humanismus socialistického hnutí tak musí navazovat na všechny tyto okolnosti dané 

dějinami. Základním přínosem marxismu je poté poukaz na historickou roli dělnické třídy 

pro  všeobecné  zájmy  člověka  a  pro  vytvoření  opravdové  všelidské  jednoty.  Zájem 

dělnické  třídy  tu  musí  splývat  se  zájmem  „obecně  lidským“  a  to  proto,  že:  „Poprvé 

v dějinách  nejde  pouze  o zájem třídně  sobecký,  tj.  nejde  tu  o  nahrazení  jedné  formy 

vykořisťování jinou jeho formou, o pouhou záměnu „těch nahoře“ a „těch dole“, nýbrž o 

likvidaci samého principu vykořisťování a třídního rozdělení lidí, o vytvoření příležitostí 

pro důstojnější život všech a každého.“117) 

     Tím se postupně dostáváme k novému termínu „Socialistický humanismus“, který 

Machovec  charakterizuje  takto:  „Je  spjat  s bojem  dělnické  třídy  za  likvidaci 

vykořisťování  člověka  člověkem  a  za  plný  rozvoj  osobnosti.“118) Socialistický 

humanismus tak musí řešit pomocí prostředků své doby obě tradiční stránky humanismu, 

zmíněný rozvoj lidského „já“ i vztahu „já a ty“, tj. vlastního „humanismu“ v užším slova 

smyslu i tzv. „humanity.  Musí mu jít o růst osobnosti všech i jedince,  ale také o růst 

odpovědnosti každého „já“ ke každému „ty“.  Poukazuje také na dělnickou třídu,  která 

může být nositelem humanismu pouze tehdy, pokud si uvědomuje, co je humanismus ve 

vlastním slova smyslu.  Pro komunismus je podle Machovce důležitý  svobodný rozvoj 

určité lidské činnosti. V tomto smyslu humanismus není jen: „Záležitost budoucnosti, ale 

jako denní problém a mravní úkol naší přítomnosti. Uvědomělé úsilí o humanismus není 
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tedy  z řady  „cílů“  a  „následků“,  ale  je  samo  nedílnou  součástí  našeho  každodenního 

života.“119) Uvědomění  si  těchto  okolností  pak  vede  k účinnému  boji  proti  „kultu 

osobnosti“, který spoutává lidskou aktivitu, především v oblasti humanismu a humanity. 

V socialistickém hnutí se tak rozmohl „strach z lidskosti“, který se týkal zejména strachu 

z pomoci chybujícím nebo těm, kteří upadli v nemilost režimu. Tím se tak deformovala 

humanistická stránka socialistického hnutí,  která se u některých lidí  projevila v apatii. 

Komunistické hnutí  tak může žít  pouze na základech humanistického úsilí  o „vyššího 

člověka“. S tím pochopitelně souvisí i všestranný rozvoj lidské osobnosti, který je chybou 

chápat jako úkol budoucnosti, ale je nutné začít ho uskutečňovat již nyní. Machovec jako 

marxista  se  tu  pokouší  aplikovat  humanistické  ideály  minulosti  na  zdokonalení 

socialistické  společnosti.  „Interpretovat  marxismus  jinak  než  jako  humanismus  je  pro 

novou dobu ono pověstné „corruptio optimi pessima“. Interpretovat marxismus jakožto 

humanismus,  jakožto  životnou  a  inspirující  „filosofii  člověka“  přítomnosti  je  proto 

nejzávažnějším úkolem, který může a musí dnes splnit lidský rozum, má-li ještě vůbec 

mít naději, že zůstane rozumem člověka.“120)

     Pojem humanismus používá Machovec k dalšímu a hlubšímu prohloubení otázky po 

smyslu lidského života. Na historickém vývoji tohoto fenoménu ukazuje, jak se měnilo 

jeho  pojetí  v souvislosti  s dobou,  se  zkušenostmi  a  denními  potřebami  lidí.  Na 

příkladech antické mytologie, středověkého pojetí a myslitelů typu Josefa Dobrovského, 

T.  G.  Masaryka  nebo  J.  W.  Goetha  ukazuje,  že  myšlenka  humanismu  je  nutná 

k dlouhodobému  přežití  celé  lidské  civilizace.  Konečné  řešení  toho,  jak  pojímat 

humanismus,  pak vidí  v „socialistickém humanismu“,  který se  inspiruje  již zmíněnou 

dějinnou  zkušeností.  Člověk  musí  být  aktivní  bytost  spolupodílející  se  na  celkovém 

prospěchu  všech  lidí.  Jde  mu  o  urychlení  humanizace  naší  planety:  „  …  a  tím 

umožněného  vesmírného  poslání  sjednoceného  lidstva.“121) Machovec  tak  uplatňuje 

myšlenky humanity  v socialismu.  Jeho řešení  je  ale  na  svou dobu nové a  inspirující. 

Smysl  lidského života  pak vidí,  mimo jiné,  v současném i budoucím vývoji  humanity 

člověka ve prospěch všech obyvatel a v jeho důsledném uplatňování.

e) Dějiny
     Při  našem sledování  různých  stránek  lidského  života,  které  byly  významné  pro 

nalezení jeho smyslu, jsme se vždy setkávali s jejich postupným vyhraňováním v procesu 

dějin. Dospěli jsme k tomu, že žádná existenciální otázka jako je „člověk a vesmír“ nebo 
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„člověk a práce“ není prostě dána, nýbrž se rozvíjí, děje se. V tomto smyslu nemůže být 

žádný z těchto  problémů postižen  z  „přítomnosti“  samé  na  základě  jejích  současných 

prostředků, ale může být rozeznán na základě dějin. Jinak řečeno, „Rozumět dnešku je 

možné pouze na základě znalosti  minulosti“.  Machovec o tom píše:  „Problém smyslu 

lidského života takto splývá s problémem smyslu dějin. Bez hlubokého řešení problému 

dějin není naděje na sebepoznání člověka,  na odstranění  jeho „sebeodcizení“  a jiných 

tragických zápletek.“122) 

     Velkým problémem ovšem je, že se minulost člověku stále více a více „ztrácí“ a má 

tendenci  zaniknout.  Historické  znalosti  dnešní  populace například o antice,  či  ranném 

středověku jsou jen velice  mlhavé.  A pokud nějaké jsou,  tak jde spíše jen o znalosti 

pojmů a dat bez vzájemných souvislostí. Zmizel z nich „živý člověk“ a staly se pouze 

schematickými, odtrženými od skutečné „žité“ reality. Lidé znají jména jako třeba Hus, 

Masaryk nebo Komenský a uznávají jejich zásluhy,  ale ne jejich poznání – převládají 

školské  pojmy,  ale  ne  porozumění.  Tyto  znalosti  vypadají  vnějškově  kultivovaně  a 

„znalecky“, ale to je podle Machovce velký sebeklam „vzdělanců“ 20. století,  kteří ve 

skutečnosti  jen  kryjí  faktický  nezájem o  historii.  „Pokud  dějepis  nepochopí,  že  jeho 

úlohou je něco podstatně jiného než přiřazovat fakta k již rozpoznaným zákonitostem, pak 

již svou vlastní historickou úlohu končí. Tragédií tohoto dějepisu je složitost a zejména 

technický um dnešní lidské přítomnosti.“123) 

     To  souvisí  s tzv.  „tradicí  českých  dějin“,  kterou  můžeme  chápat  například  jako 

strojírenskou  tradici,  sklářskou  nebo  husitskou.  Zde  ale  vidíme,  že  nelze  hodnotit  a 

zaměňovat obsahově různé tradice. Co je to tedy „tradice dějin“? Něco se tu uchovává a 

předává z pokolení na pokolení. Jaký je k tomu důvod? Má to pravděpodobně nějakou 

cenu pro nastupující generace, ale zároveň s tradicí je tu pokrok, který požaduje každá 

další generace. Jaký je tedy poměr mezi pokrokem a tradicí, když je jasné, že společně 

s pokrokem také něco starého odumírá? Je pojem „modernost“ skutečně moderní, nebo je 

to  jen  povrchní  pochopení  skutečnosti  bez  historického  kontextu  a  pozadí?  K tomu 

Machovec říká: „Modernost má své apoštoly chudoby, kterým je vše nové a „moderní“ 

vyšší jen proto, že vzniklo právě teď, že se zrodilo v téže době, v níž se formovala i naše 

mysl. Lze litovat ty, kdož pouze ctí velikány minulosti, sami vykolejeni z přítomnosti, ale 

ještě více zaslepené partyzány modernosti, otroky chvíle. Pravá kultura je vždy živá, vždy 

současná,  ale  není  pro  ni  bez  významu,  kolik  v sobě  unese  a  obsáhne  hodnot 

minulosti.“124) Pokrok pak vznikl v lidstvu také proto, že lidé žili v kolektivech a ti mladší 

vždy  přebírali  výsledky  práce  starších,  takže  sami  pak  mohli  na  něco  navázat,  něco 
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předpokládat a své vlastní úsilí zaměřit dále a výše. Pokrok je tedy možný mimo jiné 

proto, že současnost stojí na základech minulosti a opírá se o tradice. Jde tedy o to, aby se 

v: „ … dějinách kultury mohlo volně prosazovat „to nové“, odpovídající potřebám lidí 

ve změněných podmínkách, „staré“ se musí uchovávat, ale musí také odumírat.“125) 

     Machovec tak  upozorňuje na to,  že  současná tradice  a  ona „modernost“  má své 

historické a filosofické pozadí, které je nutné znát pro náležité pochopení dneška. Nejde 

zde ovšem jen o „izolované“  vědomosti  povinně  naučené  a  rychle  zapomenuté,  které 

obsahují jen názvy bez obsahu, ale o hluboké pochopení tradic a národních dějin, které 

každému naznačí orientaci  v dnešních problémech. Několikanásobně se zvětšilo tempo 

všeho života. Uznáváni jsou techničtí odborníci nebo manažeři nejrůznějších oborů, kteří 

se  svou  prací  účastní  důležitých  pracovních  úkolů,  ale  jejichž  celková  myšlenková, 

citová,  estetická  a  někdy  mravní  úroveň  je  značně  povážlivá.  Chybí  zde  místo  pro 

opravdový růst skutečné osobnosti, hlídají se jen ekonomické ukazatele a možný výdělek. 

„Pro nemalou část příslušníků „technické inteligence“ na obou polokoulích jsou dějepis či 

beletrie  zbytečnou  přítěží,  něčím  dobře  postradatelným.“126) Důležité  pro  pochopení 

pokroku je jeho bytostný poměr k dějinám, ne vědomost, ale zážitek minulosti je důležitý. 

Podle  Machovce  jde  tedy  o:  „Zvláštní  ponořenost  v rekonstruovaný  tok  dějin,  onen 

bytostný  zájem,  „jak  to  bylo“  a  proč  se  to  změnilo,  ona  pozoruhodná  schopnost 

uchvacovat  se  myšlenkovým úsilím lidí  a  názorů  pozorovateli  zcela  cizích,  ale  kdysi 

dějinných,  ona uchvácenost  „dějinnými  lidmi“  vůbec,  zejména tím,  co je  – byť  třeba 

každého  jinak  –  odlišovalo  od  lidské  průměrnosti,  ona  úžasná  schopnost  vysvětlit 

nejpodivnější  zákruty  dějin  jako  něco  „rozumného.“127) Dějinné  vědomí  musí  hledat 

„vinu“ každého svého relativního ústupu vždy především v sobě samém, tj.:  „Kriticky 

měřit své typicky dobové zbraně, hlavně metodologické, neboť jen tak může proti dobové 

„nehistoričnosti“ najít účinné protizbraně.“128) Dějepis se nesmí snažit pomocí „senzací“ 

zachránit sama sebe. Musí jít o skutečnou hloubku, nahlédnutí pozadí, porozumění celku 

v souvislostech,  ale  rozhodně  ne  o  laciný  a  zjednodušený  názor,  nad  kterým se  sice 

nemusí příliš přemýšlet, ale který nic podnětného nenabízí. 

     Podle Machovce mizí  komunikace s dějinami,  tj.:  „Inspirující  kontakt  živých lidí 

dneška s životem minulosti. Minulost lze pak popsat, ale její hodnoty nejsou již našimi 

hodnotami, o to je současnost ochuzena.“129) Pokud se ztratí živí lidé se svou svéráznou 

individualitou a svými individuálně odlišnými činy, nebude vystižení dějin ve svém celku 

pravdivé. Je třeba se učit od velikánů nejen světové, ale i národní minulosti a skrz jejich 

zápasy  vidět  lépe  smysl  svých  vlastních.  Vždyť  například  četbou  Komenského  se 
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můžeme „vrátit“ do jeho časů, studiem jeho děl s ním můžeme navázat skutečně bytostný 

dialog a prožít okamžiky,  jako by Komenský rozmlouval vedle nás. Můžeme si vybrat 

nejen Komenského, ale kohokoliv jiného, který po sobě zanechal literární či vědecké dílo, 

třeba Platóna a jeho dialogy nebo Jana Patočku a jeho „Kacířské eseje“. Přestože jsou tito 

lidé již mrtví, lze je oživit naším bytostným zájmem a „skutečným“ studiem jejich díla. 

     Takovými osobnostmi byli pro Milana Machovce například T. G. Masaryk, o kterém 

píše: „Ač psal knihy s historizujícími tituly, v jádře mu nikdy nešlo o Husa, Havlíčka či 

Palackého, ale vždy jen a jen o dnešek, o naše vědomí o Husovi, o „Havlíčka v nás“, o to, 

co Palackého „filosofie dějin“ je, či není právě teď.“130) Na jiném místě zase Machovec 

oceňuje Masarykovo pojetí vědy a jeho smysl dějinného vědomí, když píše: „Jako tehdy 

mu  nešlo  (Masarykovi,  pozn.  J.  Š.)  o  běžnou  vědeckou  práci,  ale  o  smysl  vědy pro 

člověka, tak i zde mu nyní nejde o to, aby dělal dějepis, ba ani filosofii dějin, ale jde mu o 

smysl dějinného vědomí z hlediska opravdovosti lidského života současnosti.“131) Tím se 

Machovcova  filosofie  stává  využitelnou  a  srozumitelnou  téměř  každému.  Mluvit 

k dnešním lidem současným jazykem,  hovořit  tak,  aby  bylo  možné  rozumět,  a  to  ne 

způsobem zjednodušujícím a povrchním, ale kultivovaně poučným. 

     Jak bylo výše řečeno, Machovcovi nešlo o to, aby psal filosofické knihy, které nikdo 

nečte  a  založí  se  do  regálů  knihoven,  ale  spisy,  které  jsou  svým jazykem a  pojetím 

přístupné každému přemýšlivému člověku. Tedy ne úplně každému, ale „přemýšlivému“. 

Jak poukazuje na Masaryka: „Jemu vůbec nešlo o jednotlivá fakta o Husovi, Komenském 

či Palackém. Jemu šlo – jako vždy a ve všem – opět jen a jen o současného člověka, o 

jeho opravdovost, aktivizace.  Proto u Husa i Chelčického zdůrazňuje především jejich 

reformační aktivitu jako závazek pro naši podobnou životní aktivitu. Teologické spory jej 

nezajímají, historická fakta podceňuje, ale smysl Husovy činnosti jasně vyzvedává: úsilí 

reformovat,  měnit,  neustrnout,  aktivně pracovat,  angažovat  se,  nedat  se,  zápasit,  jít  za 

pravdou – třeba až k smrti, ale ovšem ne s vůlí k smrti.“132) 

     Dějiny podle Milana Machovce vznikají až jako kontakt přítomného života s životem 

minulým,  společně  musí  mluvit  nejen  minulost  k přítomnosti,  ale  také  přítomnost 

k minulosti. V tomto smyslu není úkol „dějinného vědomí“ nikdy ukončen, nýbrž je vždy 

znovu  počínající  záležitostí  každé  nové  přítomnosti.  Proto  pouze  v přítomnosti  a 

budoucnosti  je klíč  k minulosti.  Naše cesta  k minulosti  musí  být  opravdu cestou naší: 

„Cestou  hloubek  a  komplikací,  hodnot  i  těžkostí  naší  doby  k hloubkám a  těžkostem 

jiných dob. Především nás může obohacovat a pomáhat našemu vlastnímu sebepoznání 

vztah  k duchovně  vyhraněným lidem minulosti,  k vyzrálým osobnostem vědy,  umění, 
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mravnosti i politického života.“133) Vědou se tak podle Machovce člověk osvobozuje od 

bezmocné  závislosti  na  slepých  přírodních  zákonitostech,  morálkou  od  nespoutaně 

egoistického postoje izolovaného individua, humanismem od iluzí o božstvu a posmrtném 

životě,  politikou  od  závislosti  na  vlastních  společenských  přechodných  útvarech  a 

dějinným  vědomím  od  bezvýchodného  „ztracení  člověka“  v pouhé  přítomnosti.  Stále 

výchozí je pro Machovce historicko-materialistické pojetí dějin které: „Umožní ocenit a 

sjednotit všechny různorodé koncepce.“134) 

      Velice zajímavým postřehem je myšlenka, že jsou naše dějiny dějinami promarněných 

příležitostí:  „Naše  národní  dějiny  jsou  dějinami  promarněných  příležitostí  udělat  ze 

světových  věcí  věci  národní,  dějinami  sklonu  spokojit  se  bezmyšlenkovitým 

souputnictvím. Vždy se u nás najde více těch, kteří považují za osobně vhodnější smysl 

pro  cokoliv  světově  významného  snižovat,  zlehčovat,  vrhat  lidi  pod  úroveň  jejich 

příležitosti náročně žít a na tom pak stavět vlastní osobní a generační úspěch.“135) 

      Zajímavé je také mínění, že kdekoliv jsou podmínky pro něco historicky důležitého 

„zralé“, objeví se osobnost, která vyjádří onu dějinnou „potřebu“. Ovšem v podmínkách, 

kde se na to mechanicky spoléhá, se „poučenost“ většiny stává podkladem vlastní negace 

tohoto učení. Proto „spoléhají-li se“ lidé na to, že ten, kdo vyjádří jejich „novou potřebu“, 

se  zákonitě  dostaví,  může  být  efektem  jedině  to,  že  se  nedostaví.  To  souvisí 

s Machovcovou  neustále  zdůrazňovanou  osobní  aktivitou  a  angažovaností.  Tedy 

nespoléhat se na to, že „někdo“ přijde, ale sám dělat maximum, abych svými snahami 

přispěl  k celku.  Stejně  tak  se  lidé  spoléhají  na  „vědecky  řízenou“  společnost  a  na 

myšlenku,  že  je  „pokrok nezadržitelný“.  Jinak řečeno:  „Subjekt  musí  pochopit,  že  ve 

společnosti  není jen „odrazem“ objektivního dění jako např.  v astronomii,  nýbrž že je 

odrazem dění subjektivně objektivního, tj. že „zákonitost dějin“ chce nejen jeho smysly a 

rozum  k odrazu“,  ale  i  jeho  vůli,  iniciativu,  osobní  rozhodnutí,  jinak  se  proces 

„zastavuje.“136) 

     Výsledkem těchto snah by měl být podle Machovce komunismus, který pak miliónům 

poskytne  možnost  aktivní  činnosti.  Dějiny jsou tak  věc  osobního rozhodnutí  každého 

lidského „já“. Pokud se toto nepochopí, tak se postup historie bude nutně „vracet zpět“. 

„Pokud  nepochopí  Petr  a  Pavel  v té  i  oné  třídě  v nejodlehlejší  vesnické  škole,  že 

komunismus nemůže být  bez nich,  že  na ně „čeká“,  že  je potřebuje  ne jako „oddané 

nástroje“  ani  jako  vděčné  konzumenty,  ale  jako  aktivní  tvůrce,  nelze  komunismu 

dosáhnout. Metody „kultu“ ovšem učily pravému opaku. Komunismus dosáhneme tím, že 

své „já“ popřeš a „zapojíš se““.137) I přes ideu komunismu, která může působit dobově a 
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lacině si je třeba povšimnout Machovcova důrazu na aktivitu člověka a na jeho nezávislé 

jednání i myšlení. Zcela odsuzuje pasivitu a konzumentský styl života, který se neslučuje 

s ideou budování komunismu.

     Celkově lze říci, že dějiny považuje Machovec za jev, ke kterému je nutné se vracet, 

ze kterého je potřeba se učit, a to proto, aby člověk porozuměl sobě samému a době, ve 

které žije. Zdůrazňuje maximální historickou pravdivost a hluboké pochopení minulých 

dějů.  Ne tedy čísla,  data,  pojmy,  ale  bytostný,  prožitý  a  především „pravdivý“ dialog 

s dobovými  osobnostmi.  Právě  snahou  o  maximální  historickou  pravdivost,  o  co 

nejrealističtější  obraz,  začleněný do tehdejší  doby:  „Lze i  pro naši  dobu a její  vlastní 

bytostné problémy dosáhnout onoho dějinného sebepoznání, jenž je nutné pro to, aby si 

lidstvo dneška dovedlo postavit perspektivu opravdu v humanistickém smyslu záchovnou 

a  progresivní.“138) V tomto  případě  hledá  Milan  Machovec  smysl  lidského  života 

v minulosti, která se týká každého, kdo chce porozumět sám sobě a době, v níž žije.

f) Dialog
     V této chvíli se dostáváme k poslednímu a rozhodujícímu fenoménu, prostřednictvím 

kterého  se  Milan  Machovec  snaží  vysvětlit  smysl  lidského  života.  Jak  bylo  výše 

naznačeno, „dialog“ je prostředek k dorozumívání a pochopení druhé strany, např. dialog 

marxismu  a  náboženství  nebo  dialog  mezi  různými  náboženstvími  navzájem.  Mohli 

bychom také říci, že dialog je prostředek při hledání smyslu lidského života. Je také třeba 

uvést, že sám Milan Machovec pořádal setkání vědců a učenců, nejprve na Filosofické 

fakultě  UK,  později  prostřednictvím  bytových  seminářů,  kam  byly  zvány  osobnosti 

různého smýšlení. Ti pak mezi sebou diskutovali a snažili se i přes názorové odlišnosti 

hledat, co mají společné – tedy vedli dialog. Jinak řečeno, budeme se zde zabývat tím, jak 

má skutečný lidský „dialog“ vypadat.    

     Sám Machovec zachytil podstatu dialogu velice srozumitelnou a vlídnou formou, když 

píše: „Ve chvílích nejsvětějších, ve ztichlých koutech pospolité osamocenosti, když dvě 

lidské bytosti pociťují jasněji svá „já“ a stejně bytostně i existující vzájemnost svého „já a 

ty“, docházívá k podivuhodnému zjevu vzájemného doplňování a ukončování myšlenek 

tím  druhým  sotva  jen  naznačených,  dochází  k náhlému  oboustrannému  vyřčení  téže 

myšlenky vnějškově nenavozené,  posléze i  k srozumění  beze slov,  k dialogu náznaků, 

k sdělnému mlčení. Přítel příteli, milenka milenci vyjádří náhle i to, co si snad ten druhý 
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ještě ani myslit netroufal, ale co zatrnulo v srdci, až už posléze ani slov třeba není.“139) 

Sám  Machovec  se  v této  chvíli  odkazuje  na  Goethova  Fausta,  který  zachycuje  tuto 

harmonii následovně:

Faust: … vzájemný hovor láká, vyvolá to!

Helena:   A moje účast v oné krásné řeči?

Faust:     To snadné je, když srdce dojem zvětší!

              A je-li srdce studnou přetékající,

              pak ohlíží se, hledá …

Helena:                                     … jinou studnici.

Faust:    Pak duch již nezří vpřed a nezří zpět,

              jen sama přítomnost …

Helena:                                        je celý svět.140) 

     Milenci tu bezděčně dosahují téhož zjevu, o němž hovoří: jejich dialog již není jen 

běžným rozhovorem dvou lidí, ale vzájemným rozevřením dvou srdcí splývajících láskou 

v jedno. Vedle práce je tak již jediný způsob, jak může člověk bytostně vyzrávat, a to 

kontakt  s jinými  lidmi,  kontakt  citového  zalíbení  či  odporu,  kontakt  spolupráce  nebo 

vzájemné pomoci či sporu. Důležité v tomto případě je, že se tu člověk stává bytostným 

východiskem člověka, nejde o techniku, kde je vztah člověk a neživý stroj. Je třeba také 

připomenout, že ne každý kontakt dvou individuí je dialog – člověk může žít nejen „s 

člověkem“, ale i „vedle člověka“, bez opravdového zájmu o toho druhého. 

     Machovec upozorňuje na to, že dnešní moderní  společnost  je přímo prostoupena 

nejrůznějšími prostředky vzájemného sdělování myšlenek a hovoří přímo o „hypertrofii 

příležitostí lidských kontaktů“. I v případě, že bychom rozmlouvali se sto lidmi, není jisté, 

že  náš  kontakt  je  skutečným „lidsky pozitivním“  rozvojem,  umožňujícím zrání  lidské 

osobnosti. Machovec k tomu říká: „Ne náhodou si právě v této době rozmachu a moci 

institucí  lidské  individuum  uvědomuje  začasté  –  více  než  kdy  doposud  –  svou 

„osamělost“.  Neboť  i  v zástupu  může  být  člověk  osamocen,  ztracen,  opuštěn  až 

k zoufalství: může být pouhým „nástrojem“ někoho druhého, článkem řetězu, může jen 

„vyplňovat místo“ a být jeden z mnoha, „bez sebe“, bez vyhranění svého „já“141). 

     Zajímavým protikladem jsou Machovcovy slovníkové definice „dialogu“, které říkají: 

„Je to 1) Rozhovor – obvykle fingovaný – užitý jako metoda filosofického zkoumání 

(zejména  u  Platóna)  umožňující  zachytit  nejednoznačnost  a  mnohostrannost  složitých 
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světonázorových  a  morálně  politických  problémů,  2) V  novověku  důležitá  kategorie 

filosofie lidské existence (Kierkegaard,  Buber aj.) označující  nezbytnost  zrání  člověka 

v neustálé  aktivní  vzájemné  komunikaci  s jinými  lidmi.“142) V jiném  slovníku  zní 

Machovcova definice „dialogu“ následovně: „Je to 1) Jakýkoliv rozhovor dvou či více 

lidí,  použitý  též  jako  metoda  filosofické  rozpravy  –  je  základní  složkou  výstavby 

dramatického textu, 2) Cílevědomá výměna názorů lidí různého přesvědčení obapolním 

úsilím  dobrat  se  pravdy,  3)  Kategorie  existenciální  filosofie  pro  komunikaci  nitra 

s nitrem.“143) Sami  vidíme,  že  podobné  definice  rozhodně  nedostačují.  Ještě  než 

přistoupíme k podrobnému vysvětlení Machovcova pojmu „dialog“, je třeba se alespoň ve 

stručnosti zmínit o dialogických seminářích nejen na Filosofické fakultě UK, ale také o 

bytových  setkáních.  K tomu  nám poslouží  vzpomínky jejich  účastníků  jako  například 

Jiřiny Šiklové, Milana Opočenského nebo Egona Bondyho.

     Nejprve  měla  „dialogická  setkání“  podobu  soukromých  návštěv  v bytě  Milana 

Machovce. Z nepravidelných schůzek se stávaly schůzky s týdenní pravidelností a v roce 

1962 se: „Tento diskusní podnik přesunul na Filosofickou fakultu Karlovy univerzity a 

postupně tu získal ekumenický rozměr – okruh diskutujících se rozšířil o teology církví 

československé  a  římskokatolické.“144) Častými  hosty  tu  byli  evangelíci  jako  J.  L. 

Hromádka,  J.  B.  Souček,  A.  Molnár,  M.  Opočenský  nebo  K.  Trusina  z církve 

československé Z. Trtík nebo Z. Kučera. Mezi ostatními intelektuály, kteří navštěvovali 

semináře,  patřil  např.  J.  Sokol,  Z.  Neubauer,  O.  Mádr,  K.  Otčenášek,  A.  Opasek,  E. 

Bondy nebo M. Pojar. Milan Opočenský v této souvislosti píše: „Pozadím semináře byly 

poněkud  omezené  kontakty  mezi  několika  křesťany  a  marxisty  v druhé  polovině 

padesátých let. Je zajímavé, že k těmto kontaktům docházelo v údobí 1957 - 1963, které 

se vyznačovalo intenzivní protináboženskou kampaní. V této době se marxisté zaměřili na 

různé projevy křesťanského života a shledávali, že mnoho z něho je tradiční, staromódní a 

nedůležité  pro  křesťanské  chování.“145) Zajímavým pohledem na  tyto  semináře  jsou  i 

vzpomínky  Jiřiny  Šiklové,  která  o  nich  píše:  „Setkání  s Bondym  je  pro  mne  navždy 

spojeno s Milanem Machovcem a Machovcovým dialogickým seminářem, který probíhal 

v šedesátých letech na Filosofické fakultě UK a ve kterém se poprvé na veřejném fóru, ve 

skutečnosti na otevřeném a necenzurovaném dialogu, mohli názorově střetávat i vzájemně 

poznávat teologové, marxisté i představitelé různých filosofických směrů. A to vše začalo 

již dvanáct let po „vítězném únoru“ zásluhou a odvahou Milana Machovce.“146) Na těchto 

seminářích147) byly  prezentovány  také  myšlenky,  které  Milana  Machovce  v té  době 

oslovovaly jako například:  „Chci-li  něco ovlivnit,  musím mluvit  srozumitelně,  jasně a 
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psát  to  nejen  do  vědeckých  časopisů,  ale  najít  takové  vyjádření  myšlenky,  aby  byla 

srozumitelná  i  laickému  čtenáři.  A  nestydět  se  za  to,  že  kolegové-vědci  mne  budou 

považovat jen za „popularizátora“. Každou osobnost i každé filosofické učení je třeba 

hodnotit  v kontextu  tehdejší  doby,  v  souvislosti  s ostatními  mysliteli,  v souvislosti 

s tradicí a tehdy běžnou interpretací. Mít pochopení pro to, co bylo možné v té které době 

psát, co se zakazovalo, za co se upalovalo.“148) 

     Zde máme velice důležitý postřeh potřebný k pochopení filosofického díla Milana 

Machovce, k pochopení toho, co sám psal a publikoval koncem padesátých a počátkem 

šedesátých let například o katolické církvi a náboženství. Sám Machovec si tento rozpor 

dobře uvědomoval a otevřeně o něm hovořil: „Moje filosofie byla aristotelsko-kantovská. 

Jako  vzor  jsem  měl  také  postavu  T.  G.  Masaryka.  Marxismus  jsem  bral  jako  druh 

universalismu,  ale  nikdy jsem se nestal  dogmatickým marxistou,  ani  ekonomicky,  ani 

filosoficky. Ovšem zdůrazňovat to v roce 1958 by bylo sebevraždou. Nebyl však důvod ji 

páchat,  když  jsem  mohl  něco  dobrého  udělat.  Třeba  právě  v boji  proti  nesmyslným 

pseudoateistickým metodám tehdejších byrokratů.“149) 

     Těžkosti  a  komplikace  považoval  Machovec  vždy za  podněty  k růstu  osobnosti 

myslitele.  Jinak viděl  Machovcův dialogický seminář  Egon Bondy,  který o něm píše: 

„Machovcův seminář rozhodně výrazně přispěl k tomu, že československá teologie začala 

být ve světě brána opravdu vážně a začalo se s ní počítat jako s velice živou.“150) Tyto 

dialogické semináře měly velký ohlas nejen u nás, ale později i v okolní Evropě.151) Byly 

do nich zvány osobnosti  jako např.  katolický  teolog  Karl  Rahner,  evangelický  teolog 

Herbert Braun, starozákoník Kurt Schubert, představitel ultralevice Rudi Dutschke nebo 

filosof  a  psycholog  Erich  Fromm.  Machovec  tu  působil  jako  zprostředkovatel  těchto 

návštěv a  seminářů,  často také  přednášel  sám.  Je  nutné si  uvědomit,  že  Machovcovy 

filosofické závěry nebyly jen výsledkem myšlenkové aktivity, ale stála za nimi i praktická 

činnost. Zajímavý postřeh o Machovcově dialogu a o době, kdy byl veden, měl Horst 

Schrey, který píše: „Dialog, tak jak ho chtěl Machovec vést, tedy jako dialekticko kritický 

myšlenkový proces, byl pokládán za nebezpečnou formu ideologické odchylky, která má 

podvracet dělnický a rolnický stát. Šlo tedy o odchylku od již existujícího třídního boje a 

jeho chápání.“152)

     Nyní  se vrátíme k vlastnímu pojetí  a  chápání  slova „dialog“153) tak jak je  Milan 

Machovec  prezentoval  teoreticky.  Výše  bylo  naznačeno,  že  dialog  není  zcela 

samozřejmou věcí.  Můžeme být  v zástupu lidí,  se  všemi  můžeme „komunikovat“,  ale 

s žádným z nich nevedeme skutečně bytostný dialog, který nás dále rozvíjí a kultivuje. To 
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má za následek velkou „osamělost“ člověka zvláště v době rozmachu a moci institucí. 

Každý si poté klade otázky: „Jaké je mé místo v kolektivu?“, „Naleznu v něm (kolektivu 

– pozn. J. Š.) odezvu „sama sebe“ nebo se v něm mé já uplatnit a rozvíjet nemůže?“, „Co 

je opravdový kontakt člověka s člověkem?“154) 

     V této souvislosti  se objevuje také pojem svědomí,  což je: „Posuzování lidských 

záležitostí z hlediska rozeznávání dobra a zla a hlas závaznosti to dobré činit a zlého se 

varovat – zajisté by nevzniklo bez pospolitého rázu života lidského rodu, neboť v „hlasu 

svědomí“ jde vždy o vědomí vzájemné odpovědnosti vůči někomu druhému.“155) Svědomí 

tedy záleží v tom, že „já“ – jakožto bytost s vědomím – mohu své činy vážit, tudíž za ně 

odpovídat.  Svědomí  je  tak  výsledek  toho,  že  „jsem s vědomím“,  ale  že  také  jsem s 

„druhým člověkem“, že jsem tedy „vědomí s druhým s druhým vědomím“, odpovědnost 

s odpovědností.  Člověk  proto  může  být  druhému  více  než  pouhým  „předmětem“ 

rozumového hodnocení, může s ním komunikovat jako člověk s člověkem a být s ním tak 

v „kontaktu“, ve kterém se nejen srovnává rozum s rozumem, poznání s poznáním, ale 

kdy  se  rozvírá  člověk  člověku,  tj.  celé  nitro  nitru  jinému.  Dialog  je  však  ještě  cosi 

náročnějšího, je to nejvyšší  forma mezilidské komunikace,  při  které se ve vzájemném 

styku z obou stran vědomě usiluje o takové celkové otevření člověka člověku. Je to tedy 

jakási cílevědomá skutečně pravdivá komunikace,  ve které se nasazují všechny vnitřní 

schopnosti partnerů, tedy „bytostná diskuze“. 

     Machovec v této souvislosti poukazuje na rostoucí specializaci civilizace, která tím 

nutně  trpí,  u  jedinců  zaostává  osobní  lidství  a  lidské  „já“  je  výsledkem specializace 

pracovního  procesu,  který  není  kompenzován  rozvíjejícím  se  dialogem.  Učenost  a 

odbornost proto nebývá totožná s „moudrostí“. „Proto potřebuji nejen svou práci,  svůj 

výdělek,  svou zábavu,  ale  potřebuji  pro  sebe  zcela  nutně  najít  cestu  k vědomí  jiných 

jedinců,  potřebuji  překonávat  nedostatky  vydělení  své  specializace.  Totéž  v osobním 

životě: moje matka, moje žena, moji přátelé – ti všichni mi rozvírají jistý okruh lidského 

zrání  a  mravních  hodnot,  ale  zdaleka  ne  všechno.“156) Proto  je  nutný  dialog,  aby 

konfrontací opravoval omyly a jednostrannosti lidské cesty. 

     Machovec vypracoval pět základní podmínek dialogu:

     a) Prvním předpokladem dialogu je sama odvaha „rozevřít se“: „Dát do hry nejen své 

vědomosti,  své rozumové schopnosti,  ale celé své nitro,  zejména jeho složky citové a 

mravní. Ve všech těchto směrech je nutno rozevřít se celý, tj. odhalovat nejen svou sílu, 

ale i svou slabost, nejenom své „jistoty“, ale i své pochyby, zmatky, tápání. Jakmile totiž 

vůči druhému „škrtám“ své nejasnosti, své složité city a mravní problémy, jakmile mu 
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nastavuji jen svou „sílu“, své jistoty, své vědomosti, stojím vůči němu spíše jako kniha či 

jako  jakýkoli  jiný  prostředek  získání  informací  než  jako  člověk.“157) Nelze  proto 

redukovat kontakt lidí jen na výměnu informací, „osobních jistot“ nebo jiných zkušeností, 

to  je  poté  pouze  vzájemné  „odcizení“,  které  se  stále  více  a  více  prohlubuje.  Do této 

konfrontace musí člověk „jít“ i za situace, že se ztrapní, znemožní, že vše ztratí a bude na 

úplném dně. To je právě ten prožitek mezní situace a rizika, že může nastat, tím člověk 

jako člověk „zraje“  a  „moudří“.  To jsou právě  ty okamžiky,  které  bytostně  ovlivňují 

osobnost člověka. 

     b) Druhou podmínkou skutečného dialogu je: „Dát veškeré své vědomí k dispozici 

tomu druhému, ať jde o přítele nebo soupeře.“158) Jsem-li o své pravdě opravdu zásadně 

přesvědčen a jde-li mi o „skutečnou pravdu“, o člověka, o prohloubení lidského života a 

ne o „snadný osobní triumf“ okamžiku, pak je mou povinností hrát poctivou hru, a to i za 

cenu, že touto svou důvěřivostí některé své zápasy na čas prohraji. V této chvíli je třeba 

říci, že tyto myšlenky byly inspirovány osobností evangelického teologa J. L. Hromádky, 

který  Machovcovi  ukázal  nejen  problematiku  „dialogu“  jako  takového,  ale  také  ho 

nepřímo ovlivnil pro myšlenku pořádání dialogických seminářů. Machovec o tom píše: 

„A  tak  jsem musil  začít  těžkou  práci  –  věděl  jsem,  že  já  si  nemohu  dovolit  žít  jen 

z brožurkových znalostí.  Musil  jsem začít  reformátory,  ale prokousat se i  dílem Karla 

Bartha  a  jeho  velkého  antipoda  Rudolfa  Bultmanna,  abych  se  mohl  na  úrovni  setkat 

s Hromádkou.  Výsledkem  byl  pak  v šedesátých  letech  můj  „dialogický  seminář“  na 

Filosofické  fakultě,  kde  střídavě  referovali  a  koreferovali   jak  metodičtí  atheisté  a 

religionističtí znalci, tak i teologové všech směrů a za všech koutů světa. Hromádka zde 

mluvil vícekrát.“159) 

     Pokud se vrátíme ke druhé podmínce dialogu a zohledníme to, že když dáme veškeré 

své vědomí k dispozici tomu druhému, ať jde o nepřítele či soupeře, jistě nás napadne 

otázka  „Co když  takto  poctivý  budu jen já,  nikoli  „ten  druhý“,  který  mé  dobré  vůle 

zneužije třeba i proti mně?“ Jistě by bylo naivní chtít tuto úvahu v dnešní moderní době 

opakovat  a  prosazovat.  Hlásat  tuto  „důvěřivou  prostotu“  v podmínkách  dnešního 

chytračení by byla jistota osobní záhuby. Přesto Machovec o této myšlence píše: „Ale je ji 

možno postulovat jako princip, který nutno prosazovat – v elementárním zájmu dnes už 

samého zachování  člověka!  –  kde jen možno – nutno upozornit,  že  zdánlivě  úspěšná 

„hadí opatrnost“ – zejména chce-li se sama stát principem společenského úspěchu – bez 

této „holubičí prostoty“ ničí i sebe sama, že právě mistrovské taktizování a mistrovská 

„hra“  se  soupeřem činí  hráče  především ze  mne  samého,  z toho „úspěšného“ tím mě 
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„odlidšťuje“, takže jsem na vrcholu svého úspěchu sám a o můj „úspěch“ není a nemůže 

být bytostný zájem jiných lidí.“160) Je těžké zvládnout tento požadavek především v dnešní 

době. Těžko můžeme požadovat,  aby se k nám „druhá strana“ chovala stejně,  spíše si 

můžeme být jisti, že zneužije našeho postoje ve svůj vlastní prospěch. Machovcovi zde 

ale nejde o tuto praktickou zkušenost, ale upozorňuje spíše na vědomí tohoto odevzdání a 

riskování,  protože tím,  i  přes prohru,  získáme především „my“  – bude to naše lidská 

existenciální zkušenost. Také zde můžeme počítat s tím, že partner našeho dialogu znejistí 

naším odevzdaným chováním, bude mu to „divné“ a pravděpodobně si i položí otázku: 

“Proč to dělá?“ A to je právě chvíle,  kdy měl  náš „dialog“ smysl.  V tomto okamžiku 

začíná náš zprvu „protivník“ přemýšlet  „jinak“,  než byl  zvyklý.  Začíná jeho „přerod“ 

jakožto partnera našeho „dialogu“, v této chvíli začíná vlastní bytostný „dialog“. Nejde 

tedy o to,  vzdát  předem tento zápas,  ale  jde o to doufat,  že  partnera našeho dialogu, 

podobně jako Sokrates, dovedeme k vlastnímu poznání.

     c)  Třetím  předpokladem  dialogu  je:  „Konkrétní  „adresný“  zájem  především  o 

„člověka“ – partnera mého dialogu, a to nejen z hlediska „věci“, která je mou věcí, mým 

programem, ale relativně bez zřetele na to, tj. o člověka jako takového.“161) Protože jde-li 

nám jen o věc, má ten druhý nutně dojem, že nám – ať je věc sebevznešenější – nejde o 

člověka. Pak je má pravda „odosobněná“ a v tomto smyslu nelidská. I velmi ušlechtilá 

věc může mít svůj fanatismus a svou nelidskost vůči člověku. Adresnost sice může lidi 

relativně rozdělovat a odstupňovat podle osobitých citových zálib a může tak mít i odstín 

subjektivity, přesto nesnese dělení lidí podle chladného propočtu „užitečnosti“. Začnu-li 

racionálně a chladně uvažovat, zda „ten druhý“ „stojí za to“, zda je mé úrovně a vzdělání 

a zda budu mít nějaké výhody či prospěch z kontaktu s ním, pak klesám již touto úvahou 

jakožto člověk pod toho „druhého“. Opravdový dialog je tedy podle Machovce: „Nejen 

taktikou a prostředkem, ale sám jedním z cílů lidskosti, sám hodnotou, sám i podmínkou 

zrání všech ostatních jiných hodnot.“162) 

     Jakmile tedy začnu redukovat člověka na jeho „použitelnost“, ztrácím naději, že by o 

mne a o „mou věc“ mohlo být skutečné bytostné zaujetí někoho jiného. Jakmile nemám 

zájem o druhého pro něj samého, jakmile neusiluji o bytostnou komunikaci s ním „kvůli 

němu“:  „A třeba  jen  pět  minut  před  smrtí  –  sám s neúprosnou  logikou  klesám mezi 

„věci“, budu mezi lidmi zoufale osamocen. Má-li se rozvinout dialog a jsem-li opravdu 

přesvědčen o hluboké lidské závažnosti „své věci“, pak nejen mohu, ale přímo musím – i 

v okamžiku  nejvášnivějších  sporů  a  vůči  svému  nejprudšímu  odpůrci  –  vidět  v tom 

„druhém“ již potencionálního spojence „své věci“.163) To je velký úkol pro každého, kdo 
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hledá skutečné poznání a opravdové mezilidské vztahy bez pokrytectví a kalkulu. Jde tu o 

existenciální  prožitek  sama  sebe  prostřednictvím  druhého  člověka  jakožto  partnera 

vzájemného dialogu. Machovec se tu zjevně inspiruje existenciální filosofií, přestože o ní 

otevřeně nehovoří.  Proto je důležité  upozornit  na to,  že  pojetí  smysluplnosti  lidského 

života je u Milana Machovce výsledkem vlastní interpretace existenciální filosofie. Tento 

závěr není v odborné literatuře téměř nikde zohledněn. Z tohoto důvodu můžeme Milana 

Machovce považovat za marxisticko-existencialistického filosofa.

     d) Dalším požadavkem opravdového dialogu je osobní angažovanost. „Nejen „ten 

druhý“ musí pro mne být tou „hlavní věcí“, resp. splývat s ní v mém úsilí, ale i já sám se 

musím exponovat  se vším všudy,  především „vzít  na sebe“ to nejtěžší,  nejožehavější. 

Jakmile  začnu chladným rozumem takticky odhalovat  a  propočítávat,  že  jistý  úkol  je 

příliš těžký, že si na něm ten „angažující se“ zláme vaz, že tedy raději chytře ponechám to 

obtížné někomu jinému, i tím klesám pod úroveň samotné možnosti skutečného úspěchu, 

dialogu, lidského zrání.“164) Přesto není nikdo povinen „příliš riskovat“, ale jakmile se mi 

tato „moudrost“ stane zásadou jednání s druhými, je už shodná s tím, že už nikdo není 

povinen být člověkem. Je to umění  komplikované rezignace,  umění  zlomení  hole nad 

sebou samým.  Chci-li  žít  „plně“  nesmím „chytračit“,  tj.  přenechávat  druhým riziko  a 

nebezpečí a sám si ponechat výhody. Podle Machovce je umění pravdivě žít uměním se 

osobně angažovat a přenést riziko někoho jiného na sebe. „Cítil jsem s Hromádkou, že jen 

odvaha k naprosté otevřenosti vlastní mysli pro vliv dialogického partnera opravdu až do 

„nejhlubších  hlubin“  znamená  cosi  smysluplného,  živého  a  životodárného,  zatímco 

jakákoliv  „uzavřenost“  je  znakem  slabosti  a  selhávání,  a  jakákoliv  „světonázorová 

neotřesitelnost“ je vždy jen předstíraným heslem těch, kteří vlastní světový názor vůbec 

nemají.“165) 

     Všechny tyto dispozice úspěšného dialogu, které tu Machovec uvádí, jsou na člověka 

velice náročné a to ne jen po určitou dobu, ale po celý jeho život. Podmínkou takového 

jednání je pak mravný a eticky kultivovaný jedinec, který se takto chová ne proto, že 

předpokládá své vlastní uspokojení tímto jednáním, ale protože mu je toto chování niterně 

vlastní.  On  takto  nejen  nepřemýšlí,  ale  on  tak  přímo  jedná  bez  kalkulu  vlastního 

prospěchu.

     e) A konečně posledním předpokladem dialogu je, že: „Jako musím použít všech 

vnitřních složek svého nitra – naopak nesmím použít všech prostředků zápasu, především 

vnějších, např. moci, nátlaku, nebo vnější výhody.“166) Z toho jasně vyplývá, že jakmile se 

začne již započatý dialog měnit v boj o úspěch „za každou cenu“, dialog končí. Jakmile 
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vystupuji vůči svému partneru dialogu z pozice „moci“, nejde již o dialog. Moc má totiž 

jednu zvláštnost,  že  skoro větší  strach jde z možnosti  jejího projevu než z projevu již 

uskutečněného.  Machovec  si  všímá  jedné  zajímavé  věci,  že  totiž  jedním 

z nejrafinovanějších prostředků jak získat „převahu“ v diskuzi, je umět „toho druhého“ 

vmanévrovat do „pozice síly“, která jeho myšlenkové argumenty zbavuje účinnosti. 

     Proč člověk může jednat tak, že i v „zájmu věci“, o kterou mu jde, nepoužije všech 

možných prostředků úspěchu. Jedinec tak může dokonce cítit mravní odpovědnost i za 

svého odpůrce a „soupeře“. V této souvislosti připomíná Machovec  Gándího a jeho učení 

o  „cestě  pravdy“  (satjágráha)  a  o  „nenásilí“  (ahimsá).  Toto  učení  je  často  chápáno 

především v Evropě nesprávně. Nejde v něm ale o pasivní kapitulaci před zlem, vždyť 

sám Gándhí zdůrazňoval, že dává přednost násilí před zbabělostí a že by raději viděl Indii 

osvobozenou  násilím  než  zotročenou.167) Podstatou  těchto  myšlenek  bylo  ale  něco 

hlubšího, šlo o to, že člověk může mít i v nejrozhořčenějším zápase mravní odpovědnost 

za protivníka a může ho dokonce za jistých okolností nutit k vyšší mravní úrovni boje.

     Tím se  dostáváme  k dalším problémům,  totiž  k tomu,  v čem spočívají  překážky 

dialogu. Protože je dialog nástroj další „humanizace člověka“ je nutné ukázat fenomény, 

které je nutné ve společnosti omezit nebo jejich účinky zcela odstranit. 

     1) První překážkou dialogu je: „Dosud existující relativně příliš malá vzdělanostní a 

kulturní  vyspělost  mnoha  individuí.“168) Machovec  zde  neupozorňuje  na  vyspělost  ve 

smyslu školské učenosti  a všeznalectví  bez celkového porozumění.  Mluví zde spíše o 

„polovzdělanosti“,  která  je  pro  něho horší  než  nevzdělanost,  proto nemá-li  člověk  co 

sdělovat, není-li jaksi lidsky „vyzrálý“, nemůže vzniknout ani dialog.

     2)  Druhou  překážkou  dialogu  jsou  tzv.  „slepé  uličky  vzdělanosti“  zejména 

jednostranná  specializace  osobního  zaměření.  Mění-li  se  např.  matematik  v chodící 

encyklopedii,  výborně  zná  všechny  poučky,  vzorce  a  čísla,  ale  nechápe  vztah  svých 

vědomostí v souvislosti s ostatními vědami a celkem člověka, dostává se tak na úroveň 

lidí  „nejprostších“.  „Tak se stává,  že  i  dva vyspělí  odborníci  20.  století,  sejdou-li  se, 

mohou spolu být jen stejně naivní a hovořit jen o stejných věcech jako lidé nejprostší: o 

počasí, sportovních výsledcích a svých zkušenostech s léky proti revmatismu. Dialog je 

možný jen tam, kde jsou nějaké bytostné „třecí plochy“ společné.“169) Protože sám proces 

specializace se stále rozrůstá a prohlubuje, a nelze ho proto zastavit, jsou podobné otázky 

stále více aktuální  a nabývají tím pro samu možnost dialogu velkého významu.  Právě 

v tomto období je třeba rozvíjet otázky, které i za postupující specializace mohou člověka 

bytostně  „rozvíjet“  a  obohacovat,  jako  např.  otázky  mravní,  „existenciální“  nebo 
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světonázorové.  Pokud  tak  bude  systém  vzdělanosti  založen  na  výchově  stále  nových 

specialistů a odborníků, vzniká tím i při veškeré „kulturnosti“ silná překážka v dialogu.

     V tuto chvíli je nutné vysvětlit omezenost specializace jako takové. V první řadě je 

třeba říci, že i úzce specializovaný odborník se stává zajatcem své specializace ve smyslu 

nepochopení celku.170) Je vynikajícím expertem např. v organické chemii, o které ví téměř 

všechno, a jen málo kdo mu může v jeho znalostech konkurovat.  Ví ale  o pozadí,  na 

kterém jeho vědomosti vznikají, kde se ukazují, a které je společné nejen pro všechny 

odvětví chemie, ale pro všechny ostatní vědy jako je matematika, fyzika, historie nebo 

psychologie? Vidí celek a jeho komplikovanost na filosofickém pozadí jednoty? Většina 

úzce orientovaných odborníků je ovlivněna karteziánským myšlením, které klade důraz 

na  počitatelnost  a  vědeckou  dokazatelnost  nejrůznějších  teorií.  Uniká  jim  ale  celek, 

pozadí, areté171), které je nutné pro skutečně bytostné pochopení člověka jako takového a 

jeho smyslu na tomto světě. Proto Machovec upozorňuje na specialisty a úzce zaměřené 

odborníky, kteří jsou sice ve svém oboru velice poučení, ale nemůžeme o nich říci, že 

jsou skutečně „moudří“. Chybí jim pochopení onoho pozadí, kde se všechny věci ukazují, 

nechápou celek  v jeho komplikovaných souvislostech.  Vidí  jen svůj  vlastní  obor  jako 

jedině potřebný a prospěšný a většinou podceňují obory jiné (především humanitní), které 

jsou z jejich pohledu nepraktické  a  nevědecké,  například filosofii.  Kdo je  ale  alespoň 

trochu znalý tohoto oboru, musí uznat, že je to nauka spojující všechny ostatní, nauka, 

která  tvoří  společně se sebe samou ono chápající  pozadí.  To bohužel oni  „odborníci“ 

nechtějí  vidět a dál si  žijí  v uzavřeném světě té své „jediné“ specializace.  Na druhou 

stranu je třeba připomenout, že lidské vědění se za posledních sto let natolik rozmnožilo, 

že  není  v lidských  silách  uchopit  jako  celek  téměř  žádnou  vědeckou  disciplínu. 

Specializace je pak jednou z cest  dalšího rozvoje člověka i  vědy.  Na jednu stranu má 

Machovec pravdu, ale na druhou zase opomíjí a zjednodušuje skutečné reálné možnosti 

člověka.

     3) Další překážkou dialogu, kterou Milan Machovec označuje za nejvlivnější je: „Sám 

princip  hierarchizace  lidské  společnosti,  existující  vztahy  podřazenosti  a  nadřazenosti 

v jednom  systému,  a  to  v systémech  jakéhokoli  druhu  (v  institucích  uměleckých  i 

vědeckých, církevních i  politických),  především ovšem tam, kdekoli  moc člověka nad 

člověkem je příliš silná.“172) Sama různost názorů, i když je zásadní, není ještě překážkou 

dialogu. Zajímavé ovšem je, že dialog spolu mohou vést farář s atheistou, ale ne farář 

s biskupem. Paradoxem moci je pak to, že ti, kdo mají absolutní moc, nemohou již vést 

dialog s nikým, protože si před nimi každý musí dávat pozor, co jim o sobě říká. Je známá 
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zkušenost, že má člověk tendenci hněvat se i na posla špatných zpráv. Proto „směrem 

nahoru“ člověk říká jen to, o čem se domnívá, že ti „nahoře“ chtějí slyšet. Machovec zde 

poukazuje na post „dvorního šaška“, který byl jediný, kdo mohl panovníkovi říkat pravdu. 

Nebylo by v dnešní době zavedení nového typu práce „šaška“ záslužným činem? Opět 

v této souvislosti Machovec uplatňuje marxistickou rétoriku, když píše: „Je nesporné, že 

jedním z cílů komunismu musí být odstranění samého principu státu, v tom i podobných 

situací člověka vůči člověku. Prozatím arci není možnost tento rozpor řešit beze zbytku, 

ale zajisté je již v lidských silách odstranit především přílišnou jednostrannou kumulaci 

moci,  znemožňující  postiženému individuu obranu,  a  tudíž  téměř  absolutně vylučující 

předem sám princip dialogu.“173) Vysvětluje to tím, že pokud by se lidem dostalo všeho, 

po čem touží, ale princip dialogu by v těchto přáních chyběl, pokud by lidé nemohli jeden 

druhému rozevřít své srdce, je další morální a lidský růst člověka zastaven.

     4) S tím souvisí i čtvrtá překážka dialogu, totiž skutečnost, že snad nikdo otevřeně 

neprohlásil,  že je proti  dialogu, ale ne všichni mají  zájem na jeho bytostném rozvoji. 

V této relaci ani tak nevadí, že spousta lidí neví, co je to „dialog“. Jde o to, že dnešní 

moderní  způsob  organizace  lidských  záležitostí  vytváří  v různých  oblastech  bytosti: 

„Jejichž „existence“ splyne s jejich „funkčností“ v určitém soustrojí, jejíž struktura, ano 

sama existence zdaleka není tak samozřejmou jako třeba existence lidského rodu či vědy, 

takže by ji princip hlubokého dialogu mohl ohrožovat.“174) Zde je třeba připomenout jistý 

vlastní vývoj dynamismu jakékoli instituce ve smyslu „sebeuzavření“ či samoúčelnosti. 

Obecně lze říci, že většina toho, co v dějinách vzniklo – vzniklo funkčně – mělo důvody 

svého  vzniku  mimo  sebe  sama.  Ale  jakmile  se  tato  instituce  již  jednou  osvědčila  a 

„zaběhla“, získává jakousi přirozenou setrvačnost „boje o existenci“, chce se udržet i ve 

chvíli,  kdy již  není  obecně  potřebná,  kdy její  funkčnost  skončila.  Tak  vzniká  pojem 

byrokrat. Ten se poté snaží za každou cenu udržet tuto setrvačnost, aby sám nepřišel o 

práci. Řeší nejen úkoly, které měla ona instituce zpočátku na starosti, ale pokouší se okolí 

vnutit i služby, které tak zcela nespadají do kompetence tohoto úřadu nebo si je dokonce 

vymýšlí.  To  je  onen  „paradox  úřadu“,  před  kterým  Machovec  varuje.  Úřad  bude 

neodstranitelný  tak dlouho,  pokud své poslání  plní  i  neplní.  Pokud by je  totiž  splnil, 

neměl by pak už z čeho žít.  Proto úřad paradoxně tíhne k tomu, aby si udržoval stálý 

okruh  nedořešených  úkolů,  které  jsou  ovšem  z pohledu  společnosti  většinou  zcela 

postradatelné. Je ale velice těžké dokázat onomu úřadu jeho zbytečnost.175) 

     To je podle Machovce vůbec nejzávažnější nebezpečí pro rozvoj dialogu v dnešní 

„postmoderní  době“.  Rostoucí  specializace  tak  souvisí  s vynucenou  institucionalizací 
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života a tím nutně vzrůstá počet a význam zařízení nejrůznějšího druhu. Z toho logicky 

vyplývá, že zákonitě roste počet lidí, kteří nejen nemohou cítit bytostný zájem na rozvoji 

dialogu, ale kteří ho ze své podstaty zcela odmítají. Zároveň každý dialog požaduje, má-li 

být smysluplný, jen a jen pravdu, která ovšem v některých případech může zničit samu 

instituci. Úřady a instituce tak spolu mohou vést navzájem diskuzi, ale nikdy ne „dialog“, 

ten společně mohou vést pouze lidé, nikoliv úřady. Machovec k tomu říká: „Člověk má 

totiž  určitou  vnitřní  potřebu  růstu,  tj.  „sebepřekonávání“,  ale  úřad  má  tendenci  k 

„uzavření“, tj. „sebeuchování“. Proto smyslem komunismu musí být, aby – i když ovšem 

vždy zůstanou určité „instituce“ – zmizely „úřady“ v tomto smyslu.“176)

     Pokud  shrneme  všechny  tyto  okolnosti  dnešní  „postmoderní  doby“  a  její 

„přespecializovanost“ a „byrokracii“, je nám jasné, že opravdu hluboký dialog „já a ty“ je 

velice výjimečný. Většina lidí je se svým „já“ zcela izolováno od skutečného lidského 

kontaktu  zprostředkovaného  „dialogem“.  Obecně  se  soudí,  že  k  „normálnímu životu“ 

skutečný „dialog“ vůbec nepatří, nehodí se do něho. Jakmile dnes někdo začne hovořit o 

čemkoliv  vážně  a  používá  při  tom  příliš  vytříbené  výrazy,  je  jaksi  „podezřelý“, 

nepohodlný, žijící „mimo realitu“. Machovec k tomu říká: „Vidíte – a učí někdo rozumět 

si vzájemně? Chtěl jsem jen říci tolik: pozornost celé naší tzv. moderní civilizace je příliš 

jednostranně absorbována věcmi, problematikou oboru, zaměstnání, koupě toho či onoho, 

různých  koníčků  a  zábav.  Ale  v ohledu  lidských  vztahů,  v ohledu  vzájemného 

porozumění zůstávají lidé většinou malými dětmi.“177) „Běžný život“ tak jakoby vylučuje 

to, co je jedním ze základních předpokladů „normálního“ růstu člověka – jeho opravdu 

bytostný kontakt s druhým člověkem.178) Pak je tedy člověk v kterémkoli kolektivu, kde 

není dialog, stále více utvrzován ve své samotě. 

     Machovec vidí řešení těchto problémů opět v marxismu, který tak podle něho musí 

překonat  zmíněné  překážky  dialogu,  aby  společnost  i  jedinec  mohli  skutečně  lidsky 

„přežít“.  Komunistický  systém:  „Jakožto  nejmocnější  systém  dějin,  který  má  reálnou 

možnost stát se jediným systémem všech lidí, tím položit základy skutečného sbratření 

lidí  a  jejich  plné  vybavenosti  k  „vesmírné  epoše“  dějin,  musí  ve  vlastním  zájmu 

postupovat  tak,  aby to  na něm bylo  znát:  musí  si  proto  ve vlastním zájmu uvědomit 

všechny zmíněné paradoxy moci, paradoxy systému a paradoxy institucí. Komunistická 

epocha lidských dějin se tak musí stát epochou maximálního rozvoje dialogu, neboť bez 

toho  by  nebylo  možno  splnit  náš  základní  cíl:  plný  a  harmonický  růst  lidské 

osobnosti.“179) Dialog „já a ty“, který se uskutečňuje např. v čestném soupeření, se může 

stát  bytostnou vlastností  lidského „já“,  dochází  pak ke konfrontaci  sama sebe s jiným 
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lidským  „já“  i  tam,  kde  nejde  o  dialog  ve  vlastním  slova  smyslu,  kde  „ty“  není 

bezprostředně přítomno nebo patří již k minulosti. „Nemá-li se lidstvo samo zničit iluzí 

„titanismu“, musí si úměrně této velikosti poslání člověka uvědomit i svou individuální 

slabost, nemožnost nedopouštět se chyb.“180) I již mrtvý člověk může zůstat partnerem 

mého dialogu, jestliže mé „já“ pochopilo osobitost jeho intimní existence do té míry, že 

naučilo samo za něho domýšlet,  jak by v té které situaci reagoval právě on. Pokud si 

člověk osvojí „umění života v dialogu“, může kdykoli vstupovat do bytostného dialogu 

s kýmkoliv již neživým a „rozmlouvat s ním“ a žít s tím kterým „dějinným člověkem“. 

Ale člověk může jít ještě dále, může dokonce vědomě prožívat konflikt „já“ dneška se 

svým vlastním zítřkem, může aktivně pomáhat svému dalšímu růstu, může vést dialog se 

sebou samým: „Mé „já empirické“, dané těžkostmi okamžiku, může vést dialog s mým 

„já ideálním“ daným souhrnem základních životních zkušeností a toužených perspektiv – 

mé „já“ může oscilovat  mezi  dvěma póly,  danými obvykle konfliktem mezi  tlakem a 

požadavkem „dneška“ a požadavkem delších perspektiv.“181) 

     Řeč je zde o tzv. „vnitřním dialogu“, tj. o rozmluvě člověka se sebou samým, se svou 

„možností“, se svým „lepším já“, jde tu tedy o vědomé zrání. Nynější uspěchaná doba 

nutí  člověka  k určitému  ustrnutí  lidského  „já“  na  jeho  pro  společnost  „použitelné“ 

možnosti. Člověk splňuje požadavky společnosti, aby měl „pokoj“, ale neuvědomuje si, 

že je to na úkor jeho vlastního bytostného rozvoje. Instinktivně tak sám sebe „potlačuje“ a 

stylizuje se do určitého osobitého „stylu života“, který mu to umožňuje. Často se záměrně 

vyhýbá tomu nepříjemnému a ožehavému, totiž přemýšlení  o sobě samém. Proto také 

dnešní „moderní člověk“ neustále hledá vnější podněty a snaží se jít ze zábavy do zábavy, 

cestuje ne proto, aby poznával jiné kultury a zvyky, ale cestuje prostě „tak“, z principu, 

protože ten, co hodně cestuje, ten na to také asi „má“.182) Člověk tak neustále potřebuje 

další  a  další  podněty,  účastnit  se  co nejvíce  zábav,  kupovat  si  věci,  které  vlastně ani 

nepotřebuje, nebo zažívat ony „adrenalinové“ sporty-zážitky, a to jen proto, aby byl „sám 

sebou“. Člověk je spokojen, jen když je ponořen do světa věcí a zážitků, když bezhlavě 

konzumuje  a  doslova  „zabíjí“  svůj  volný  čas.  Neuvědomuje  si  ale,  že  například  po 

dvacetileté  době  „spokojenosti“  se  u  něho  objeví  celkový  pocit  prázdnoty  a 

nespokojenosti,  který  se  snaží  zakrýt  něčím  ještě  silnějším,  a  tak  se  stále  pohybuje 

v bludném kruhu. Člověk tak žije bez vnitřního dialogu, tedy vlastně „bez sebe“. 

     Dříve zajišťovalo člověku „vnitřní dialog“ náboženství. Člověk se domníval, že mluví 

s bohem, zatím však hovořil se svým „ideálním já“. Domníval se, že si tak připravuje „ráj 

na zemi“,  zatímco vedl svůj vlastní  „vnitřní  dialog“,  který mu umožňoval  lépe snášet 
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strasti  tohoto  světa.  Modlitbou  si  chtěl  vyprosit  mír  u  boha,  zatímco  ve  skutečnosti 

získával jakýsi „vnitřní klid“ a pohodu. Vždyť věda přece nedokázala, že bůh existuje, a 

když to nedokázaly matematické vzorce a fyzikální poučky, tak to určitě není pravda, a 

když to není pravda, nemá smysl se něčím podobným zabývat. 

     Takto asi uvažuje „současný“ člověk, ale neuvědomuje si, že: „Zbavit se boha může 

moderní člověk poměrně velmi snadno: jde však také o to, aby tím neklesl pod to lidské, 

čím  byla  „modlitba“  (mystifikovaný  vnitřní  dialog),  nýbrž  aby  se  dostal  nad  to,  tj. 

k vnitřnímu dialogu nezmystifikovanému. Dosáhnout toho je nejtěžší  úkol ateistického 

humanismu.“183) Vždyť ono obyčejné modlení obsahuje jisté upozornění, že život člověka 

je jakousi „cestou“, že se v životě musí postupovat stále dále a že o něco jde. Opět se 

projevil Machovcův příklon k existencialismu, který je klíčový pro pochopení jeho pojetí 

smyslu lidského života. Cituje Bibli a ukazuje, že již v těchto starých textech můžeme 

najít otázky a myšlenky, které jsou aktuální dnes. Pro zajímavost uvedeme žalm, na který 

se Machovec často odvolává a který souvisí s naší problematikou.

„Dejte milost služebníku svému, oživ mě!

Já slova Tvoje věrně zachovávat chci.

Rozjasni zrak můj, divům Tvým pak srozumím!

Cizincem na zemi jsem, zákon svůj mi sděl!

Má duše touží provždy dychtivě jej sát.

Odmítáš povýšence, cizí vůli Tvé.

Ode mne, prosím, potupu a hanbu vzdal,

Vždyť já jsem pokyny Tvé vždy zachovával.

Zasedli na mne mocní, štvali proti mně,

však právě tím se sluha Tvůj jen zocelil.“

                                                                (Žalm 118, 17-23)184)              

     Zde je podle Machovce jasně vyjádřen jeden ze základních pocitů člověka předešlých 

generací:  „Jeho  pocit  odcizení  sobě  samému.  Člověk  se  cítí  bídný,  slabý,  má  pocit 

„cizince  na této  zemi“.  V životě  prožívá útrapy,  své nejlepší  záměry nemůže uplatnit, 

nepřátelé vítězí.  Čestný je zahanben, nízkost triumfuje.“185) Člověk poté sbírá veškerou 

svou sílu, aby začal znovu, je na dně a usiluje najít odvahu začít nový životní boj. Právě 

takové „vyjasnění“ podobných pocitů, prostřednictvím „vnitřního dialogu“ samo o sobě 

žádnou  z lidských  bolestí  a  obtíží  neodstraňuje,  ale  dává  člověku  určitou  sílu 

nekapitulovat, nepropadnout bezmoci a skepsi, jde tu o to nezastavit se, ale jít dál a znovu 
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„hledat sebe sama“.186) Jde tu spíše o navození procesu uvažování, který nemá svůj závěr, 

ale  smysl  jen  v sobě  samém.  Člověk  nachází  své  „vyšší  já“  právě  tím,  že  se  v něm 

rozvinou podobné vnitřní procesy, řetěz myšlenek, jistý „systém“ meditování o životních 

situacích.  Důležité  je,  aby  si  člověk  uvědomil  a  nezapomínal  na  to,  že:  „Tou 

nejpodivuhodnější věcí v přírodě je on sám, nejen jako subjekt, registrátor, „odraz dění“, 

ale jakožto existence, objekt, nejúžasnější jsoucno, pak to s tím jeho „blahem“ musí zůstat 

jen na povrchu. Neboť i suverénní „vládce věcí“, který zapomíná na své „já“, ochuzuje se 

o komunikaci s tím nejcennějším ve vesmíru, s lidským nitrem.“187) 

     Machovec tu tak přímo nedoporučuje „modlitbu“ jako hovor duše s „bohem“, říká, že 

„není třeba se vracet“, protože dnešní „moderní člověk“ je již „poučen“ a má přece svůj 

„střízlivý rozum“.  To ale  neznamená,  že by se musel  pasivně smířit  s  „ponořením ve 

věci“, zapomenout na sebe a neusilovat o rozvoj podobného „vnitřního dialogu“. V této 

souvislosti připomíná to, že ono rozlišení mého „já“ nižšího (empirického) s mým „já“ 

vyšším (ideálním) a jejich možný dialog je přece něčím reálným a především nutným pro 

dnešního „moderního  člověka“.  Poukazuje také  na to,  že  tento  „vnitřní  dialog“,  onen 

bytostný rozhovor sebe sama se sebou samým, je mnohem náročnější než přijmout ideu 

boha a dialogu „duše s bohem“. Určitý model pak vidí v umění, především v literatuře a 

dramatu, kde uvádí osobnosti jako J. W. Goethe nebo F. M. Dostojevskij, kteří dokázali 

zachytit duši člověka v její složitosti a rozporuplnosti. Správně upozorňuje na to, že můj 

zážitek  umělecký a  můj  vlastní  „existenciální  problém“ není  totéž.  „Člověk potřebuje 

„filosofii života“ a „vnitřní dialog“ v ohniscích svého pracovního a osobního úsilí, nejen 

večer  nad  knihami  a  v divadelním  sále  –  a  pro  toto  ještě  humanismus  své  modely 

„vnitřního  dialogu“  prakticky  vůbec  nemá,  v tomto  smyslu  (použijeme  paradoxu) 

materialismus potřebuje najít svůj způsob „modlitby“.188) 

     Vnitřní dialog je tak podmínkou pro náročnější mravní vyspělost. Není to sice jediná 

cesta, pomocí které může člověk aktivně zasahovat do svého „vnitřního“ růstu (i samotná 

práce je takovou cestou), ale je to jediná cesta, pomocí níž si člověk uvědomí choulostivé 

a jemné vnitřní problémy, vyjasní si určitou svou slabost, své nedostatky nebo svou vinu 

za něco. Velmi může v této souvislosti člověku pomoci i kritika od někoho druhého, ale 

pouze v případě, že ten, který kritizuje, zná podstatu „vnitřního dialogu“ a ví, jak složitá 

je věc lidského nitra a jak obtížné je do něho zasahovat. Proto bez „vnitřního dialogu“ 

může  být  vzájemná  mezilidská  komunikace  jen povrchní.  „Vnitřní  dialog“  může  také 

přivodit skutečný světonázorový a mravní „růst člověk“ spojený s vnitřní „konverzí“.
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     V této souvislosti je nutné upozornit, že vědomosti je možné prostřednictvím školy 

šířit, ale k tzv. skutečnému „přesvědčení“ se musí každý probojovat sám. Zásadní změna 

světonázorového  nebo morálního  stanoviska  není  vůbec  možná  pouze  tím,  že  „staré“ 

názory  jen  tak  „odložím“  a  přijmu  „nové“.  Není  to  tak  jednoduché,  protože  se  tato 

přeměna  týká  celého  člověka  (rozumu,  citu,  mého  „já“  nebo  perspektiv  a  návyků). 

Skutečná konverze proto není akt sebepopření, ale je to způsob sebenalezení: „Pro své 

přesvědčení  získám  druhého  toliko  tehdy,  jestliže  v  „mém“  přesvědčení  nalezne  po 

vzájemném a vnitřním dialogu více a lépe sebe sama, jestliže to „jeho“ – co v něm zrálo 

od dětství – není tím druhým přesvědčením „škrtáno“, ale naopak realizováno plněji, než 

umožňovalo přesvědčení staré.“189)

     Mohu-li  tedy  vést dialog  s někým  z mého  okolí,  nebo  s někým,  kdo  již  nežije 

prostřednictvím  jeho  díla,  mohu-li  vést  dialog  se  svým  „lepším  já“,  mohu  poté 

komunikovat také prostřednictvím vnitřního dialogu „já“ s „nejá“, tj. k dialogu se světem 

„beze mne“, se souhrnem toho, co nejsem já, s vědomím konfliktu mého „bytí“, s mým 

„nebytím“,  s mou  smrtí.  Smrt  je  podle  Machovce  to  jediné  jisté  v našem životě,  pro 

„moderního  člověka“  je  většinou  jen  „ničím“  –  „raději“  –  je  tečkou  za  konkrétním 

životem,  ne  samostatnou  existencí,  což  je  „normální“  u  lidí  zcela  ponořených  a 

ztracených ve  věcech.190)  Machovec  o tom píše:  „Jestliže  se  v člověku rozvine  vnitřní 

dialog a snaha o „růst“, o „sebepřekonávání“, o nacházení vyšších a vyšších forem mého 

„já, pak už je smrt nejen tečkou, nejen něčím nejsoucím, nýbrž toto mé „nebytí“ se stává 

v mé mysli mou „skutečností“, realitou mého celkového životního osudu. Pak ovšem žiji 

nejen „dokud jsem“, jak by řekl Epikuros, nejen „před smrtí“, ale žiji „se smrtí“, žiji se 

zážitkem této své smrti, mohu proto ve svých životních plánech a tužbách se svou smrtí 

„počítat“.191) Smrt  tak nemůžu  ze  svého života  vyškrtnout,  ale  je  potřeba  ji  do svého 

života „zahrnout“, počítat s ní ve smyslu přizpůsobení svých životních ideálů tomu, aby je 

má smrt nezmařila, ale dovršila. Mohu se tak ptát, co znamená „svět beze mne“. Proto 

ono „nejá“ v dialogu „já – nejá“ může být chápáno jako smrt i jako „svět“. 

     Dialog se smrtí je tak vlastně dialog se světem „beze mne“ s absolutním „nejá“. A 

právě v tomto absolutním „nejá“ nalézám konečně a úplně své „já“, neboť jen tváří v tvář 

smrti  se  i  zjeví  to,  co  bylo  v mém  životě  a  ve  mně  samém  skutečně  existenciálně 

významné. Machovec zde upozorňuje na jeden z nejsilnějších existenciálních prožitků, a 

to na dobu těsně před smrtí, kdy již člověk netaktizuje a nelže, stojí sám před sebou úplně 

odhalený  a  teprve  tváří  tvář  smrti  vidí,  oč  mu  v životě  opravdu  šlo.  Zajímavá  je 

vzpomínka Milana  Sobotky,  který Milana  Machovce navštívil  v nemocnici  těsně před 
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jeho smrtí.  Sobotka o tom píše:  „V následujících  několika  měsících  jsem ho (Milana 

Machovce – pozn.  J.  Š.)  několikrát  navštívil  – ve Střešovicích,  v léčebně  dlouhodobě 

nemocných  v Máchově  ulici  a  posléze  v nemocnici  Na  Slupi.  Měl  jsem  příležitost 

pozorovat, jak se – vědom si svého stavu – loučí se životem. Nicméně ještě nerezignoval. 

V každé ze svých posledních štací si nejprve proměřil očima pokoj, zda by se tam vešlo 

deset  studentů,  jimž  by  přednášel.  Četl  Waltera  Scotta,  zřejmě  svou  oblíbenou  četbu 

z raného  mládí.“192) S čistým svědomím můžeme  o  Milanu  Machovcovi  říci,  že  žil  – 

stejně jako Sokrates – v souladu se svou filosofií. To, o čem psal a s čím souhlasil, také 

skutečně žil, a to i v nejtěžších chvílích svého života tváří v tvář své vlastní smrti. Tehdy 

se, jak sám psal, „netaktizuje“ a „nelže“, člověk stojí sám před sebou bez jakýchkoliv 

iluzí, nemá plány ani cíle, zažívá skutečný a poslední existenciální zážitek svého života: 

„Tím  však  se  právě  dialog  se  smrtí  stává  naprosto  upřímným  a  absolutně  čestným 

dialogem se světem: v „mezní situaci“ v zážitku blížící  se smrti  mého „já“ bytostně a 

s maximální možnou opravdovostí (ne náhodou se říká „smrtelně vážně“). Protože však 

toto mé „já“ je „já ve světě“, beru v tuto chvíli s maximální vážností i sám svět, všechno 

to ostatní, všechny ty „druhé“, své druhy, svou „věc“.“193) 

     Člověk  by  tak  neměl  chápat  smrt  jako  bolestný  konec,  jako  přetržení  něčeho 

započatého jako nevyhnutelné negativum, ale jako součást jeho díla, jeho „já“. K tomu 

dojde tehdy, když se mu podaří navodit propojené lidské vztahy tak, aby jeho smrt nutila 

ty „druhé“ pokračovat nejen abstraktně „v díle“, ale v tom pokračování rozvíjet právě i to 

„osobní“,  co  bylo  mým  údělem.  Machovec  zde  upozorňuje  na  to,  že  jedním 

z nejpovážlivějších rysů dnešního člověka je, že „neumí umírat“ a chová se tak, jakoby 

smrti vůbec nebylo, jakoby se ho vůbec netýkala a i hodinu před smrtí doufá ve svou 

záchranu. Příčinou toho je „zvěcnění člověka“ dané systémem vzájemného obelhávání 

lidských individuí. To, že člověk svou vlastní smrt odmítá, lze vysvětlit snad pouze tím, 

že především neumí žít, že neumí brát „smrtelně vážně“ sám svůj život. Když se ptali 

Milana  Machovce,  jak  by  chtěl  zemřít,  zcela  v souladu  se  svou  filosofií  odpověděl: 

„Nejraději s „Vive la liberté!“ na rtech. To se mi však nepodaří. Tak snad při přednášce. 

Aby můj poslední pohled patřil nohám nějaké krásné studentky.“194) 

     V souvislosti s životem a smrtí hovoří také Machovec o délce života, kde upozorňuje 

na  to,  že  není  důležité  dožít  se  vysokého  věku,  ale  dát,  třeba  jen  krátkému  životu, 

smysluplný  obsah.  Úkolem humanismu  je  v této  souvislosti  prožít  individuální  lidský 

život hlouběji než jako pouhý souhrn šedesáti či devadesáti let, a to tak, aby měl každý 

z nich  pro  jedince  stejnou  hodnotu.  Atheisticko-humanistická  „filosofie  člověka“ 
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umožňuje nazírat individuální lidský život jako: „Neustálé zrání, jako vyzrávání skutečné 

lidské  osobnosti,  jako růst  životní  moudrosti  lidského „já“  ve světě.  V jistém smyslu 

prožívá každý jednotlivec ve zkratce dějiny lidstva, ovšem ne stejně hluboce a ne každý 

stejně daleko.“195) Jako příklad uvádí Machovec fáze v životě člověka. Rozděluje je na 

dětství,  které  se  podobá  svým  egocentrismem  postoji  naivního  divocha  neschopného 

uvažovat  o  svém údělu.  Dále  pak  na  mládí,  které  se  podobá prudkým a  silným,  ale 

nehlubokým  zápasům  v počátcích  lidské  civilizace.  A  na  věk  zralosti,  jako  věk 

uvědomělých  životních  bojů  o  naplnění  smyslu  lidského  života.  Tyto  „životní  boje“ 

vedou k jisté duševní vyzrálosti – moudrosti a ke smíření se světem a se svým vlastním 

údělem.  K uvědomění  si  vztahu  mezi  mým  „já“  a  přírodou  a  v této  souvislosti 

k vyrovnané  přípravě nutného splacení  dluhu přírodě,  která  nám umožnila  uvědomělý 

život  v určitém  krátkém  čase.  Pokud  byl  náš  život  plný  skutečně  hodnotné  práce  a 

bytostné  komunikace  (dialogu)  s jinými  lidmi,  neodcházíme  z téhož  světa,  do kterého 

jsme se zrodili.  Kolem sebe vidíme výsledky své práce, trvalé stopy po naší aktivitě a 

snahách.  Neodcházíme  proto  jako  náhodní  hosté,  ale  jako  aktivní  spolutvůrci  tohoto 

světa.  Potom i  naši  potomci  mohou navázat  na  naše  aktivity  a  snahy,  vložit  do nich 

výsledky svých vlastních zápasů a dál se rozvíjet bytostně jako lidé. „Byl-li jsem jednou 

takový, jaký jsem, je mé bytí ve vesmíru čímsi reálným. Jsem-li „dítětem času“, jsem i 

čímsi  „nadčasovým“,  neboť  čas  sám  je  věčný.  Moje  smrt,  mé  „nebytí“  je  pak  – 

z vesmírného hlediska – jen epizodou jakéhosi úžasného reálného procesu,  v němž „o 

něco jde“ – a i toto něco je plně reálné.“196) V lidské smrti tak zmizí pouze jméno, osobní 

láska a bolest nebo vědomí „já“, nezmizí však sama schopnost reality mít jméno, být „já“, 

milovat  a  trpět.  Jsem-li  tedy  v čase,  jsem  ve  věčnosti.  Jinak  řečeno  s  Milanem 

Machovcem „Byl jsem – tedy jsem“. Nejvyšším obsahem nejvyššího dialogu je tak můj 

dialog s věčností, s vesmírem, s celým věčným „já – nejá“. V této souvislosti upozorňuje 

na indickou „Bhagavádgítu“ a její „Zpěv o vznešené“, kde se píše:

„Jsem láskou – tou dovolenou, tou pravou láskou bytostí.                         

Ba – bytí vše, říš dobroty, říš vášní, ba i temnoty, 

je dílem mým a ve mně tkví – ne ve všem já, já jsem přec víc!

Jestliže člověk něco ctí, ať božstvo jakés, jakkoli.

Já jeho víru přijímám, ke mně se cit ten vtahuje.“197)

                                                   (Bhagavádgíta VII, 8-11, 21)                    
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     I přes to, že jde o zcela odlišné zpracování vzniklé v jiné době a v jiných historických 

souvislostech, je sdělená pravda v podstatě shodná.  Jde o citový prožitek toho, že svět je 

jen jeden, že proto „jsem-li“, jsem syn „bytí plného“ a bratr všeho, co existuje. Zlo je jen 

v nedostatku a vztahu, ale bytí je bytí dobré a pravdivé, protože je. Tím „nejvyšším“ pro 

člověka  není  rozum,  poznání  ani  dialog,  ale  „život  z hlediska  věčnosti,  tj.  nejvýš 

praktický osobní životní  úděl,  který je inspirovaný dialogem času s nadčasovostí,  já s 

„nejá“, mého bytí  postaveného před bytí  „veškeré“. Pak se dle Machovce vytváří  tzv. 

„kosmický cit“,  který je už vědomě vesmírný.  Machovec o tom píše:  „Pak splývá cit 

nejprostší  s úlohou  nejvznešenější,  pak  ve  „všesympatii“  září  v očích  dítěte  odlesk 

nebeských  hvězd.  Život  nalézá  svůj  smysl  v dnešku,  v drobné  práci,  lásce  a  soužití 

„člověka  mezi  lidmi“,  ale  není  již  ztracen  v přítomnosti,  ale  žije  s dějinami  a 

s nadčasovostí v bratrské jednotě. Potom je „vše jedno“, ale ne už ve smyslu skeptickém, 

v pocitu  nízkosti  a marnosti,  ale  ve smyslu  vyvýšení  mysli  nad vše nízké,  nelidské – 

k člověku jako nejpozoruhodnějšímu jevu ve vesmíru.“198) 

     Milan  Machovec  je  marxisticko-existencialistickým  myslitelem  „celku“,  který 

prostřednictvím dialogu ukazuje „správnou“ cestu k poznání skutečného lidství a toho, 

zač stojí v životě skutečně usilovat. Dialog je pro něho „pozadí“, kde se lidé setkávají ve 

své otevřenosti  a lidské „naivitě“, která předpokládá stejný přístup i od toho druhého. 

Dává skutečný „návod“ jak takový dialog vést. Zdůrazňuje především odvahu „rozevřít se 

celý“, „dát veškeré své vědomí k dispozici tomu druhému, ať jde o přítele nebo soupeře“, 

„konkrétní  adresný  zájem  především  o  člověka  –  partnera  mého  dialogu“,  „osobní 

angažovanost“ a posledním předpokladem je, že „musí použít všech složek svého nitra, 

ale naopak nesmí použít všech prostředků zápasu, především vnějších“. To jsou velice 

náročné požadavky především na mravní stránku člověka. 

     Sám Machovec si uvědomuje, že ne každý bude schopen je dokonale plnit. Není ani 

naivní  a  nepočítá  s tím,  že  partner  našeho  dialogu  bude  stejně  otevřeně  přistupovat 

k těmto  ideálům  bez  jakýchkoliv  postranních  úmyslů.  Jde  mu  spíše  o  to,  aby  lidé 

pochopili důležitost vzájemného kontaktu ne ve smyslu bezduchého „tlachání“ o ničem, 

ale ve smyslu skutečného hlubokého a bytostného „setkání“ dvou jedinců. Pokud bychom 

přeložili slovo dialog jako „dia“ – skrz a „logos“ – celek, pak je možné se při vzájemné 

rozmluvě  setkat  s celkem,  ne  s počitatelnou  jednotlivostí.  Jak  je  správně  řečeno: 

„Zapomenutím  na  bytí,  vidíme  pouze  jsoucna  a  žijeme  jen  pro  věci,  jak  vyhaslé 

sopky.“199) A právě toto Machovec chápe a upozorňuje na „zvěcnění“ a stále se rozšiřující 

specializaci, které nedávají možnost nahlédnout celek. Vzájemným dialogem mezi dvěma 
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jedinci  je tak možné pochopit  v dnešní době,  zaměřené na výkon a na partikularizaci 

celku, to, co má skutečnou lidskou hodnotu. Takový dialog může člověk vést nejen se 

skutečným „živým“ člověkem, ale  také s někým, kdo tu už není,  a to prostřednictvím 

vlastních úvah nad jeho dílem, nad jeho myšlenkami. Skutečný bytostný dialog tak můžu 

zažít například s J. A. Komenským nebo s Platónem. Pročítám jejich práce a najednou 

jsou tu „se mnou“, jsou „vedle mne“ a hovoří, já naslouchám a sám, vlastní řečí, k nim 

promlouvám.  Vedeme „dialog“.  Není  tu  však  jen  dialog  „já  –  ty“,  ale  také  tu  jde  o 

„vnitřní  dialog“  –  „já  –  já“.  Dialog,  který  se  týká  mého  „já“  s mým  ideálním  „já“. 

V tomto případě se jeho podstata dá vystihnout slovem „modlitba“, které můžeme chápat 

ve smyslu náboženském, ale také jako vlastní  „cestu“, po které jako bloudící pocestní 

procházíme. „Na cestě je třeba provést obrat od věcí, které se na cestě nalézají k tomu, co 

je pod nimi, tj. k tomu, co umožňuje ukazování cesty (Weg) i pohybu (Bewegung).“200) V 

dialogu „já – já“ si  je důležité  uvědomit,  že smrt  je to jediné absolutně jisté v životě 

člověk, proto dialog se smrtí je dialog se světem „beze mne“. Lidé dnes neumějí umírat, 

s vlastní  smrtí  vůbec nepočítají,  obávají  se jí,  a  pokud mohou,  tak ji  ze  svého života 

vytěsňují. Úkolem „vnitřního dialogu“ je, mimo jiné, člověka na tuto „poslední událost“ 

jeho života  připravit.  A to  tak,  aby ji  nevnímal  jako „nutné zlo“,  které  ho připraví  o 

všechny plány a iluze, ale jako bytostnou součást jeho života. 

     Tyto úvahy mají svůj existenciální základ vykládaný zčásti na pozadí marxistické 

filosofie. Abychom zcela pochopili Machovcův postoj, je důležité uvést to, jak sám autor 

marxismus chápal a co pro něho bylo z tohoto myšlenkového směru podstatné. Machovec 

o  tom píše:  „Hlásím-li  se  k marxismu,  pak  opět  jen  v tom smyslu,  tj.  k tomu,  co  je 

neodlučitelné a organicky včleněno do tisícileté historie humanismu. Odmítám sektářsko-

dogmatické pojetí marxismu jako něčeho zcela výlučného, jako něcoho co relativizuje, 

nebo dokonce anuluje závažnost tisíciletého antropologického hledání: marxismus pro mě 

představuje  časovou a  místní  odpověď,  nicméně  odpověď na  obrovské  otázky celých 

dějin  lidstva  a  lidského  sebepoznání;  bez  těchto  otázek  je  ona  odpověď  zcela  beze 

smyslu.“201) Zde vidíme, že Machovec klade důraz především na humanistickou stránku 

marxismu,  kterou,  jak  jsme  mohli  vidět  výše,  chápe  především  jako  antropologické 

hledání a nikoli jako dogmatickou výlučnost. 

     Tato kapitola nám ukázala nejpodstatnější stránku Machovcových úvah o smyslu 

lidského  života.  Jinak  řečeno,  „dialog“  je  částečně  smyslem  lidského  života  a  zčásti 

prostředkem  k  jeho  hledání.  Bohužel  Machovec  upozorňuje  na  to,  že:  „Skutečného 
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dialogu je  tak  málo,  protože  tak  málo  lidí  v řadách  všech  nejrůznějších  vyznávaných 

konfesí tomu, co říkají, také opravdu bytostně věří.“202) 

     Sám Machovec si uvědomuje, že ukazuje především mnoho těžkostí, které jsou navíc 

jen  obtížně  řešitelné  a  pokud  je  možné  je  řešit,  tak  pouze  vcelku,  nikoliv  odděleně. 

Upozorňuje také na závažný problém apatie většiny bytostí světa na řešení podobných 

problémů.  „Vždyť  milióny lidí  se  netrápí  podobnými  otázkami,  žijí  si  dobře  a  svým 

způsobem šťastně. Není v tom třeba vidět reálné důvody optimismu? Nikoliv – to právě 

znepokojuje, že tolik lidí může být jen spokojeno, že „nevidí“. Proto máme právě jen 

naději,  nikoli  jistotu.  Jen  naději,  že  budeme  žít  lépe,  dobývat  vesmír,  prohlubovat 

člověka, že budeme vůbec žít.“203) 

     Karel  Mácha  s odstupem let  hodnotí  Machovcovy dialogické  snahy následovně: 

„Milan Machovec hledal ve druhé polovině šedesátých let smysl české kultury. Chtěl najít 

most  mezi  západem  a  východem,  proto  podřídil  časem  svou  osobní  činnost  velmi 

aktuálnímu  dialogu  mezi  marxismem  a  křesťanstvím.“204) K velkému  úspěchu  těchto 

dialogických snah přispěl podle Máchy také stále se šířící marxistický ateismus v Evropě: 

„Holandský východoevropský misionář Albert Rasker a exkatolík Machovec byli ideální 

partneři. Zvláště v době, kdy Karl Rahner silně vyhranil šance katolicko-marxistického 

dialogu. Počáteční odchod západoevropského protestantismu jen dramaticky zvýšil přijetí 

Machovcova marxistického dialogu.  V tu  dobu bylo  důležité  zdůraznit,  že se hlavním 

problémem stal marxistický ateismus ve východní Evropě.“205)   

Závěr
     Na první pohled je zřejmé, že na rozdíl od předešlého období let 1957 – 1965 je 

problematika smyslu lidského života  pojímána odlišně.  Také metodologický přístup je 

poněkud jiný. V prvním období je tento fenomén zpracován zcela pod vlivem marxistické 

filosofie se zřejmým odmítáním všeho náboženského. Hledání smyslu lidského života je 

tu zpracováno historickou metodou začínající u vzniku křesťanství, přes antickou filosofii 

epikureismus,  stoicismus  a  kynismus,  k středověkému  sektářskému  pojetí,  poté 

k osvícenství,  až  ke  krizi  devatenáctého  a  počátku  dvacátého  století.  Konečným 

výsledkem  je  tu  nakonec  „socialistické  řešení“,  které  má  vyústit  v harmonickou 

komunistickou společnost. 

     Ve druhé etapě Machovcova hledání smyslu lidského života je tato historická metoda 

téměř  opuštěna.  Jsou  uvedeny  jen  nejdůležitější  okolnosti  historického  vývoje  této 
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problematiky.  Největší  důraz  je  kladen  na  problémy,  jako  je  „Vesmír“,  „Práce“, 

„Systém“, „Humanismus“, „Dějiny“ a především na „Dialog“. Tento okruh problémů se 

v Machovcově  zpracování  tématu  objevuje  zcela  nově.  K posunu  dochází  také 

v metodologickém  zpracování,  kdy  je  předešlé,  zcela  marxistické  pojetí,  vystřídáno 

marxisticko-existencialistickým  přístupem.  Přesněji  řečeno,  když  Machovec  hovoří  o 

marxismu,  má  jakousi  „lidskou  tvář“.  To,  co  se  nově  objevuje,  je  existencialistická 

interpretace  ovlivněná  především dílem Karla  Jasperse  a  J.  P.  Sartra.  Proto  je  nutné 

počítat  s Milanem Machovcem především jako s existencialistickým filosofem dialogu. 

To je okolnost,  která byla  doposud v odborné literatuře zcela opomíjena.  Zřejmě je to 

způsobeno  tím,  že  se  sám  Machovec  označoval  za  filosofa  aristotelsko-kantovského. 

„Jako  vzor  jsem měl  také  postavu  T.  G.  Masaryka.  Marxismus  jsem bral  jako  druh 

universalismu,  ale  nikdy jsem se nestal  dogmatickým marxistou,  ani  ekonomicky ani 

filosoficky.“206) Přesto ze studia jeho práce týkající  se smyslu lidského života  vyplývá 

Machovcův příklon k filosofii existence. Vždyť problémy, o kterých hovoří, jako je např. 

„Systém“, „Vesmír“ nebo „Dialog“, jsou samy o sobě existenciálními problémy. Správně 

v této souvislosti upozorňuje na zdánlivou jistotu dnešního člověka, který si vnějškově 

„žije spokojeně“ a nepřipouští si podobné potíže. Kdyby lidstvo mělo jistotu optimismu: 

„Uspalo by to jeho pozornost úplně.  Byl  by to počátek jistoty konce.  Právě proto,  že 

lidstvo nemá jistotu, že má jen příležitost „lepšího života“, příležitost „nalezení člověka“, 

že musí o svou naději v horečných bolestech zápasit, právě proto, že máme jen naději, 

máme naději …“207) Je ale nutné zdůraznit, že sám Machovec téměř nikde ve svém díle 

existencialisty  přímo  necituje  ani  o  existencialistech  nehovoří.  Přesto  tu  je  silný  vliv 

především  K.  Jasperse  a  jeho  šifer  transcendence,  které  se  člověku  otevřou  buď 

v mezních situacích, nebo v komunikaci (dialogu).208)

     I  přes  vcelku  pozitvní  hodnocení  tohoto  období  je  třeba  upozornit  na  přílišné 

zjednodušování a popularizaci některých problémů. Machovec občas dělá  příliš rychlé 

soudy bez filosofické reflexe nebo bez hlubšího studia dané problematiky.  V některých 

případech jsou jeho závěry až příliš líbivé a poplatné době. Toto si všímá i dobový tisk, 

který o Machovcově pojetí  smyslu lidského života  píše:  „Machovce tak trochu potkal 

úděl těch, kdo vstupují na území málo prochozená. Jeho rozbor se vyznačuje šíří závěrů 

na  úkor  intenzity.“209) Navíc  bylo  Machovcovi  vytýkáno,  že  pozapomněl  na  fakt,  že 

komunistická strana je stále živým útvarem. Ladislav Tomášek to dále komentuje: „Zdá 

se,  že  v jeho výkladu je  poněkud zamlžena  ta  základní  skutečnost,  že  KSČ je  živým 

útvarem, který stojí nejvýše v hierarchii instituciálních systémů.“210) Přesto byl Machovec 
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ve své době jeden z mála, který svým dílem i veřejným působením oslovil velkou řadu 

lidí, kteří ho poté byli ochotni následovat. Téma hledání smyslu lidského života dokázalo 

lidi zaujmout a ve složitém historickém období jim pomáhalo najít cestu. 

O tom, zdali se tento problém posunul dále a zdali došlo k dalším změnám jeho pojetí, 

bude pojednávat následující kapitola.                    

       Poznámky
1) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 9

2) Kompletní znění tohoto dopisu je uvedeno v příloze této práce.

3) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 9

4) Tamtéž, s. 14

5) V tomto případě jde o knihu Machovec, M.: O smyslu lidského života. Orbis, Praha 1957 a její členění

6) O tom píše také Emanuel Rádl ve své knize „Útěcha z filosofie“. Čin, Praha 1946

7) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 19

8) Tamtéž, s. 22

9) Tamtéž, s. 25 - 26

10) V tomto případě jde o okruhy problémů jako je „Bůh“, „Slast“,  „Vesmír“,  „Práce“, „Humanismus“,  „Dějiny“ a 

„Dialog“

11) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 27 - 28

12) Tamtéž, s. 28 - 29

13) Feuerbach, L.: Přednášky o podstatě náboženství. SNPL, Praha 1953, s. 197

14) Kol. autorů: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 139, na dotazy odpovídá Milan Machovec

15) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 33

109



16) Tamtéž, s. 35

17) Machovec, M.: Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? NPL, Praha 1965, s. 8

18) Tamtéž, s. 112 - 113

19) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 37

20) Tamtéž, s. 38

21) Kol. autorů: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 145, na dotazy odpovídá Milan Machovec   

22) Opočenský, M.: Křesťansko-marxistický dialog v Praze. In: Mistr dialogu Milan Machovec. Akropolis, Praha 2005, 

s. 46

23) Podrobněji  o této problematice pojednává disertační práce Tomáše Nováka „Milan Machovec – monografie  se 

zaměřením na teologickou problematiku. HTF UK, Praha 1997

24) Mácha, K.: Glaube und Vernunft.  Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil IV/2 – 1953 – 

1989. Mährische Landesbibliothek, München: K. G. Saur: Brünn 1998, s. 126 - 127 

25) Kol. autorů: Malý encyklopedický slovník,  Academia, Praha 1972, s.  138, pojem Bůh, autorem hesla je Milan 

Machovec

26) Tamtéž, s. 509

27)  Více  o  životě  a  názorech  Epikura  se  můžeme  dozvědět  z díla:  Diogenes  Laërtios:  Životy,  názory  a  výroky 

proslulých filosofů, NČSAV, Praha 1964

28) Machovec, M.: A co láska? O mravních problémech lásky. Květy, 16. 9. 1967, s. 7

29) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 51

30) Podrobnější Aristotelovo pojednání o těchto problémech nalezneme v jeho dílech: Aristoteles: O duši. Rezek, Praha 

1995 a v díle Arisotelés: Etika Nikomachova. Rezek, Praha 1995

31) Aristoteles: Etika Nikomachova. Rezek, Praha 2009, s. 237

32) Tamtéž, s. 237

33) In: přednášky na FFUK, „Ethika“, zimní a letní semest 1995 - 1996

34) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 54

35) Aristotelés: Etika Níkomachova. Rezek, Praha 2009, 1103b - 30, s. 47

36) Marx, K.: Teze o Feuerbachovi. In: Marx, Engels, Lenin k filosofickým otázkám. Svoboda, Praha 1979, s. 129

37) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 57

38) Marcus Aurelius: Hovory k sobě. Odkazy,  Praha 1948 a v knize: Epiktétos:  Rukověť – Rozpravy.  Praha 1957, 

předmluva Milana Machovce

39) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 67

40) Blíže  o tom Milan Machovec pojednává ve  své knize:  Machovcová,  M.,  Machovec,  M.:  Utopie  blouznivců a 

sektářů. ČSAV, Praha 1960 a ze zahraniční literatury je pozoruhodná studie k tomuto tématu: Ginsburg, C.: Sýr a červy. 

Argo, Praha 2002  

41) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 83 

42) O tom pojednává F. Nietzche ve svých dílech: Nietzsche, F.: Tak pravil Zarathustra. SČ, Praha, 1995, Nietzsche, F.: 

Mimo dobro a zlo. Aurora, Praha 1998 a Nietzsche, F.: Ecce homo. Votobia, Olomouc 1993

43) Machovec, M.: Svatý Augustin. Orbis, Praha 1967, s. 6

44) Svatý Augustin: Vyznání. Kalich, Praha 1990, s. 430

45) Machovec, M.: Svatý Augustin. Orbis, Praha 1967, s. 146

46) Tamtéž, s. 174 -1 75

47) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 91

48) Tamtéž, s. 92

49) Kol. autorů: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 146, na dotazy odpovídá Milan Machovec    

50) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Mladá fronta, Praha 1968, s. 15

110



51) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 96

52) Tamtéž, s. 9

53) Tamtéž, s. 101

54) Po druhé světové válce začala tzv. „studená válka“ mezi USA a SSSR, jejíž součástí bylo také soupeření o dobytí  

vesmírného prostoru. Pro zajímavost uvádíme nejvýznamnější události při dobývání vesmíru: „vesmírný věk“ lidstva 

začal 3. 10. 1957, kdy SSSR vypustil první umělou družici Sputnik. 12. 4. 1961 uskutečnil na lodi Vostok první let 

člověka do vesmíru trvající 108 minut Rus Jurij Gagarin. 21. 7. 1969 první člověk na Měsíci – přistála vesmírná loď 

Apollo 11 se dvoučlennou posádkou na Měsíci. První člověk, který vkročil na Měsíc, byl Američan Neil Armstrong. 

55) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 104

56) Kol. autorů: Slovník českých filosofů. MUB, Brno 1998, s. 361

57) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 111

58) Tamtéž, s. 114

59) Tamtéž, s. 116

60) Tamtéž, s. 118

61) Tamtéž, s. 126

62) Tamtéž, s. 130

63) In: přednášky na FF UK, zimní a letní semestr 2001 - 2002 – „Smysl lidského života“ a zimní a letní semestr 1995 - 

1996  – „Ethika“

64) Sobotka, M.: Umírat ve shodě se svou filosofií. In: Mistr dialogu Milan Machovec. Akropolis, Praha 2005, s. 319 

-320

65) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 132

66) Machovec, M.: Tomáš Garirgue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 155

67) Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Laichter, Praha 1944

68) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 137

69) Marx, K.: Kapitál. Vybrané spisy 3, Svoboda, Praha 1978, s. 61

70) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 137

71) Tamtéž, s. 141

72) Hegel, G., W., F.: Fenomenologie ducha. NČSAV, Praha 1960, s. 158 – 159

73) Marx, K.: Ekonomicko – filosofické rukopisy z roku 1844. Svoboda, Praha 1978, s. 50 – 51

74) Tamtéž, s. 52

75) Machovec, M.: Člověk, morálka, riziko a já. In: kol. autorů: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 147

76) O výchově a vzdělávání v tomto období v tomto období hovoří Milan Machovec především v pracích: Machovec, 

M.:  Některé  podněty k dalšímu rozvoji  ateistické výchovy.  In:  Materiály k dálkovému studiu ateismu. Socialistická 

akademie, Praha 1965/1, s. 1 - 24, Machovec, M.: Jak dál – aneb je mi něco do filosofie? Svobodné slovo, 12. 5. 1966,  

s. 3, Machovec, M.: K antifašistické výchově. Hlas revoluce, 28. 10. 1966, s. 5, Machovec, M.: Zamyšlení nad věčnou 

otázkou lidského štěstí. Nová Praha, 1967/26, s. 4 - 5, Machovec, M.: Patří Sokol jen minulosti? Svobodné slovo, 28. 3. 

1968, Machovec, M.: Křesťanství, Věda a technika mládeži. 1970/14, s. 492 - 493, 1970/15, s. 526 - 527

77) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 145

78) Machovec, M.: Radosti a skepse Milana Machovce. Literární noviny, 28. října 1998, č. 43, s. 10

79) Machovec, M.: A co láska? – o mravních problémech lásky. Květy, 16. 9. 1967, s. 7          

80) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 147

81) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 143 - 144

82) O této problematice píše Milan Machovec více ve své knize: „Filosofie tváří v tvář zániku“, Zvláštní vydání, Praha 

1998

83) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 149

111



84) In: přednášky na FFUK, zimní a letní semestr 1999 - 2000, „Z duchovních dějin českého tisíciletí“

85) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 150

86) Tacitus: Agricola, Anály, Germánie, Historie. Tatran, 1980, Bratislava

87) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 152

88) To je popsáno v knize Kafka, F.: Proces. Argo, Praha 1995

89) Machovec, M.: Ježíš pro moderního člověka. Orbis, Praha 1990, s. 16

90) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 158

91) K této otázce se Milan Machovec vyjadřuje především v: Machovec, M.: K filosofickým základům tolerance. In: 

Problém tolerance v dějinách a perspektivě. Edice Petlice, Praha 1981, s. 448 - 497, samizdat, Machovec, M.: Od ovoce 

ke kořenům i v problémech lhostejnosti. Lidová demokracie, 9. 1. 1966, s. 3, Machovec, M.: K pobytu spojeneckých 

vojsk na našem území. Prohlášení společnosti pro lidská práva, Lidová demokracie, 12. 7. 1968, s. 1

92) Machovec, M.: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 116

93) Radikalismus je od lat. „radix“ – kořen.

94) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 167

95) Machovec, M.: Rozhovor. Křesťanská revue. 2000/7 s. 176

96) Machovec, M.: Hledání jistot. Mladá fronta, Praha 1966, s. 119

97) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 171

98) Tamtéž, s. 172

99) Hejdánek, L.: Dvojí filosofický odchod: Milan Machovec a Karel Kosík. Filosofický časopis – Reflexe, 2003/24, s. 

150

100) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 175

101) Tamtéž, s. 177

102) Tamtéž, s. 179

103) Machovec, M.: Svatý Augustin. Orbis, Praha 1967, s. 175

104) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 179

105) Tamtéž, s. 181

106) Tamtéž, s. 182

107) O tom píše Martin Buber ve své knize „Já a ty“.

108) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 184

109) Kalokagathie z řečtiny – kalos – krásný – kai – a – agathos - dobrý  - je to pojem, který vyjadřuje antické řecké 

přesvědčení, že krásní a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být 

krásné a naopak.  Vyjadřuje  ideál harmonického souladu a vyváženosti  tělesné i duševní krásy a dobroty,  ctnosti a 

statečnosti. V klasické době se tento pojem užíval jako označení dokonalého aristokrata. Z filosofického pohledu jde o 

pojem, který v sobě zahrnuje harmonický celek a celkovost, který ví o pozadí. Dává se v souvislost s pojmem areté 

(celkovost, statečnost, výbornost).

110) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 188

111) Metanoia – změna smýšlení, osobní obrat, vnitřní proměna, „procitnutí“.

112) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 121

113) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 191

114) Machovec, M.: Josef Dobrovský. Melanrich, Praha 1964, s. 171

115) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 152 - 13

116) Tamtéž, s. 186

117) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 194

118) Malý encyklopedický slovník A - Ž. Academia, Praha 1972, autor hesla „Humanismus“ – Milan Machovec, s. 406

119) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 197

112



120) Tamtéž, s. 204

121) Machovec, M.: Svatý Augustin. Orbis, Praha 1967, s. 179

122) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 205

123) Machovec, M.: Josef Dobrovský. Svobodné slovo, Praha 1964, s. 170, k tomuto tématu ještě dálé: Machovec, M.: 

Vznik  křesťanství.  In:  Kadlecová,  E.,  a  kol.:  Bozi  a  lidé.  NPL,  Praha  1966,  s.  56  -  72,  Machovec,  M.:  Nástup 

křesťanství.  In:  Procházka,  V.  (ed.):  Svět  středověku,  SA,  Praha 1969,  s.  32  -  39,  Machovec,  M.:  Mistr  vědecké 

drobnokresby. In: Dobrovský J.: Dějiny českých pikartů a adamitů. Odeon, Praha 1978, s. 95 - 113 – Milan Machovec 

je autorem překladu z němčiny a doslovu pod jménem Rudolf Havel, Machovec, M.: K dějinné roli české šlechty. In: 

Machovec, M., Pithart, P., Dubský, J.: T. G. Masaryk a naše současnost. Masarykův sborník VII. Edice Petlice, Praha 

1980, Machovec, M.: Masarykův odkaz do druhého půlstoletí.  In:  Vzpomínky a výzvy.  Nové cesty myšlení,  Praha 

1987, s. 16 - 49, samizdat

124) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 208 - 209

125) Tamtéž, s. 209

126) Tamtéž, s. 210

127) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 109

128) Machovec, M.: Josef Dobrovský. Svobodné slovo, Praha 1964, s. 169

129) Tamtéž, s. 165

130) Machovec, M.: Tomáš Garrigue Masaryk. Melantrich, Praha 1968, s. 110 - 111

131) Tamtéž, s. 115

132) Tamtéž, s. 119

133) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 217

134) Machovec, M.: Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? NPL, Praha 1965, s. 111

135) Machovec, M.: Svatý Augustýn. Orbis, Praha 1967, s. 11

136) Tamtéž, s. 220

137) Tamtéž, s. 220

138) Machovec, M.: Ježíš pro moderního člověka. Orbis, Praha 1990, s. 176

139) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 221

140) Goethe, J, W.: Faust. SNKL, Praha, s. 435 - 436

141) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 222

142) Kol. autorů: Stručný filosofický slovník. Svoboda, Praha 1966, s. 82, Milan Machovec je autorem hesla

143) Kol. autorů: Malý encyklopedický slovník. Academia, Praha 1972, s. 240, Milan Machovec je autorem hesla

144) Novák,  T.: Milan Machovec – monografie se zaměřením na teologickou problematiku. HTF UK, Praha 1997, 

disertační práce

145) Balabán, M.: Křesťansko-marxistický dialog v Praze. In: Douglass, B. (ed.) : Reflections on Protest. John Knox, 

Richmond, Virginia 1967

146) Šiklová, J.: Dialogický seminář na Filosofické fakultě UK v šedesátých letech. In: Mistr dialogu Milan Machovec. 

Akropolis, Praha 2005, s. 50

147) O tom více píše: Šiklová, J.: Učitel dialogu v čase mlčení. Právo, 25. 8. 2005, č. 432, s. 5, literární příloha Práva

148) Šiklová, J.: Dialogický seminář na Filosofické fakultě UK v šedesátých letech. In: Mistr dialogu Milan Machovec. 

Akropolis, Praha 2005, s. 56 - 57

149) Nytrová, O., Balabán, M.: Jak tomu bylo s vaším křesťanstvím a marxismem? In: Křesťanská revue, 2000, roč. 67, 

č. 7, s. 176

150) Bondy, E.: Marxisticko-křesťanský dialog Milana Machovce. In: Mistr dialogu Milan Machovec. Akropolis, Praha 

2005, s. 62

113



151) Například: Tasks for the Dialogue. A radio discussion between Milan Machovec a nd Helmut Gollwitzer with  

Hans-Joachim Girock in  the  chair.  In:  Ostereicher,  P.  (ed.):  The  Christian-Marxist  Dilogue.  Writings  sparkled  by 

international conversations between radiál Marxists and radiál Christians. The Macmillan Company, celer-Macmillan 

Limited, London, 1969, s. 115 - 136, Pöhlmann, H., G.: Worin besteht der Sinn des Lebens? Gűtersloher Verlaghaus 

Mohn,  Gűtersloh 1985

152) Schrey,  H.,  H.:  Entfremdung im Socialismus.  Was folgt  aus  Machovec.  Thesen fűr  den Dialog? Lutherische 

Monatshefte, April 1973/4, s. 174

153) Slovo dialog je od „dia“ – skrz a Logos – celek

154) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 223

155) Tamtéž, s. 223

156) Tamtéž, s. 225

157) Tamtéž, s. 226

158) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 227

159) Machovec, M.: J. L. Hromádka – pohledem zvenčí. In: Křesťanská revue. 1991, roč. LVIII, č. 6, s. 140 - 141

160) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 227

161) Machovec, M.: K filosofickým základům tolerance. In:  Problém tolerance v dějinách a perspektivě. Academia, 

Praha, s. 272

162) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 228

163) Tamtéž, s. 228

164) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 229

165) Machovec, M.: J. L. Hromádka – pohledem zvenčí. In: Křesťanská revue. 1991, roč. LVIII, č. 6, s. 141

166) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 231

167) O tom více: Gándhí, M.: Můj život. Praha 1931

168) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 231

169) Tamtéž, s. 231

170) O tom více: Hogenová, A.: Areté  základ olympijské filosofie. Karolinum, Praha 2001

171)  Areté –  výbornost,  průnik  celku,  pozadí,  horizont,  na  kterém  se  věci  ukazují,  kontext  celku,  pozadí,  které 

umožňuje  zjevování  věcí  (promítací  plátno  bytí),  žít  v plnosti,  otevřenost  vůči  tomu,  z čeho  se  rodí  věci  nikoliv 

otevřenost vůči pouhým věcem.

172) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 232

173) Tamtéž, s. 232 - 233

174) Tamtéž, s. 23

175) O tom více F. Kafka ve svých dílech „Proces“ a „Zámek“

176) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 235

177) Machovec, M.: A co láska? O mravních problémech lásky. Květy 16. 9. 1967, s. 7

178) Srovnej: Machovec, M.: Dialog v procesu humanizace člověka. Osvětová práce, 1965/15, s. 10 - 11, 1965/16, s. 11 

- 12, Machovec, M.: Engagement fűr ein sinnovolles Leben. In: Warum ich mich geändert habe? Berlin: Kreuz-Verlag, 

Stuttgart 1971, s. 98 - 103, Machovec, M.: O smyslu života. Magazín „Slovo 1967“, s. 2 - 4, Machovec, M.: Kampf 

oder Dialog? 50 Jahre nach dem „Roter October“. In: Im Herzen Europas. Prosinec 1967, s. 4 - 5, Machovec, M.: Nicht 

Dialog, sondern Aktion. Neues Forum, 1968/174 - 175, s. 435 - 444

179) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 236

180) Machovec, M.: Svatý Augustýn. Orbis, Praha 167, s. 185

181) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 238

182)  O  této  problematice  tzv.  „postmoderny“  více  (srovnej):  Fromm,  E.:  Mít,  nebo  být?  Aurora,  Praha  2001, 

Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti. Slon, Praha 2007, Mokrejš, A.: Duchovní ráz naší doby. Triton, Praha 2007, 

114



Palouš,  R.:  Heretická  škola.  Oikoymenh,  Praha  2008,  Petrusek,  M.:  Společnost  pozdní  doby.  Slon,  Praha  2006, 

Lipovetsky,  G.:  Éra  prázdnoty.  Prostor,  Praha  2003,  Bauman,  Z.:  Úvahy o  postmoderní  době.  Slon,  Praha  2006, 

Hogenová, A.: Areté základ olympijské filosofie. Karolinum, Praha 2001, Pešková, J., Schűcková, L.: Já, člověk … 

SPN, Praha 1991

183) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 239

184) Bible. Písmo svaté Starého i Nového zákona. Kalich, Praha 1993, ekumenický překlad

185) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 241

186) O tom více: Jaspers, K.: Filosofická víra. Oikoymenh, Praha 1994, Sartre, J., P.: Bytí a nicota. Oikoymenh, Praha 

2006, Camus, A.: Cizinec. Pád. Mladá fronta, Praha 1966, Camus, A.: Mýtus o Sisyfovi. Svoboda, Praha 1995, Marcel,  

G.: K filosofii naděje. Vyšehrad, Praha 1971

187) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 242

188) Tamtéž, s. 243 - 244

189) Tamtéž, s. 245

190) V této souvislosti je zajímavé porovnat knihy: Schopenhauer, A.: O smrti. Zvláštní vydání, Praha 1996 a knihy V. 

E. Frankla: Frankl, V. E.: Vůle ke smyslu. Cesta, Brno 1994, Lékařská péče o duši. Cesta, Brno 1994, A přece říci 

životu ano. Karmelitánské nakladatelství,  Kostelní Vydří 1996, Die Sinnfrage in der Psychoterapie. Piper, Műnchen 

1981

191) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 245 - 245

192) Sobotka, M.: Umírat ve shodě se svou filosofií. In: Mistr dialogu Milan Machovec. Akropolis, Praha 2005, s. 320

193) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 246

194) Radosti a skepse Milana Machovce. Literární noviny, č. 43, 28. října 1998, s. 7, rozhovor

195) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 247 - 248

196) Tamtéž, s. 249

197) Bhagavádgíta. Živá díla minulosti, Odeon, Praha 1976, VII., 8 - 11, 21

198) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 250

199) Hogenová, A.: Areté základ olympijské filosofie. Karolinum, Praha 2001, s. 5

200) Tamtéž, s. 48

201) Machovec, M.: Der Sinn des menslichen Lebens. In:  Disputation zwischen Christen und Marxisten.  Műnchen 

1966, s. 81

202) Machovec, M.: J. L. Hromádka – Pohledem zvenčí. In: Křesťanská revue, 1991, roč. LVIII., č. 6, s. 141

203) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 252

204) Mácha, K.: Glaube und Vernunft. Die Böhmische Philosophie in geschichtlicher Übersicht. Teil IV/2 – 1953 – 

1989. Mährische Landesbibliothek, München: K. G. Saur: Brünn 1998, s. 126  

205) Tamtéž, s. 126

206) Rozhovor s Milanem Machovcem. Křesťanská revue, 2000, č. 7, s. 177

207) Machovec, M.: Smysl lidského života. NPL, Praha 1965, s. 252  

208) K tomu především: Jaspers, K.: Šifry transcendence. Vyšehrad, Praha 2000, Jaspers, K.: Duchovní situace doby. 

Academia, Praha 2008,  Jaspers, K.:  Filosofická víra.  ISE,  Praha 1994, Jaspers, K.:  Rozum a existencia.  Kaligram, 

Bratislava 2003, Sartre, J.,  P.: Existencialismus je humanismus.  Vyšehrad, Praha 2004, Sartre, J.,  P.: Bytí  a nicota. 

OIKOYMENH, Praha 2006

209) Tomášek, L.: Zajímavá a podnětná knížka. Rudé právo, 11. 9. 1965, s. 4

210) Tamtéž, s. 4

115



3) Mistr dialogu - léta 1989 - 2003

      Tato třetí  a  poslední  etapa začíná  rokem 1989, kdy došlo k pádu komunistické 

diktatury a  společně  s ní  i  k návratu  Milana  Machovce  do veřejného života  a  o  něco 

později i na Filosofickou fakultu. Jinak řečeno, v době normalizace byl Machovec zbaven 

veškeré možnosti  publikovat.  Jediný způsob jeho komunikace  se světem bylo  několik 

článků1) v zahraničním  tisku  a  reedice  jeho  knih  o  smyslu  lidského  života.  Několik 

publikací mu vyšlo také v samizdatu2), ale vesměs jde o knihy, které později vyšly znovu 

po roce 1989 v přepracované podobě. Problematiky smyslu lidského života se netýkala 

téměř žádná, a pokud ano, tak je uvedena v poznámkovém aparátu v předešlé kapitole. To 

se po roce 1989 mění a Machovec vydává staré a přepracované knihy, vychází mu nové, 

píše  do  novin  a  časopisů,  poskytuje  rozhovory.  Ve  všech  těchto  pramenech  se 

problematika smyslu lidského života objevuje. Nesmíme zapomenout také na přednášky, 

116



které byly pravidelně zaznamenávány na diktafon a některé dokonce na VHS kameru. Pro 

naši potřebu jsou z tohoto hlediska důležité zejména přednášky, „Ethika“ ze zimního a 

letního semestru 1995 - 1996 a „Smysl lidského života“ z let 2001 - 2002. I tyto zdroje 

použijeme  jako  studijní  materiál,  protože  v nich  Machovec  zobecňuje  své  názory  a 

přizpůsobuje své myšlenky soudobému dění. Zásadními publikacemi jsou knihy: „Smysl 

lidské existence“ z roku 2002 a „Filosofie tváří v tvář zániku“ z roku 1998. První z nich 

přináší přepracované shrnutí všeho, co bylo výše řečeno. Objevují se zde nové problémy, 

jako je například koncept „Fetiše“ a “Ženy“ a jejich význam při hledání smyslu lidského 

života. Metodologický přístup k tématu je poněkud volnější, marxistická interpretace již 

není tak důrazná, i když některé odstavce knihy jsou přejaty celé z publikace z roku 1965. 

Druhá kniha, která vyšla již v roce 1983 v samizdatu3),  je obecně vztažena na filosofii 

jako takovou, na její postavení ve světě a na vnímání filosofie společenským prostředím. I 

problematika  smyslu  lidského  života  je  jejím obsahem.  Pro  nás  je  důležité,  že  tento 

fenomén doplňuje a nazírá ze zcela jiných pohledů, než na jaké jsme u Machovce byli 

zvyklí.  Objevují  se  nově  zpracované  myšlenky  inspirované  osobnostmi,  jako  byl 

například E. Fromm, A. Schweitzer,  M. Buber nebo K. Lorenz.  Je to kniha o „stavu“ 

člověka  dnes,  varující  před budoucností  a  upozorňující  na,  zřídka  si  uvědomované 

problémy a okolnosti činnosti člověka. 

     Ještě je třeba upřesnit, proč se kapitola jmenuje „Mistr dialogu“. Jak víme, Machovec 

zavedl „dialogický seminář“ na filosofické fakultě, který později probíhal, většinou tajně, 

v různých bytech po Praze.  Témata rozhovorů byla  postavena konfrontačně,  marxista-

katolík,  katolík-evangelík,  aby  bylo  možné  sledovat  a  podporovat  dialogičnost  těchto 

setkání. Tyto semináře navštěvovali nejrůznější intelektuálové nejen z Čech, ale také ze 

zahraničí. Časem se, především mimo republiku, staly velice populárními a známými. U 

nás byly zakázány a věděli o nich pouze zasvěcení. Až po roce 1989 se veřejnost začínala 

postupně dozvídat o jejich obsahu a myšlenkách. Skutečným „Mistrem dialogu“ se tak 

stal Milan Machovec až v tuto chvíli. Vrátil se opět na fakultu, začal vydávat a upravovat 

své knihy, poskytoval rozhovory, psal články do novin a především veřejně přednášel. Ve 

všech těchto aktivitách často vyzýval k „dialogu“ a vzájemnému porozumění lidí. 

     Do roku 1989 tak byl poněkud „skrytým Mistrem dialogu“, po tomto roce může své, 

doposud nežádoucí, myšlenky prezentovat veřejně. Podle ohlasu, který mají jeho knihy a 

novinové články, a také podle toho, že jeho přednášky, i když často „přetahoval“, byly 

vždy přeplněné  a  docházeli  na  ně  také  „nestudenti“  ze  širokého okolí,  lze  soudit,  že 

„Mistrem dialogu“ skutečně byl. Jinak řečeno, po roce 1989 mu bylo umožněno veřejně 
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přednášet  a  prezentovat  své  myšlenky  libovolnému  publiku.  Toho  se  Machovec 

s nadšením  jemu  vlastním  ujímá,  a  stává  se  tak  prostředníkem  skutečného  bytostně 

lidského dialogu nejen v České republice. O tom, jaké myšlenky o smyslu lidského života 

prezentoval a v jakém kontextu byly přijímány dobou, v níž žil, si povíme v této kapitole. 

     Podobně  jako  v předešlém  výkladu  si  za  základ  zvolíme  pojmy,  které  mají 

v Machovcově pojetí smyslu lidského života klíčový význam. Půjde zde o pojmy „Boha“, 

„Fetiše“, „Vesmíru“, „Humanismu“, „Dialogu“ a „Ženy“. 

     

a) Problém
     Ještě než zahájíme rozbor jednotlivých pojmů, pokusíme se určit význam a podstatu 

fenoménu  lidské  existence  dnes.  Jak  brzy  uvidíme,  došlo  podle  Milana  Machovce 

k posunu v otázce chápání tohoto problému. Jeho příčinou jsou nové, „jiné“ společenské 

podmínky po roce 1989, jako je více osobní svobody, důraz především na „výkon“ nebo 

potřeba člověka „bavit se“.

     Machovec si uvědomuje, že nabízet v dnešní „postmoderní době“ své osobní pocity a 

emoce nebo o nich veřejně a otevřeně mluvit se „nenosí“. Nikoho to nezajímá, je to ztráta 

času,  nevydělává  to  peníze,  lidská intimita  prostě  není  upotřebitelná.  To,  co má dnes 

hodnotu a smysl, jsou stále primitivnější „zábavy“ a obecné přesvědčení společnosti  o 

tom, že „bavit se“ je to „pravé“. Jak bylo řečeno výše, vidět hodnotu v životě člověka 

v tom „co nejvíce si užít“ samo o sobě naznačuje, že život jednotlivce svůj smysl ztrácí 

nebo již dávno žádný nemá. „Pro „širší veřejnost“ jsou vždy více a dotěrněji nabízeny 

stále primitivnější „zábavy“. Ale že se „duchovní elitě“ jakoby zalíbilo v hnusu, musí mít 

nějaké zjistitelné příčiny.“4) 

     Jednu z nich  vidí  Machovec  v stále  se  prohlubující  specializaci,  kdy „odborník-

specialista“  už nerozumí,  a  ani  nemůže rozumět  jinému.  Nemůže mnohdy nahlédnout 

postavení  a roli  své vlastní  specializace  v rámci  celku.  „Svět specialisty“  se tak začal 

podobat velkému mraveništi, v němž je mnoho čilého ruchu a dokonalá organizace, ale 

nikdo nic neví o mraveništích jiných, kterých jsou v okolí i jinde tisíce. Dnes jsou média a 

reklama  uzpůsobeny  k tomu,  nabízet  denně  tisíce  nových  a  nových  příjemných 

jednotlivostí,  od hraček pro dospělé,  počítačových her a s nimi spojených realit,  které 

člověk  může  zažívat  mimo  svůj  skutečný  svět,  až  po  rychlou  a  levnou  komunikaci 

prostřednictvím internetu.  Čas,  který kdysi  býval volný pro něco povznášejícího,  jako 

byla návštěva kostela nebo „obyčejné“ zastavení se v přírodě spojené s prožitkem místa a 
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samoty, je převážně přeplněn malichernými nicotnostmi. Machovec o tom píše: „Dvacáté 

století  znesmyslnilo  stejně  oblast  práce  jako  oblast  „pracovního  volna“.  K hlubšímu 

zamyšlení nad sebou samým se většina lidí za celý život vůbec nedostane.“5) 

     To také souvisí s lidskou činností a prací. Člověk je autoidentický jen a jen v té míře, 

pokud je činný, a v této souvislosti se mohly jen zralé osobnosti duchovní tvorby se svou 

činností  identifikovat  –  ty  ovšem  neznají  a  nepotřebují  „odpočinek“  a  už  vůbec  ne 

nějakou  „zábavu“.  Knihy  se  dnes  staly  prostředkem  jakéhosi  „namlouvání“  toho,  že 

člověk, který „čte“ tráví svůj volný čas „kvalitně“ a je tedy vzdělaný. To už dávno neplatí 

a Machovec si klade v této souvislosti otázku: „Dovedou dnešní „moderní lidé“ vůbec 

ještě číst v pravém slova smyslu, tj. z hodnotných knih si osvojovat hodnoty a moudrost?“ 

A sám si na ni odpovídá: „Už sám styl života „moderních lidí“ – a právě v zemích, jež 

představují typ dnešní civilizace – je takový, že k tomu u zdrcující většiny lidí prostě dojít 

nemůže, neboť tento „moderní člověk“ prostě už vůbec žádnou knihu opravdu prožívat 

neumí a nic takového od ní nečeká a nežádá.“6) Takový člověk čte ne proto, aby vnitřně a 

mravně rostl, aby zrál pro náročnější řešení problémů svého skutečného života, ale aby z 

tohoto života utekl, aby se rozptyloval, aby konzumoval a nějak pohodlně zabil několik 

hodin svého života. Navíc jsou denně uváděny na trh sta a sta nových knižních titulů, 

knihy  se  vydávají  i  ve statisícových  nákladech.  Ovšem pokud se  podíváme na  obsah 

publikace  (její  obal  často  bývá  lákavý),  zjistíme,  že  žádný  nemá.  Dnes  vycházejí  ve 

velkých  nákladech  kuchařky,  knihy  pro  počítačové  odborníky,  velké  mohografie  o 

malířích  a  jiných  umělcích  založené  především  na  obrazovém  zpracování,  „rádoby“ 

historické studie na křídovém papíře o dvouset stranách nesoucí například název „Dějiny 

dvacátého století“ nebo tzv. „ženské romány“. I průměrný pozorovatel si jistě všimne, že 

v knihách  je  stále  více  „krásných“  barevných  obrázků  a  stále  méně  textu.  Je  to 

pochopitelné, člověk nemá čas číst a přemýšlet o textu, ale bezduché prohlížení obrázků 

jeho  potřebám  plně  postačuje.  Machovec  k tomu  píše:  „Výsledky  (kulturnosti 

obyvatelstva – pozn. J. Š.) jsou ubohé, i o bestsellerech za pár let často již nikdo nic neví, 

i lidé, vlastníci knihovny o tisících svazcích a opravdu je čtoucí, zůstávají velkou většinou 

kulturně podvyvinutí a mravně nízcí – to je prostě proto, že i sám princip knihy a četby se 

v posledních  desetiletích  dalekosáhle  odcizil  svému  původnímu  poslání:  formovat 

člověka,  prohlubovat  lidství  … Ne náhodou obrat  „o něčem mluvit“  byl  v posledních 

letech zatlačen výrazem „o něčem se bavit“7). Knihy se tak podle Machovce nečtou kvůli 

hledání moudrosti nebo poučení, ale k ukrácení volného času. Toho je však málo, proto 

dnešní čtenář spěchá, aby „to“ stihl. Vybírá si již předem knihu, která není intelektuálně 
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náročná a „rychle“ se čte. V tomto případě je velký problém s filosofickými knihami, nad 

jejichž jednotlivými větami musí člověk často dlouze přemýšlet. Skutečné hodnoty se tak 

do rukou „běžného“ člověka nedostanou. 

     To souvisí i s přístupem ke vzdělání. Komenského pojem pro ideální školu jako pro 

„dílnu lidskosti“ je dnes fakticky teorií. Současná moderní škola vede většinu lidí k tomu, 

že se:  „Odnaučí myslet,  odnaučí hledat hodnoty života,  odnaučí mravní odpovědnosti. 

Průměrný středoškolský učitel  mívá jen neúplný obraz dokonce i o vlastním oboru,  o 

„rozumění“ oborům jiným nemůže být ani řeči. Školství a osvěta dnes poskytují přibližně 

stokrát více informací než ještě před stoletím – mj. už proto nenaučí přemýšlet o žádné 

z nich.“8) Jednou z cest ke „správnému uvažování“ je podle Machovce tzv. „třetí četba“. 

Jak bylo naznačeno výše, knihy nestačí pouze číst, ale je nutné je prožívat, a to ne pouze 

jednou.  Současný „moderní“  člověk  většinou naivně  soudí,  že  pokud již  něco  „zná“, 

vracet se k tomu by bylo nesmyslné. Vždyť by to stejně nestihl, má „toho“ přece moc. 

Kulturní bytostí se ale člověk stává ne tím, že čte, ale tím, že má „bytostnou potřebu“ číst. 

Ne tedy kniha,  kterou člověk již  přečetl,  ale  ke  které  má potřebu se  vracet,  se  stává 

základem zdokonalování jeho vnitřního života.

      Proto bude znít Machovcův požadavek na čtenáře (hledače smyslu života) poněkud 

náročně: „O knihách filosofických platí ostatně totéž, co o jakékoliv beletrii,  že téměř 

vždy teprve třetí a další četba může člověka bytostně formovat. Může mu pomoci, aby si 

skutečně  „osvojil“  v doslovném smyslu  jisté  hodnoty.“9) První  četba  knihy,  pokud  je 

skutečně  poctivá,  tj.  pomalá,  neuspěchaná  a  přemýšlivá,  postihuje  především  jen 

informativní stánku věci, tj. čtenář se seznámí jen s obsahem a dějem. Většinou u druhého 

čtení  začíná  člověk  přemýšlet  o  ději,  prostředí  nebo  o  postavách  knihy,  dává  je  do 

souvislostí  a postupně si uvědomuje hlavní myšlenky a záměry autora.  Ale teprve při 

„třetím čtení“: „ … kdy již čtenář zná jak obsah, tak má zážitky povahy hlavních postav 

knihy,  začíná být tvořivým dialogem čtenáře s autorem, schopnost vlastního kritického 

postoje začíná přerůstat do sebekritických úvah o vlastním životě, o vlastních životních 

zápasech a chybách, rodí se vlastní tvořivost, upevňují a transformují se již známé, rodí se 

nové mravní  a  jiné hodnoty.“10) Bohužel  většina  lidí  nemá „čas“11) na  takto  náročnou 

četbu.  Jeví se jim často jako nesmyslná a zbytečná.  „Vždyť toho musím ještě mnoho 

stihnout a přečíst spoustu jiných knih a ne jednu a třikrát.“ 

     Machovec  v této  souvislosti  poukazuje  na  minulost,  kdy ještě  nebyly  knihy  tak 

rozšířené. Každý vlastnil jen několik svazků, někdo pouze jeden, jiný žádný. Většinou to 

byla Bible. Takový čtenář byl poté schopen přečíst knihu i vícekrát. To, co si její četbou 
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odnesl,  bylo pochopitelně neporovnatelně hodnotnější,  než je výsledek četby dnešních 

lidí.  Vždyť při čtení nejde o to, kolik toho člověk přečte,  ale co z potištěných stránek 

vyčte, tj. vtiskne do svého nitra, co ze svého osobního života do čtených knih „večte“.12) 

Pokud poté jedinec tvrdí,  že nemá čas na to, číst jednu knihu třikrát,  říká tím vlastně 

jinými slovy, že nemá čas sám na sebe, na své nitro, na bytostnou kultivaci svého „já“. 

Proto dnes lidé často přecházejí od knih k počítačům. Ty ale podávají pouze „informace“, 

ale  nikoliv  tvořivý  proces  jejich  vzniku  nutný  ke  skutečnému  formování  lidského 

individua a k hledání smyslu lidského života. Machovcovi zde pochopitelně nejde o čtení 

jako takové, ale o celkový přístup lidí k životu. Všechno je „narychlo“ nic není pořádně, 

je  třeba  stihnout  co  nejvíce  činností,  procestovat  co nejvíce  zemí  – je  třeba  si  za  co 

nejkratší dobu co nejvíce užít. Lidé podle Machovce nedovedou myslet víc než zhruba 

rok či dva dopředu a teprve teď se jim to stává osudným. „Nejpozoruhodnější mezi všemi 

zmíněnými  i  jinými  nebezpečími  je  to,  že  lidé  to  všechno  masově  odmítají  vzít  na 

vědomí, že jim je všechno jedno.“13) 

     Obecně lze říci, že je Milan Machovec vůči budoucí existenci lidstva velký pesimista, 

když  píše:  „Lidstvo zřejmě nelze zachránit  skrze jeho vlastní  vůli,  protože k záchraně 

života na planetě prostě člověk není ani geneticky naplánován, ani „vychovatelný““.14) 

Jinak řečeno, z průměrného žáka ani sebelepší pedagogická metoda nevychovává nového 

Einsteina.  Machovec  uvádí  jako  příklad  astronoma  Giordana  Bruna,  který  přišel  na 

myšlenku, že vesmír je snad nekonečný, za to ho upálili dokonce před branami Vatikánu 

(1600). Brzy poté Blaise Pascal prožil jako první z lidí děsivou představu, že jsme - jako 

lidé – ve vesmíru úplně ztraceni, ba že vesmír ani neví o tom, že v něm jsme. 

     Tyto existencialistické úvahy o bezvýchodnosti a opuštěnosti člověka, o jeho povrchní 

„zbytečnosti“  života  bez  skutečných  bytostných  hodnot  jsou  pro  Milana  Machovce 

typické především v této závěrečné etapě hledání smyslu lidského života. Tato zkušenost 

je  pravděpodobně  dána  věkem autora  a  jeho  bohatými  životními  zkušenostmi.  Vždyť 

zažil  druhou světovou válku,  komunistický  převrat  v únoru  1948,  v šedesátých  letech 

doufal  v  „socialismus  s lidskou  tváří“,  v srpnu 1968 o  své  iluze  přichází,  ztrácí  tolik 

milovanou  práci  na  fakultě  a  v letech  normalizace  nemůže  téměř  vůbec  publikovat  a 

přednášet.  V listopadu  1989 přichází  „vysvobození“,  ale  pro  Milana  Machovce  pouze 

dočasné. Může sice přednášet a publikovat, smí vést „dialog“, který má veliký ohlas, ale 

zjišťuje, že mravní a duchovní úroveň lidí je po více jak čtyřiceti letech totality na velice 

nízké úrovni. Všude o tom mluví i píše: „Planeta je z hlediska ekologie ohrožena. Jsme 

nad propastí a nebojujeme. Lidem je to jedno – je to tedy především problém mravní, a 
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tudíž filosofický. Moderní „homo ludens“ přivykl s obrovským zájmem žít něčím, co za 

pár dní bude zase zapomenuto, a samozřejmě takový lid je naprosto neschopný klást si i 

náznak otázky, co bude již za pár desetiletí.“15) 

     Kromě toho jsou Češi „zvláštní“ národ, který se velice rychle přizpůsobí úplně všemu: 

„Přizpůsobí se (Češi – pozn. J. Š.) bez odporu všemu, i zkorumpované nebo dokonce 

diktátorské moci. Většina lidí si za normalizace zvolila vnitřní emigraci – v práci mlčeli, 

doma  na  režim  nadávali.“16) V tomto  případě  je  skepse  na  místě.  Machovec  ale 

nerezignuje, on bojuje a zápasí i s těmito nepříznivými podmínkami. Uvědomuje si, že 

pokud nebude apelovat na lidi, nepovede s nimi dialog a nebude je stále znepokojovat, je 

lidstvo  jako  takové  ztraceno.  „Při  hledání  moudrosti  se  nemůžete  vyhnout  problému 

statečnosti.  Když  se  nebráníme,  jsme  zbabělí.“17) Machovec  proto  hledá  vzory,  které 

ukážou prostřednictvím svých činů možnou cestu k nápravě.  Abychom nebyli  zbabělí: 

„ … potřebujeme mít své vzory hrdinství. V Čechách jsou to Přemysl, Žižka, Jan Hus. 

Ale  největším  hrdinou,  co  znám,  je  Achilleus.“18) Proto  také  jednou  z posledních 

Machovcových knih je „Achilleus“, kde komentuje a volně převádí výňatky z Homérovy 

Iliady. Ne proto, aby lidem připomenul Achillea jako hrdinu z bojů o Tróju. Achilleus je 

tu  prezentován  jako  vzor,  jako  mravný  a  čestný  příklad  hodný  následování  dnešního 

člověka. Proto nese jeden z rozhovorů s Milanem Machovcem název „Přečti si Achillea, 

dívko, snad pochopíš“.  Achilleus  je v Machovcově pojetí:  „Čisté  dítě,  které  bojuje  na 

straně Řeků nezištně, jeho hrdinství je ušlechtilé. Spojuje mužnou statečnost s duší dítěte: 

dovede  bojovat,  ale  umí  se  také  rozplakat  u  mořského  břehu  a  volat:  „Maminko“.19) 

V Iliadě na jiném místě přišel prosit král Priamos Achilla o tělo Hektora. Přestože byl 

Achillův přítel Patroklos zabit a Achilleus truchlil nad jeho smrtí,  odpověděl Priamovi 

takto: „Tak si vem Hektora! A ještě slibuji,  že po dobu pohřbu přeruším všechen boj 

…“20) Takoví  hrdinové  jsou  pro  Machovce  příklady  hodné následování  pro  dnešního 

„moderního člověka“, protože: „Jen příklady – ať živého člověka či mytického hrdiny, tj. 

probuzenou  lásku  a  jí  nesenou  snahou  k nové  odvaze  –  mohou  účinně  člověka 

prohlubovat.“21)

     Koncem dvacátého století se podle Machovce ukázalo, že vývoj druhů a jejich boj o 

přežití  zdaleka  není  řízen  nějakým  jednoznačným  činitelem  typu  aktivního 

sebepřizpůsobování  se  prostředí.  Tento  vývoj  je  a  byl  vždy  dán  bojem  dvou  zcela 

nevědomých,  ale  vše  ovládajících  „sil“:  „  … a  to  genetické  mutace  a  její  následující 

selekce, tj. bojem druhů kdysi blízkých či totožných, ale nyní slepou mutací odlišených a 

v zápase,  v němž  se  teprve  časem  ukáže,  která  větev  byla  vlastně  pro  další  přežití 
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zvýhodněna.“22) Velkou důležitost  přikládal v této souvislosti genetice,  která nahlíží  na 

problematiku  člověka  z  úplně  jiné  pozice  a  ukazuje  odlišné  chápání  vývoje  lidské 

existence. Zcela odlišně tak pojímá smysl lidského života jako boj o udržení vlastního 

genetického materiálu. Člověk se dnes domnívá, že je jakousi logickou „korunou vývoje 

tvorstva“. Je to tak proto, že člověk ani jinak usuzovat nedovede, protože byl vždy v roli 

dobyvatele a podmanitele. Ti poražení a vybití už poté žádná hlediska uplatňovat prostě 

nemohou. 

     V této  souvislosti  se  Machovec  odvolává  na  rakouského  zoologa  a  zakladatele 

etologie23) Konráda  Lorenze,  který  tvrdí,  že  obě  „síly“  –  mutace  a  selekce  –  zvolí 

v evoluci vždy tu výhodnější cestu. Tím vzniknou „slepé uličky evoluce“ (podle Lorenze 

tzv. „sakkulinizace“), ze kterých je poté zoufale těžké se dostat. Machovec si klade v této 

spojitosti otázku, zda „Nejsme ve slepé uličce evoluce?“ Tradiční náboženský optimismus 

novověku, že vše dobře dopadne, se začal tvářit vědecky a dokonce ateisticky, i přes to, 

že byly uchovány všechny tradiční rysy církve. Ale v průběhu dvacátého století se toto 

domnění v praxi zhroutilo díky stále postupujícímu rozvoji věd. Ukázalo se, že neexistuje 

žádný „garant“  úspěchu ani samozřejmosti  našeho holého přežití.  Přes všechny lidské 

úspěchy, kterými se člověk dostal od hominidů k dnešní „vyspělosti“ člověka, jako jsou 

technické vynálezy,  kultura nebo jazyk, není jisté, zda toto všechno nebylo součástí té 

cesty evoluce, jež se s odstupem času ukáže jako „slepá cesta“. Rozhodně jsme byli vůči 

jiným  primátům  „zvýhodněni“,  ale  pravděpodobně  jen  na  čas  a  směrem  do  záhuby. 

Machovec  o  tom  píše:  „Zaplatili  jsme  za  to  oslabením  či  ztrátou  takřka  všech 

sebezáchovných  instinktů,  jež  mají  jiní  živočichové,  jsme  jediná  bytost,  která  vraždí 

vlastní mláďata, provádí genocidu celých národů24), lehkomyslně ničí obyvatelnost vlastní 

planety. Domnělý „pán světa“ v roli vraha a sebevraha.“25) 

     V této  spojitosti  vidí  Machovec  východisko v lidském rozumu,  který  může  tuto 

„slepou uličku evoluce“ poopravit.  V 18.  století  se rozumem jako zvláštním projevem 

života začal soustavně zabývat Immanuel Kant, který ale jen spíše určil meze toho, co 

rozum dovede a co ne. Otázka po smyslu se začala ve 20. století objevovat i v astrofyzice, 

která prohlásila, že po prohledání „celého“ vesmíru tam nikde žádný smysl nenašla. To je 

ale podle Machovce špatná cesta hledání smyslu, protože žádná věc na naší planetě nemá 

smysl v sobě. Věci spadají do kategorie „bytí“, ale smysl do kategorie „vztahu“. Smysl je 

tak možný jen jako smysl něčeho vůči něčemu a není tak v žádné jednotlivině samé. Proto 

hledat  obsah v tělesech  a  ve věcech je stejně nerozvážné jako ho hledat  i  v krásných 

rostlinách nebo ochočených zvířatech. Skutečný smysl lze podle Machovce hledat pouze 
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tam:  „Kde  se  rozumem  nadaná  bytost  setkává  s nějakým  přírodním  či  historickým 

procesem,  v němž  se  ukazují  rozcestí,  eventuality,  kde  rozum  může  (a  někdy  musí) 

volit.“26) Jinak řečeno, pouze tam, kde lidský rozum vstupuje do nějaké situace, ve které 

může jednat a volit z možností, pouze tam lze hovořit o smyslu. Ve věcech jako takových 

smysl není, ten vnáší do světa až člověk. 

     Hledat smysl lidského života znamená nejdříve zorientovat se v tomto zmatku a teprve 

poté  vymýšlet  a  vytvářet  cesty,  jak  se  z něho  dostat.  Oním  „záchranářem“  je  v této 

souvislosti  lidský rozum, který ale bez úsilí  a respektování,  např.  snah o zvýšení role 

ženství nebo přihlédnutím k dětským postojům sám na záchranu lidstva nestačí. Toho si 

povšimli již Marx a Freud, když rozpoznali, že: „Rozum nesmí zůstat sám „čistý“, jako 

jej  chtělo  mít  osvícené  18.  století.  Rozum  musí  sestoupit  k  „matkám“,  k  „věčnému 

ženství“ – a muž i žena v propojení své odlišnosti se budou muset učit lásce od dětí, jak to 

ukázal  Ježíš.  Rozum se sám za vlasy nevytáhne z bahna,  které  si  sám na své planetě 

způsobil.“27)

     Oproti  předešlým obdobím je patrná změna hlavně v pojetí  pojmu „smyslu“ jako 

takovém.  Pokud byla  dříve smyslem lidského života  práce nebo „socialistické  řešení“ 

uspořádání společnosti, jde nyní Machovcovi ne o konkrétní pojem, jako je třeba „Bůh“ 

nebo „Humanismus“,  prostřednictvím kterých  se  smyslu  můžeme dobrat,  ale  hlavním 

úkolem a vlastně i „smyslem“ člověka je zachránit sebe sama. Podstatné v předchozích 

etapách bylo tedy hledat smysl lidského života jako takový. Ve třetím období je nutné 

hledat a najít smysl života proto, aby člověk jako druh vůbec přežil. Toto přežití je podle 

Machovce možné pouze nalezením smyslu svého bytí.  Pouze to umožní  člověku jako 

druhu  dále  existovat.  Tato  myšlenka  je  zásadní  pro  pochopení  vývoje  Machovcova 

chápání smyslu lidského života. V předchozích odobích se podobné závěry nevyskytují. 

Otázky  jako  „Bůh“,  „Fetiš“,  „Vesmír“,  „Humanismus“  nebo  „Dialog“  jsou  zde  jen 

prostředky „záchrany“.  V těchto fenoménech ale smysl  neleží,  prostřednictvím nich se 

Machovec snaží „kultivovat“ člověka, aby jako „druh“ na této planetě přežil. To se dá 

řešit  ne  přístupem  karteziánských  „vědců  specialistů“,  kteří  nevědí  o  pozadí,  které 

umožňuje pochopení celku, ale právě komplexním, celostním přístupem k problematice. 

Machovec  je  tak  myslitelem  „celku“  chápající  důležitost  tohoto  pojetí  pro  záchranu 

lidstva.

     V dalších kapitolách se pokusíme pomocí pojmů, jako je „Bůh“, „Fetiš“, „Vesmír“, 

„Humanismus“, „Dialog“ a „Žena“, najít cestu k sebezáchově člověka a tím nalézt také 

smysl lidského života.
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b) Bůh
     Z předešlých závěrů je jasné, že otázka po „Bohu“ je jedním z nejdiskutovanějších 

problémů Machovcova myšlení při hledání smyslu lidského života. Sám měl k religiozitě, 

náboženství a „Bohu“ intimní vztah nejen prostřednictvím knih a publikací, které o nich 

psal, ale také díky zážitkům a vzpomínkám na dětství: „Mládí byla pro mě jedna velká 

nekonečná nuda do té doby, než mě můj otec jednou zavedl do tehdejšího kvetoucího 

emauzského  benediktinského  kláštera.  Slyšel  jsem  gregoriánský  chorál,  slyšel  jsem 

zvláštní hudbu, řeč, které jsem vůbec nerozuměl. A tenkrát v Emauzích jsem tušil, že jde 

o nějakou vážnou věc, ohromně velikou, jíž sice nerozumím, ale toužím jí rozumět.“28) Při 

svém výkladu „Boha“ a „božského“ začíná již v primitivním stupni vývoje člověka.

     Oproti předešlým výkladům, které většinou začínaly vznikem křesťanství v prvním 

století po Kristu, se Machovec v čase vrací k počátkům vývoje člověka a poukazuje na to, 

že v tomto období člověk neměl,  a ani nemohl mít  žádné představy o „Bohu“. Jediné 

důležité bylo přežít. Časem začal člověk předpokládat, že některé věci kolem něho, jako 

byly např.  stromy,  zvláštní  kameny nebo přírodní  úkazy,  jsou nadány tajemnou silou. 

Tento pocit si nedovedl racionálně vysvětlit, a proto hledal odpověď jinde. Někdy kolem 

roku 5000 př. n. l. se tak vytvořil „polyteismus“, který tvrdí, že není jen jeden bůh, ale že 

bohů je mnoho. Zajímavé bylo, že tato událost nepředstavovala nějaký zlomový okamžik 

v lidském myšlení. To bylo způsobeno tím, že se oni „bohové“ a „bohyně“ vůbec nelišili 

od lidí, měli jejich vlastnosti, vášně a tužby. Postavy a vztahy v kterékoli mytologii se tak 

vždy  podobaly  poměrům  uvnitř  jistého  kmene  nebo  národa.  V této  době  tak  vzniká 

tradice antropomorfismu29), tj. vkládání lidských představ do podoby bohů. 

     Vedle polyteismu se časem začal prosazovat pojem jednoho boha, tzv. monoteismu. 

Nejprve šlo o boha, který vládl všem ostatním bohům. Později se objevuje tento bůh již 

sám a je označován přívlastky jako: nejmoudřejší, všemocný, stvořitel nebo pán. Někteří 

myslitelé, jako např. Platón, začali vykládat tento tehdy neznámý svět jako „jediné pravé 

jsoucno“, zatímco přirozený svět za jeho pouhý odraz. Ovšem skutečný dějinný význam 

tohoto období, kdy se vše ideální připisovalo bohu, byl v něčem úplně jiném. Opravdový 

význam byl v tom, že si: „Člověk úvahami o bohu mimoděk rozjasňoval sám sebe. Aby si 

člověk vymezil své vlastní místo mezi ostatními živočichy, za druhé, aby se orientoval 

mezi  rozmanitými  sklony svého  vlastního  vědomí,  musel  vůči  svým pestrým a  často 

protichůdným zkušenostem vytvořit  jakýsi ideální protipól. Poněvadž pro svět, v němž 

125



žil, potřeboval jakýsi pořádek, musel si vytvořit jakéhosi ideálního pořadatele.“30) Zde je 

patrný  vliv  díla  Ludwiga  Feuerbacha,  především  jeho  knihy  „Přednášky  o  podstatě 

náboženství“, kde o bohu píše: „Bůh je v podstatě ideál, vzor člověka; ale vzor člověka tu 

není pro sebe sama, nýbrž pro člověka, jeho význam, jeho smysl, jeho účel je přece pouze 

v tom, aby se člověk stal tím, co představuje tento vzor.“31) Ve společnosti, kterou začal 

tento  člověk  vytvářet,  postupně  docházelo  k nepokojům,  hádkám  a  zločinům  bylo 

zapotřebí někoho, kdo bude spravedlivě určovat tresty a odměny a bude autoritou tzv. 

„neselhávajícího  rozumu“  při  bezradnosti  rozumového  řešení  člověka.  Bůh  je  tak 

výsledkem odpovídajících zkušeností člověka s jeho vlastním vědomím i s mezilidskými 

vztahy. Člověk se učil, že rozumět je více než mít, že: „K úspěchu života nestačí sobectví, 

ale že „já“ je autoidentické jen v „my“ a vyhraňuje se k poměru k „ty“, že je nutno jednat, 

ale přitom se i snažit, aby to bylo v souladu se zájmy a tužbami ostatních, perspektivně 

všeho lidstva.“32) Jinak řečeno „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“. Nebo snad 

přesněji řečí I. Kanta: „Jednej tak, aby podobná zásada mohla platit všude.“33)

     Na naší planetě se podle Machovce rozšířila dvě stejně vlivná pojetí božstva: 1) Jde o 

náboženské  směry,  které  vycházejí  z egyptsko-arabsko-syrského  prostoru,  jako  je 

křesťanství, islám nebo židovství. Ty chápou boha jako souhrn žádoucích složek lidské 

sebereflexe, tj. dobroty,  spravedlnosti,  vědění nebo rozumnosti.  Vše, co bůh stvořil, je 

dobré,  ale kde se pak bere ve světě utrpení a zlo vůbec? Za nositele  zla byl  označen 

„ďábel“, ale pro hlouběji myslícího jednice to bylo vysvětlení nedostačující.  Tím byly 

problémy jen odsunuty, ale zůstávaly tu nadále.

2) Druhá linie vznikla v Indii a Číně a zastupuje náboženství jako taoismus, hinduismus a 

buddhismus, kde jsou božstvu připisovány antropomorfní vlastnosti.

     Koncem 18. století ale velká část vědců přestala s hypotézou boha pracovat. To bylo 

způsobeno nejen vlivem osvícenství,  ale  také  pouhou skutečností,  že  vědci  ve vlastní 

odborné práci nenacházeli pro hypotézu boha žádné uplatnění. Historie mimo jiné studuje 

víru  v boží  existenci,  ale  sama  s boží  existencí  metodicky  nepracuje,  a  to  z prostého 

důvodu,  „Bůh“  je  pojem  empiricky  neověřitelný  a  historie  používá  především fakta 

„skutečná“.  To  byl  podle  Machovce  jeden  z důvodů  nesmyslného  nepřátelství  mezi 

náboženstvím a ateismem. Je zjevné, že hledačství smyslu lidského života je úzce spojeno 

s dějinami různých vyznání, a to i přes to, že si Machovec uvědomuje, že: „V dějinách 

katolické  církve  bylo  od  masového  upalování  kacířů  a  „čarodějnic“  až  po  křižácké 

výpravy mnoho hrůz a dodnes v ní působí mnoho hlupáků. Je historická pravda, že církev 
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začala  být  tolerantní,  až  když  jí  bylo  zakázáno  být  intolerantní,  čemuž  se  dlouho 

bránila.“34) 

     Mezi nejmoudřejší osobnosti v dějinách myšlení o bohu považuje Milan Machovec 

v nejstarším období Lao-ć, který se snažil,  aby lidské „te“ (jednání, mravnost) bylo ve 

shodě s velikým „tao“ (vesmírným řádem). Buddha zase tvrdí, že jediná a nepopiratelná 

jistota na tomto světě je utrpení a že by se proti tomu mělo začít něco dělat. Platón se 

snažil prosadit myšlenku, že božstvo musí být úplně něco jiného, ideálního, duchovního 

než  si  představoval  naivní  homérský  polyteismus.  Mezi  nejmoudřejší  lidi  dějin  řadí 

Machovec  také  Ježíše  Nazaretského,  který  stejně  jako Gándhí  dokázal  lidi  uchvátit  a 

strhnout. Ježíšovi šlo o: „Závažné problémy člověka samého jeho perspektiv i okamžiku, 

náročnosti i poshovění, lásky i bolesti“35). Stejně tak si Machovec cení i Aristotela, který 

šíří  svých  zájmů,  „vědeckým“  zpracováním problémů  a  především svou  metafyzikou 

ovlivnil myšlení lidí minimálně do konce středověku. Aristoteles nazývá filosofii, která se 

zabývá  jednáním,  filosofií  praktickou  a  odlišuje  ji  od  filosofie  teoretické,  která  je 

zaměřena na myšlení. Filosofie se tak týká nejen správného myšlení, ale také náležitého 

jednání.  Pravý filosof tak nejen náležitě  myslí,  ale také mravně jedná.  Machovec pak 

v této souvislosti poukazuje na to, že filosofové na tento praktický rozměr v průběhu dějin 

zapomněli. Snaží se tedy filosofii tento rozměr vrátit.

     V novověku Machovec uvádí osobnosti jako W. Shakespeare, lord Byron, O. Wilde 

nebo  G.  B.  Shaw,  jejichž  vlivem  se  vytvořil  typ  člověka,  který  poctivě  dělá  svou 

specializaci, ale o nic víc se nestará, občas sice zajde do kostela, poslechne si kázání, ale 

o věcech křesťanství již dále nepřemýšlí. Voltaire, poté prožil absurditu toho, že by tento 

bláznivý svět řídilo božstvo, čímž napadl církev jako ještě nikdo („Zničte tu ničemnici“). 

Po něm např. V. Hugo nebo A. France dále útočili na podstatu církve. Jinak tomu bylo u 

největších německých géniů, jako byli Goethe, Schiller, Mann nebo Wagner, kteří byli 

spíše uchváceni jakýmsi činorodým božsky-démonickým tlakem. 

    Imanuel  Kant,  aniž  si  to  sám  ve  své  době  mohl  uvědomit,  přiblížil  myšlení 

připomínající uvažování východní filosofie od Lao-ć až po Buddhu, a poskytl tím podle 

Machovce: „Základ pro planetární dialog, který ve 21. století bude nezbytný, pokud má 

lidstvo přežít.“36) Od smrti Kanta uplynulo již více jak 200 let, ale nelze říci, že by se 

k danému problému už někdo vyslovil hlouběji a jasněji. Machovec jako příklad uvádí 

myšlenky např. Karla Bartha, že bůh, o němž můžeme naší řečí říci, že je, ten neexistuje, 

nebo pojem „Božská hmota“ (Teilhard de Chardin) nebo Masarykovo, že ateismus bývá 
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projevem zvýšeného zájmu o věc boží. Dietrich Bonhoffer se pak za těchto okolností ptá, 

jak může člověk postupovat s odkazem „věci boží“ v epoše převážně nenáboženské?

     Co je tedy třeba ke smíření Ježíšova odkazu s myšlením novodobé vědy a kultury? 

Machovec nabízí  tzv.  „náboženství  pro moderního  člověka“37),  které  vysvětluje  ve své 

proslulé  knize  „Ježíš  pro  moderního  člověka“.  Takové  náboženství  je  rozhodující 

pro záchranu  lidstva  před  jeho  zánikem.  Machovec  o  tom  píše:  „Pokoušet  se  o  to, 

vybudovat  cosi  takového  („náboženství  pro  moderního  člověka“  –  pozn.  J.  Š.)  patří 

k centrálním  úlohám  počínajícího  21.  století:  neboť  všechny  bezprostřední  hrozby 

globální  smrti  ekologické  (jsme  tu  na  samém  okraji  sebezničení),  pandemické  i 

narkomanické jsou sice ještě řešitelné, odvratné, ale nemají k tomu sílu jen ze sebe sama. 

Ani žádná speciální věda nezná a neposkytuje lidstvu důkaz, proč by vlastně mělo bojovat 

o své rodové přežití a nikoliv jen o individuální pohodlí.“38) 

     Jinak řečeno,  jde o to,  aby si  lidstvo  uvědomilo,  jak je  možné  přežít  po staleté 

„zápletce“ s bohem. Pokud si to neuvědomí, je jeho konec neodvratný. Nejde tedy pouze 

o to, co Ježíš hlásal, ale: „Pavel vede lidi zřetelně k tomu, aby zůstali v stálé komunikaci, 

v stálém  „vnitřním  dialogu“  s Ježíšem,  aby  „žili  s Kristem“,  aby  svůj  osobní  život 

neustále konfrontovali s tradovanými výroky a s osobním příkladem Ježíšovým.“39) Jak již 

bylo výše řečeno, příkladnou ukázkou jak hledat „náboženství pro moderního člověka“ je 

Machovcova  kniha  „Ježíš  pro  moderního  člověka“40),  kde  se  snaží  odmytologizovat 

postavu  Ježíše  i  okolnosti  vzniku  křesťanství,  aby  je  tak  přiblížil  povaze  a  myšlení 

dnešního  „moderního  člověka“.  U  postavy  Ježíše  pak  odlišuje  Ježíše  jako  mytickou 

postavu a  Ježíše  jako historickou osobu.  Ježíš  požaduje radikální  změnu člověka,  jak 

společenskou, tak i individuální.  O realizaci své existence má člověk aktivně usilovat. 

Tím odmítá pasivní smiřování s osudem a prostoduché žití starostmi. Zárověň upozorňuje 

na Ježíšovu kritiku každého, kdo je přesvědčen o své dokonalosti. Tato dějinná postava je 

pak pro Machovce humanistickým vzorem lidskosti a dialogické ochoty. Tomáš Novák, 

který  napsal  a  obhájil  disertační  práci  na  téma:  „Milan  Machovec  –  monografie  se 

zaměřením na teologickou problematiku“ o postoji Machovce k Ježíšovi píše: „Machovec 

rozlišuje  Ježíše  historického  od  Ježíše  mýtického.  Na  historickém  Ježíši,  kterého  se 

pokouší  poodhalit,  zdůrazňuje  nejen  jeho  učení,  myšlenky,  ale  také  jeho  osobnost. 

Předpokládá, že Ježíš musel strhnout mnohé nejen svými myšlenkami, svojí racionalitou, 

ale také charakterem a citem.“41) To, co Machovec především zdůzazňuje je, že Ježíšovo 

„boží království“ není věcí mimo tento svět, ale v budoucnu bude součástí tohoto světa. 
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Ježíš  tak  nepřichází  jako  ten,  kdo  zaslíbil  budoucího  království,  ale  také  jako  jeho 

realizátor.

     Machovec  se  v této  souvislosti  ptá:  „Lze  pak  tedy  ještě  vůbec 

v křesťanskoteologickém obrazu Ježíše z konce prvního století odkrýt stopy historického 

Ježíše Nazaretského?“42) Jeho metoda je tedy „historická“, snaží se z křesťanské tradice 

plné  předsudků a  mýtů  určit  skutečně  pouze  ty,  které  jsou prokazatelné.  Je  třeba  ale 

zdůraznit,  že  myšlenky,  které křesťanství  proklamuje,  Machovec  nezavrhuje,  naopak 

hledá  v nich  poselství,  které  je  schopen  přijmout  dnešní  „moderní  člověk“.  Nejprve 

křesťanství „očistí“ od nánosu mýtů, tím mu v očích dnešních lidí dodá autenticitu, a poté 

hledá  myšlenky  a  výroky  aktuální  pro  dnešní  způsob  myšlení.  Zcela  jedinečná  je 

Machovcova existenciální interpretace nejznámějších částí Nového zákona, jako je např. 

„Narození Ježišovo“, „Magdalena“, „Poslední večeře“, „Golgota“ nebo „Emausy“. 

     Nejde mu v této  souvislosti  o  to,  aby  někdo ze čtenářů  uvěřil  v Ježíše  a  stal  se 

křesťanem, jde tu o to, aby se dnešní „moderní člověk“ poučil z myšlenek aktuálních již 

více než dva tisíce let, aby tím zachránil sám sebe a především, aby nalezl smysl vlastního 

života. 

     V praktickém životě se však člověk nemůže spokojit s pouhým hromaděním motivů 

(myšlenek) ke konstatování maximální složitosti, zde se musí rozhodnout, musí jednat a 

při  tomto jednání se opírat  i  o jiné lidi,  i  když jejich činnost  vždy neodpovídá našim 

představám a ideálům. V tom bývá tragika našeho úsilí: „I každý syn člověka – a právě 

čím více se snaží žít poctivě, aktivně, plodně, láskyplně – vždy musí tak či onak trpět. Ale 

touto  nezřetelností,  těmi  ne  plně  na  způsob  přírodních  dějů  spočitatelnými  důsledky 

našeho jednání a toužení je dána zároveň i lidskost našeho údělu. Příležitost i na samém 

dně našich Golgot znovu doufat, stokrát odhozen, zklamán, zdeptán jednáním i bytostí 

nejdražších,  přece neklesnout, nerezignovat,  nepropadnout cynismu a negaci, ale věřit, 

odvržen, nepochopen, nemilován přece milovat.“43) 

     V tomto smyslu dnes není „ježíšskou“ otázka, zda se někdo hlásí či nehlásí k Ježíši, 

ale:  „Zda  naplňuje  –  na  úrovni  doby  –  onen  princip  „milosrdného  Samaritána“,  jím 

vyzvedávaný.“44) Zcela na místě je Machovcova otázka: „Zda-li  my lidé tzv. „západní 

civilizace“ opravdu dovedeme v rámci úsilí o nový universalismus a planetární myšlení 

ze  svých  tradic  ještě  něco  lidsky  významného  nabídnout?“  Stále  je  tu  zdůrazňována 

aktivita člověka. Ježíšovo poselství tak nebude pro dnešního člověka aktuální pouze tím, 

že se bude o jeho myšlenkách hovořit, ale především tím, že bude podle nich jednat. Sám 

Machovec si uvědomuje, že lidská existence potřebuje oba tyto póly. Člověk tak má: „ … 
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přemáhat obtíže, bolesti, nezdary, a potřebu povznést se k něčemu, co přesahuje všednost 

a malost.“45) 

     Jak je vidět,  nejde tu o konkrétní náboženství a konkrétní „návod“ na to, jak žít. 

Machovec ukazuje možnou cestu, ukazuje přístup a způsob interpretace světa kolem nás, 

možnost porozumění sobě samému a především možnost „záchrany“ člověka. „O světový 

názor  zde  totiž  vůbec  nejde.  Šlo  však  o  závažné  problémy  člověka  samého,  jeho 

perspektiv i okamžiku, náročnosti i poshovění, lásky i bolesti.“46)

     Celkově lze říci, že Machovcovo pojetí boha a náboženství vůbec je ve smyslu hledání 

podstaty  lidského  života  „nenáboženské“.  Svou  hlubokou  znalostí  teologie  a  historie 

ukazuje  na  příkladu  různých  náboženství,  především  však  na  křesťanské  myšlence  a 

poselství, které dnešní „moderní člověk“ potřebuje k tomu, aby jako živá bytost na této 

planetě přežil. Nejde o Ježíše ani Buddhu, ale o jejich způsob myšlení, který dnes nelze 

vykládat  jako  v době  jejich  vzniku,  ale  je  třeba  správně  je  interpretovat  v dnešních 

dobových souvislostech. Vést s nimi bytostný „dialog“ a doufat, že se s dnešní „moderní 

civilizací“ ještě dá něco dělat. Smysl lidského života je tak určen aktivní činností podle 

zásad  aktuálně  interpretovaných  myšlenek  minulosti.  Již  koncem  sedmdesátých  let 

Machovec  formuluje  závěry,  které  jsou  pro  pochopení  této  etapy důležité.  Machovec 

v této souvislosti píše: „Zajisté bych nikdy nemohl přísahat, že Bůh není, ale mohl bych 

přísahat,  že  miliony  moderních  lidí,  které  hluboce  pociťují  něco  jako  hluboké 

„antináboženské  apriori“,  jsou  přece  mými  bratry,  kteří  nejsou  vyloučeni  ze  slov 

Kristových, že mu bylo „líto“ lidu.“47)

     Oproti předešlým obdobím zde dochází k patrnému posunu. Myšlenka náboženství a 

religiozity  je  zde  prohloubena  a  pojata  způsobem  odrážejícím  dobovou  realitu. 

V souvislosti  s velkým  mravním  úpadkem  civilizace,  který  si  Machovec  bytostně 

uvědomuje,  vidí  jednu z cest  nápravy v návratu ke „kořenům“ evropského i  asijského 

myšlení a v jejich nové interpretaci. Bůh je tedy pojem, jehož prostřednictvím je nutné 

vést  planetární  „dialog“  nejrůznějších  světových  náboženství,  a  tím  zachránit  nebo 

alespoň oddálit  zánik  této  civilizace.  Usiluje  zde  o vybudování  tzv.  „náboženství  pro 

moderního člověka“, které mu pomůže jako živočišnému druhu přežít. V tomto smyslu 

jde o zásadní myšlenkový posun, který se v předešlých dvou etapách neobjevuje. 

c) Fetiš
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     Zcela nový pohled na pojetí smyslu lidského života Machovec nabízí zpracováním 

problematiky „fetiše“. Vznik tohoto fenoménu je spojen s vládou boha nad lidmi a s tím 

prohlubovanými  projevy,  které  bychom  mohli  souhrnně  nazvat  kultem,  tj.  uctíváním 

nejvyššího ideálu, spojeného s různými smyslovými projevy a obřady. Takto dějinami a 

přírodou zakořeněná tradice různých kultů je pak schopna žít a rozvíjet se i bez boha, ale 

musí si najít něco jiného, k čemu by jako ke kultu směřovala, co by mohla uctívat. Tímto 

předmětem uctívání se může stát téměř cokoli, od věcí, zvířat, lásky až k uctívání krásné 

ženy nebo muže. Fetišismus je tedy podle Machovce: „Souhrn myšlení, cítění a chování 

lidského  jedince,  v němž  hrají  centrální  úlohu  –  ba  přímo  kultickou  –  roli  některé 

jednotlivé věci.“48) Zcela unikátní je v tomto smyslu uctívání ostatků mrtvol a nošení tzv. 

„škapulířů“, jež mají člověka chránit před démony. Důležitým tématem fetiše je pak pro 

Machovce lidská sexualita  (sexuální  fetiš),  která  má v této  souvislosti  několik stupňů. 

Nejprve je tu fixace jen na: „Jinou část ženského těla, např. jen na primární či sekundární 

sexuální  orgány,  ale  také např.  na vlasy,  boky,  ba i  samu chůzi.  Druhým stupněm je 

fixace  zájmu  na  jistou  součást  ženina  oděvu,  zvláště  intimního  (např.  na  podvazky, 

punčochy,  ale  i  botičky).  Na  třetím  stupni  dochází  k úplnému  oddělení  fetišů  od 

sexuálního partnera, který přestává být atraktivní, zatímco ten druhý si pořizuje všelijaké 

sbírky odění či kosmetických drobností, případně sám přechází k nutkavému převlékání 

do  šatů  druhého  pohlaví.“49) Tento  fetišismus  v sexuální  oblasti  je  podle  Machovce 

neškodný. Mnohem nebezpečnější ale je, že člověk může zfetišizovat téměř cokoli. 

     Jedním z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších fetišů jsou peníze. Nepochybně to 

začalo kdysi jako jeden z důsledků dělby práce, která mohla vést k fetišizaci jakéhokoli 

výrobku.  Výrobek  se  stal  zbožím,  a  tak  mezi  člověka  a  požadované  zboží  vstoupily 

peníze. Ty jsou ovšem samy o sobě pouhým klamem a pro vývoj člověka něčím zcela 

bezcenným  a  postradatelným.  Přestože  vynález  peněz  nebyl  pro  člověka  z jeho 

biologického hlediska nutný, časem se tu objevil v souvislosti s jejich uctíváním „nový 

bůh“, který byl a je velice mocný, přestože z hlediska přírodního vlastně neexistuje. 

     Ve  spojitosti  s tím vznikla  iluze,  že  za  peníze  lze  získat  úplně  všechno.  Podle 

Machovce jsou peníze onou „slepou uličkou evoluce“, protože „sluhům“ fetišizace peněz 

je biologické přežití lidského rodu zcela lhostejné. Naštěstí tento druh „uctívání“ nemohl 

převážit, protože se, především v průběhu 20. století v souvislosti s industriální výrobou, 

objevily desítky tisíc produktů, z nichž některé posloužily jako předměty hodné uctívání. 

Správně v této souvislosti Machovec upozorňuje na to, že se kostely vyprazdňují ne proto, 

že by lidé podléhali argumentům ateistů, ale proto, že mají prostě a jednoduše „jiného 
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boha“. Předmětem fetišizace se tak může stát téměř všechno. Nejen předměty a věci, ale 

také některé činnosti, pokud se stanou samoúčelné. „Nejen onen dnes častý hon z akce do 

akce,  ze  schůze  do  schůze  (typický  zejména  pro  řadu  žen,  které  tak  chtějí  domněle 

„feministickým“ zápalem překrýt svou polovzdělanost a duchovní lenost), ale jakákoliv 

činnost vědecká či umělecká může takto být fetišizována.“50) 

     Jinak řečeno, ta činnost, kterou člověk dělat může ze svého svobodného rozhodnutí, se 

mění na tu, kterou dělat musí. Tím se dříve svobodný jedinec mění v druh otroka. Jeho 

majitelem  (otrokářem)  tu  však  není  nějaký  antický  boháč,  ale  např.  motocykl  nebo 

„činnost“ nutná k jeho řízení. Stejně tak se obětí fetišizace mohou stát i nejvznešenější 

myšlenky,  pokud se oddělují od citových prožitků51). Například mínění „miluj bližního 

svého jako sebe sama“ se může změnit na fenomén fundamentalismu, kde se z původně 

vznešené myšlenky může stát svěrací kazajka nové lidské aktivity. 

     Zfetišizovat se ale dá také humanita, která podle Machovce dnes už neodpovídá např. 

myšlenkám a postojům Gándhího o cestě nenásilného odporu spojené s cestou hledačství 

pravdy.  Například  v souvislosti  s rušením  trestu  smrti  Machovec  hovoří  o  dnešním 

„humánním soudnictví“ jež dbá více o blaho pachatelů než obětí, když propustí vraha a 

násilníka,  který  poté,  co  je  několik  týdnů  na  svobodě,  spáchá  stejný,  a  mnohdy  i 

brutálnější  čin.  Vždyť  skutečným smyslem justice  není  „trest“,  ale  ochrana  lidí  před 

zvrhlými bytostmi. 

     Nejsnadněji fetišizovat se dá podle Machovce to, co nějak souvisí s lidským pohodlím 

a malostí dnešního průměrného člověka. Přestože lidem hrozí globální nebezpečí ze všech 

stran,  nikdo  si  nic  nepřipouští  nebo  si  připouštět  nechce,  vždyť:  „Až  nastanou  ty 

katastrofy, já už tady nebudu!“. Navíc ve společnosti působí tzv. „baviči“, jejichž jediným 

úkolem je: „ … aby různými vtipy – tu lepšími, tu horšími – rozchechtávali statisíce a tím 

je zbavovali poslední možnosti zamyslet se nad osudem lidstva.“52) 

     Naopak nejhůře se dá fetišizovat  vše,  co nějak souvisí  s lidským vyčerpávajícím 

úsilím, především s tím, co do lidské činnosti přináší určité riziko, protože riziko zahrnuje 

možnost  rychlého  sebezničení.  Na  druhou  stranu,  vyhýbat  se  jakémukoli  nebezpečí 

znamená propást jedinou možnou cestu, jak lze z člověka spíše biologicky zaměřeného 

vyzrát ve skutečnou osobnost. Jde tu o osobnost v širším slova smyslu, ne o to, aby se 

každý snažil dosáhnout intelektuální úrovně, jako měl např. Einstein nebo Dante. Jde o 

osobnost,  v níž  se  harmonicky doplňuje  jistá  dovednost  v tom či  onom oboru s jistou 

všeobecnou lidskou moudrostí a s citem pro ostatní lidi. Jde tu o osobnost s vůlí silnou 

natolik, že člověku umožní převzít ten či onen riskantní úkol, na němž bude dlouhodobě 
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pracovat a k témuž poslání stejnou vůlí aktivovat i jiné. Celkově lze říci, že: „Jakákoliv 

fetišizace přímo ohrožuje hledačství smyslu lidského života, ba přímo představuje klamný 

nález smyslu existence.“53) 

     Fenomén  fetiše  se  v Machovcově díle,  v takovém rozsahu objevuje  poprvé.  Ani 

v jednom z předešlých  období  se  o  této  problematice  otevřeně  nehovoří.  Jde  spíše  o 

náznaky  a  poukazy  související  s dialogem  a  s humanismem.  Je  třeba  také  říci,  že 

Machovcovo pojetí fetiše pravděpodobně vychází z výkladu Ludwiga Feuerbacha, který o 

fetiši  již  v polovině  devatenáctého  století  říká:  „Každý  předmět  nejen  může,  nýbrž  i 

vskutku je člověkem uctíván jako bůh, anebo, což je totéž,  uctíván nábožensky.  Toto 

stanovisko  je  tak  zvaný  fetišismus,  kdy  si  člověk  bez  jakékoli  kritiky  a  jakéhokoli 

rozlišování  dělá  své  bohy  ze  všech  možných  předmětů  a  věcí,  ať  již  umělých  či 

přirozených výtvorů přírody anebo člověka.“54) Zde vidíme, že po obsahové stránce jde 

téměř o totéž, co Machovec o fetiši říká.

     To  podstatné  v  tomto  problému je,  že  Machovec  správně  vidí  veliké  nebezpečí 

zfetišizování  téměř  všeho.  Člověk  je  dnes  fetišista  a  ani  o  tom  neví,  vůbec  si 

neuvědomuje  svou závislost  a  v mnoha  případech  si  ji  ani  uvědomit  nechce.  Fetiš  je 

pohodlný, moc nestojí, nutí „konzumovat“ a hlavně „zabíjí“ čas. Člověk pak žije „jako ve 

svém světě“, ale ve skutečnosti žije ve „světě fetiše“, který je mu zprostředkován jeho 

okolím,  věcmi  nebo  televizní  zábavou.  Ve  „světě  fetiše“  se  neobjevují,  a  ani  neřeší 

skutečně bytostné otázky člověka a smyslu jeho života. Tento svět je sám o sobě a „pro 

sebe“,  netvoří  žádné  hodnoty,  člověka  bytostně  nekultivuje  ani  mu  neumožňuje  být 

moudrým.  Fetiš  je  tak  podle  Machovce  jednou  z největších  překážek  dnešního 

„moderního člověka“ při hledání smyslu lidské života.

d) Vesmír
     Je  zajímavé,  že  oproti  předešlému období  se  Machovec  o problematice  vesmíru 

zmiňuje jen velice výjimečně. Hovoří o něm útržkovitě v několika článcích55) a především 

pak ve své knize „Smysl lidské existence“ z roku 2002.

     Machovec si klade v této souvislosti důležitou otázku: „Co znamená vstup člověka do 

vesmíru pro smysl lidského života?“ Opuštění planety Země člověkem a vstup do zcela 

neznámého vesmírného prostoru nebo na Měsíc bylo podle Machovce největší událostí 

v celé  přírodní  evoluci  lidské  bytosti.  Troufá  si  předpovídat,  že  v průběhu  21.  století 

budou probádány měsíce Jupiterovy a dalších planet. Dokonce je optimistou, když věří 

v nalezení životních podmínek podobných těm pozemským na jiné planetě, ale zároveň 
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poukazuje na nedostatečnost dnešní techniky, která „světelné“ vzdálenosti není schopna 

pojmout. I přes patrný úspěch člověka při dobývání Měsíce je Machovec opatrný a není si 

zcela jist: „Co to s člověkem udělá?“, „Prospěje mu to, nebo uškodí?“ Připomíná v této 

souvislosti také objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492. Evropané „dali“ 

indiánům zbraně, koně, chřipku a alkohol a indiáni „dali“ Evropanům brambory, tabák, 

kukuřici a syfilis. To jsou věci známé, o kterých každý ví, ale jen málokdo si uvědomuje, 

co  bylo  tím  či  oním  směrem  „převezeno  nenápadně“,  bez  vědomí  dlouhodobých 

důsledků,  jako  byly  např.  tragédie  Aztéků,  Mayů  nebo  Huronů.  O  osudech  těchto 

vymřelých národů a o jejich brutálním vyvražďování dnes již téměř nikdo neví. Stali se 

tak  obětí  „nových  objevů“,  vstupu  Evropanů  do  neznámého  a  dosud  neobjeveného 

prostoru, jejich životy byli jakousi objevitelskou „daní“ pouze proto, že měli něco, za co 

jsou Evropané schopní udělat cokoli – zlato a území. V této souvislosti historikové vědí, 

že velký přísun zlata, především z jižní a střední Ameriky, způsobil ekonomickou a v této 

souvislosti celospolečenskou krizi danou prudkým poklesem cen zlata. Zlata bylo tolik, že 

výrazně klesla jeho cena i poptávka po něm. Téměř nikdo si podle Machovce nepřipouští 

myšlenku, že by se něco podobného mohlo stát nám. 

     V této souvislosti tak nehovoří přímo o tzv. „mimozemšťanech“, ale upozorňuje na 

nebezpečí v podobě nám neznámých virů a bakterií, které mohou člověka zcela vyhubit. 

Na  tuto  skutečnost  Machovec  upozorňoval  již  v roce  1965,  ještě  před  přistáním 

Američanů  na  Měsíci,  ve  své  knize  „Smysl  lidského  života“.  V té  době  se  však 

s podobnými názory, které prezentoval, zdál většině lidí jako fantasta a snílek, který má 

jen velkou představivost. Následný vývoj mu dal zčásti zapravdu. Machovec o tom píše: 

„Tehdy (v roce 1965 – pozn. J. Š.) tyto odstavce mé knihy i lidé mně jinak blízcí přijali 

s jakýmsi povýšeným úsměškem. Za posledních třicet let se po planetě rozšířily choroby 

jako AIDS, které zejména v Africe hubí už celé národy, dále BSE (nemoc šílených krav). 

Tehdy se usmívající  se  usmívají  dosud a  budou se usmívat  i  dál,  protože patří  k oné 

většině lidí, jimž je všechno – i přežití dětí a vnuků – už dávno něčím lhostejným.“56) 

     I v této situaci se snaží být optimistou, přestože k oněm třem již zmíněným hrozbám – 

ekologické, pandemické a narkomanické přibyla další kosmická. Uvědomuje si, že nelze 

vědecky  prokázat  přímou  souvislost  mezi  astronautickou  akcí  a  rozmachem  nějaké 

choroby.  Přesto  je  vše  podle  Machovce  propojeno,  a  to  ve  smyslu  lidské  technické 

zručnosti,  která  pracuje  na  nejrůznějších  pokusech  např.  se  štěpením  atomu,  což  je 

nebezpečné bez velkých mravních  ohledů.  Akumulace těchto  hrozeb by měla člověka 

varovat  a  umírňovat.  Machovec  v této  souvislosti  doporučuje  pomalejší  a  opatrnější 
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postup. Uvědomuje si, že obyvatelnost některé jiné planety než Země je pouze otázka 

času. Tuto dnes spíše fantastickou myšlenku vůbec nezavrhuje, když říká: „Převezme-li 

člověk řízení  alespoň části  vesmíru,  vlastně se  tím základní  princip nezmění,  neboť i 

člověk je součástí vesmíru. Šlo by tedy jen o jinou variantu toho, že vesmír se řídí sám. 

Princip božského není mimo nás, ale je v nás samých.“57) V této spojitosti odkazuje na 

studie dnešního předního astrofyzika Stephena Hawkinga, v jehož celém životním díle 

není  ani  zmínka  o  něčem božském.  Machovec  si  klade  na  první  pohled  „kacířskou“ 

otázku: „Jsme jediní ve vesmíru, kteří hledáme smysl?“ 

     V této relaci upozorňuje na rozlehlost vesmíru a na domýšlivost těch lidí,  kteří si 

myslí, že to tak není. Uvědomuje si také, že vzdálenosti ve vesmíru jsou tak obrovské, že 

možnost  „setkání  třetího  druhu“  lze  sotva  předpokládat.  O  problematice  „UFO“  se 

vyjadřuje velice opatrně a tvrdí,  že je spíše výsledkem komerčního úsilí ziskuchtivých 

obchodníků. Přesto v této souvislosti upozorňuje na ne zcela nesmyslnou myšlenku, totiž 

na to, že jaderné výbuchy a pokusy s vodíkovými bombami mohou silou svého výbuchu a 

množstvím uvolněné energie „upozornit“ potenciální „třetí druh“ na naší přítomnost ve 

vesmíru. Machovec jen doufá, že v našem okolí není žádná taková civilizace, protože by 

nás „pozemšťany“ musela považovat za naprosté šílence. Člověk si tak nemá dělat iluze, 

protože:  „Pokud  překonáme  dnes  hrozící  katastrofu  ekologickou,  pandemickou  i 

narkomanickou,  pokud by  však  i  další  budoucnosti  k podobnému  setkání  došlo,  naše 

hledání smyslu naší existence nám to naprosto neulehčí.“58) 

     Tyto úvahy mohou na první dojem budit pocit překvapení, sám Machovec si v této 

souvislosti stěžuje na naprosté nepochopení okolím. Nejde mu ale o to, aby každý věřil, 

že existují i jiné civilizace a s nimi spojené nebezpečí, jde mu pouze o to, aby se člověk 

nad těmito otázkami zamyslel a bral je „na vědomí“, protože nyní nejde jen o současnost 

a  nejbližší  budoucnost,  ale  především  o  následující  generace  a  naše  potomky.  To  si 

bohužel  mnoho  lidí  neuvědomuje  nebo  spíše  uvědomit  nechce,  protože  to  vyžaduje 

aktivitu a myšlenkové úsilí. Machovec proto varuje: „Ne každý, kdo se snaží eventuality 

dneška  jen  poněkud  důsledněji  domyslet  do  budoucnosti,  se  ocitá  v roli  Homérovy 

Kasandry,  jíž  nikdo nevěřil.  A tak  Trója  zahynula  –  tisíc  let  po  ní  i  samo jinak  tak 

vědecko-technicky  úžasné  Řecko.  Zapomnělo  se  totiž  na  cosi  nenápadného,  ale 

perspektivně zhoubného.“59)

     V porovnání s obdobím „socialistického řešení“ v letech 1965 – 1989 došlo k dalšímu 

posunu v pojetí tohoto tématu. Byla zdůrazněna nutnost a zároveň riskantnost lidského 

vesmírného úsilí a znovu připomenut jeho význam, především pro následující generace. 
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Nový je také důraz na „vesmírná nebezpečí“, jako jsou například neznámé viry a nemoce, 

díky  nimž  může  člověk jako druh vymřít.  Patrný  je  také  vliv  myšlení  francouzského 

filosofa Pierra Teilharda de Chardin a jeho chápání života ve vesmíru. Smysl lidského 

života tak není pojímán jako záležitost okamžiku, ale především jako úkol pro budoucnost 

a blaho následujících generací. Jinak řečeno, aby se naši potomci a jejich děti a děti jejich 

dětí  vůbec dožili  něčeho lidsky hodnotného, je třeba,  aby naším smyslem života  byla 

především jejich budoucnost, osud planety Země a člověka jako takového. Pokud budeme 

sobecky  hledět  pouze  na  své  zájmy,  a  o  budoucnost  příštích  generací  se  zajímat 

nebudeme, nemá lidstvo jako takové šanci přežít.

d) Humanismus    
     Jak bylo řečeno výše, není možné prohlásit za smysl lidského života humanismus. 

Podle  Machovce  humanismus  na  počátku  21.  století  nikoho  příliš  nepřitahuje  ani 

neinspiruje.  V minulosti  tomu však  bylo  jinak:  „Na vrcholu  antiky byl  tento  problém 

poprvé jakž takž formulován, a to otázkou, předávanou od generace ke generaci, jak lze – 

a zda vůbec – lidi vést k mravnímu dobru (tj. k celkovému zušlechtění mravů, k hlubšímu 

a  náročnějšímu  chápání  osobního  svědomí.“60) Také  Homérův  Achilleus  si  po  životě 

plném zápasů uvědomuje absurdnost světa, ve kterém „bozi“ pro sebe vyhradili věčnost a 

blaženost  a  nás  kromě  smrti  navštěvují  kdejakým utrpením.  Z dob řeckého  mýtu  tak 

přešly  do historie  dva  základní  požadavky na  člověka.  Byla  to  „mužnost“,  statečnost 

(andreia) a rozvaha (dianoia). Řecko je poté obohatilo uměřeností, vzdělaností a později 

cílem smyslu pro vše krásné a dobré (kalokagathia). 

     Věčnost  římského  přínosu  lidstvu  a  humanismu  zase  podle  Machovce  spočívá 

především v: „ … ukázce, že lidstvo může žít bez jakýchkoliv tyranů a despotů, ba že 

důstojně  lidsky  bez  nich  žít  musí.“61) V souvislosti  s ideály  humanismu  zmiňuje 

Machovec také myšlenky křesťanství. Ukazuje, jak tužby miliónů chudých mohlo spojit 

nikoli impérium, ale v něm se šířící „dobrá zpráva“, a to, že již tu byl a opět přijde vše 

změnit spasitel.  Nejprve se Římské impérium pokoušelo nové náboženství potlačit,  ale 

brzy pochopilo, že na to nestačí. Vždyť křesťanství nabízelo víru, naději a lásku pro tisíce 

lidí,  což  je  podle  Machovce  to  nejdůležitější,  co  rané  křesťanství  vneslo  do  dějin 

humanismu. 

     Slovy sv. Augustina: „Hledáme, abychom nacházeli, ale nacházíme, abychom hledali 

– tedy hledáme, abychom hledali.“62) V novověku se poté objevilo jiné pojímání lidského 
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hrdiny v tom smyslu, že antika pojímala své hrdiny jako zosobnění čehosi jednoznačného, 

kdežto novověk dovede vidět člověka i v jeho vnitřní rozpornosti a složitosti. Jako příklad 

tohoto fenoménu uvádí Machovec příklad umělce Michelangela a jeho „Davida“, který 

není jen obdobou Apollona Belvedérského, bytosti zcela bezcitné, ale zná i cit strachu 

z boje dosud nevybojovaného a nejistého. Nebo Leonardova „Dáma s hranostajem“, která 

již není pouhým objektem sexuální touhy muže, ale má v sobě i protizbraň ženské síly, 

schopné si muže podmanit. Stejně tak Goethův Faust ví, že nemůže najít nic, v čem by 

mohl konečně spočinout, a ví, že jeho údělem je jen se věčně pachtit. Tedy že hlavním a 

typickým rysem života člověka je utrpení. Podle Machovce se nejlépe podařilo vyjádřit 

humanismus filosofickou abstrakcí I. Kantovi, který ukázal, že: „V nauce o jsoucnu jako 

takovém (metafyzice) neexistují žádné jistoty, proto pak hledal jistoty v oblasti morální. 

Nabídl formulace příkazů, které by platily kdykoliv a kdekoliv bez ohledu na relativitu 

okolností,  byly tedy imperativem kategorickým. „Jednej tak,  jako by se tvou vůlí měl 

princip  tvého jednání  stát  všeobecným zákonem přírody.“63) Myslitelé  po Kantovi  tak 

podle Machovce usilovali  mimo jiné o propojení ideálu humanismu s dějinami.  V této 

souvislosti je třeba dodat, že Machovec Kanta nikde přímo necituje. Pouze odkazuje na 

jeho závěry v „Kritice praktického rozumu“, ale dále je nevysvětluje. V této souvisloti tak 

chybí Machovcova filosofická reflexe. Chápání kategorického imperativu je tak vytrženo 

z celkového kontextu Kantova díla.  V našem případě tak Machovec využil  Kantových 

závěrů k zjednodušenému výkladu humanismu.

     T. G. Masaryk odhadl jako první, že v humanismu spočívá nebezpečí jeho vlastního 

zvratu, v tzv. „titanismus“, tj. v jakési sebezbožnění člověka. Masaryk se proto snažil, aby 

lidé  pochopili,  že:  „Demokracie  není  jen  forma  života,  nýbrž  že  je  nutno  zakotvit  a 

upevnit  také  obsahově,  hodnotově.  Učil,  že  demokracii  je  především  nutno  zakotvit 

humanisticky,  to  jest  nerelativizovatelnou  úctou  ke  každé  lidské  bytosti,  ať  jakékoliv 

barvy pleti či náboženských obyčejů. Ba více: snažit se zakotvit demokratické soužití lidí 

filosoficky.“64) Jde tedy také o pluralismus,  o demokratické kontroly všech a každého. 

Masarykovou věcí nebylo tedy dávat lidem jistoty nebo je utvrzovat v tom, co oni za 

jistoty považovali, ale: „Spíše je znepokojovat, aby neulpěli na čemkoliv dosaženém, ale 

dále hledali. Aby se nespokojovali s čímkoliv dosaženým, ale aby se vždy znovu a znovu 

rozvírali novému hledání pravdy a všech hodnot humanity.“65) 

     Masaryk podle Machovce dobře věděl, že hlavní nebezpečí pro demokracii tkví nejen 

v okolních  zemích,  ale  ještě  více  ve  vlastní,  ne  vždy  dostatečně  mravní  a  humánní 

vyspělosti jedinců. Nebude nám tak k ničemu vnější „samostatnost“ a národní suverenita, 
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pokud nedokážeme provést mravní a citové prohloubení člověka. Odtud ona Masarykova 

snaha,  aby:  „Demokratické  formy  byly  úměrně  podloženy  výchovou  k humanismu  a 

náročným  mravním  postojům.  A  jestliže  v době  Masarykova  prezidentství  byla  naše 

demokracie ohrožena spíše zvnějšku, je dnes nepochybně pro naši obnovenou demokracii 

nebezpečí spíše uvnitř, to jest v celkově nízké mravní vyspělosti mnoha občanů.“66) T. G. 

Masaryk  a  jeho  myšlenky  o  humanitě  a  humanismu67) byly  pro  Machovce  velice 

inspirativní. On je nejenom přejímal, ale také dále rozšiřoval, prohluboval a především je 

dokázal interpretovat v kontextu dnešní doby a v pozadí historických událostí. Nebyl tak 

pouhý  epigon,  ale  originální  myslitel,  který  se  nechal  inspirovat  velikány  minulosti. 

Jedním  z nejdůležitějších  požadavků  humanistického  přístupu  bylo  pro  Machovce 

sjednocení lidstva. „Od dob svého vzniku má lidstvo jednotný základ genetický, ale jinak 

žilo – a převážně dosud žije – rozděleno na mnoho větších i menších národů, oddělených 

růzností jazyků, náboženských a jiných obyčejů. Toho pak bylo zneužíváno tak, že různí 

vlivní a mocní lidé z ryze sobeckých a skupinových zájmů hnali národy proti sobě do 

krvavých válek, které jsou z planetárního hlediska pouhým pokračováním primitivního 

kanibalismu, daného hladem.“68) V této souvislosti je nutné dodat, že Machovec zapomněl 

na závěry velkého myslitele  17.  století  G.  W. Leibnize,  který tvrdil,  že  tento  svět  je 

nejlepším ze všech možných světů. V této souvislosti pak každého napadá otázka: „Proč i 

v nejlepším  možném  světě  existuje  zlo?“  Tato  otázka  stojí  v centru  Leibnizovi 

„Theodicie“,  která  obsahuje  ospravedlnění  Boha ve vztahu ke  zlu.  Zde  rozlišuje  trojí 

podobu zla  a)  metafyzické,  b)  fyzické  a  c)  mravní.  Kdy základem zla  metafyzického 

vzniklého ze stvořenosti  je myšlenka,  že vše stvořené je nedokonalé.  U zla fyzického 

(utrpení nebo bolest) se zlo opravňuje svou funkcí. Zlo mravní (hřích) je zase důsledkem 

lidské svobody a základem křesťanského vykoupení. Podle Leibnize Bůh tato zla nechtěl, 

pouze je připustil, a dobro nad nimi značně převažuje.69)

     Přes veškeré námitky je nutné si přiznat, že za celou historii člověka se nepodařilo lidi 

sjednotit.  Podle Machovce je právě nyní ten „nejvyšší čas“ začít „něco“ dělat,  protože 

lidstvu hrozí ekologické i pandemické nebezpečí jeho vyhynutí, které je možné odvrátit 

pouze společnou obranou sjednoceného lidstva. V této souvislosti je třeba připomenout, 

že  již  J.  A.  Komenský  v 17.  století  požadoval  toto  sjednocení.70) To  bylo  ale  podle 

Machovce jen utopické snění.  Teprve v 19. a 20.  století  se objevily reálnější  způsoby 

řešení.  Marx  se  domníval,  že  lze  toto  sjednocení  provést  procesem  mezinárodního 

sjednocování  snah proletariátu,  ale  hnutí,  které  se k těmto myšlenkám hlásilo,  později 
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neuspělo  nejen  proto,  že  se  jeho  vedení  dostalo  do  zemí  ekonomicky  i  duchovně 

zaostalých, ale také i pro samu Marxovu neznalost mentality pracujících. 

     S jedním z prvních podnětů, jak řešit tyto poměry, přišli osvícenci v čele s Voltairem, 

v jehož díle se poprvé v dějinách stala filosofie populární: „U něho splývají s bojem za 

osobní svobodu a čest každého, zejména lidí ukřivděných panskou či církevní zvůlí,  a 

s bojem za rovnost všech lidí a národů“71). V této souvislosti je třeba uvést, že Machovec 

nemá zcela  pravdu. Francouzská revoluce dala  do pohybu obrozenecké snahy spousty 

národů  Evropy.  V čele  těchto  snah,  ale  nebyli  prostí  rolníci  a  sedláci,  ale  především 

vzdělanci,  kteří  si  uvědomovali  důležitost  národnostní  autonomie.  A  navíc  podobné 

snahy,  které požadovali francouzští revolucionáři,  byly již jen vyhrocením toho, co již 

předtím připravili osvícenci, panovníci typu Josefa II. nebo encyklopedisté. 

     Nerespektování těchto požadavků se nejvíce projevilo ve Francii koncem 18. století, 

kdy královský dvůr neprokázal ani nejmenší náznak a pokus o jakékoliv reformy,  což 

v roce 1789 vyústilo v největší klasickou revoluci světových dějin. Pádem Bastily, jako 

symbolu  absolutistického  despotismu,  a  nedlouho  poté  vyhlášení  Deklarace  lidských 

práv, která prohlašovala rovnost všech národů a ras a právo každého individua svobodně 

se rozhodovat a jednat. Klíčovou osobou v tomto procesu byl Napoleon Bonaparte, který 

již ve svých „Pamětech“ tvrdil,  že sjednotit  Evropu vojensky byl  jen pokus a že toto 

sjednocení, které se Napoleonovi nepodařilo, je v budoucnu nutné. 

     Je  udivující,  že  teprve  hrůzy druhé  světové  války  a  pragmatická  politika  F.  D. 

Roosevelta  umožnila,  že:  „Organizace  Spojených národů – sjednocující  režimy velmi 

odlišné,  se  nadějně  udržuje.  Samozřejmě  nikdo  se  ne  vždy  ubránil  přechodu 

sjednocovacích snah v akce imperiální, ale příklad J. F. Kennedyho ukazuje, že vše lze 

řešit  mírově.“72) Jedinou  možností  jak  může  tato  civilizace  přežít  je  podle  Machovce 

„prohloubení  lidství“.  V této  souvislosti  uvádí  dva  tzv.  „axiomy  humanismu“ 

(předpoklady jakéhokoliv dokazování). 

     Za prvé: „Když už v našem koutě vesmíru lidstvo existuje (aniž víme odkud, „proč“), 

mělo by tu zůstat. Vždyť patrně jde o jakýsi „experiment“, resp. spíše jakousi „příhodu“, 

jež ve vesmíru není tak docela běžná – bylo by proto jaksi „škoda“, kdyby se lidstvo 

ztratilo. 

     A za druhé: jelikož se ve fenoménu člověka a během jeho vývoje a dějin ukázaly 

sklony  nejrozmanitější  (od  bestiálních  vražd  a  masové  poživačnosti  až  k výšinám 

Einsteinovým  či  Beethovenovým)  je  proto  žádoucí  ty  „vyšší“,  specificky  lidské, 
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neanimální sklony v lidstvu podporovat a rozvíjet,  ty „nižší“, bližší  animalitě pouhých 

šelem, uvážlivě držet na uzdě a omezovat.“73) 

     Je  třeba  zdůraznit,  že  právě  samo uznání  obou těchto  axiomů je  předpokladem 

jakéhokoliv úsilí a diskuze neboť: „Vymřelá bytost by ani diskutovat o smyslu vymření 

již nemohla.“74) Bohužel dosud převažují omezené tendence, že člověk je tím víc, čím 

více čehokoliv má. Lidé jsou vzájemně závistiví a lhostejní vůči sobě, bez nejmenšího 

zaváhání kradou i vraždí. To však dělají ne ve službě nějakému národnímu či politickému 

ideálu,  ale  s jakousi  hrozivou  samozřejmostí.  Překonání  tohoto  problému  pouze 

organizační cestou by nikam nevedlo. V některých případech by to pouze usnadnilo cestu 

zájmům prospěchářů. Machovec o tom dále píše: „Kromě toho je třeba i jinými způsoby 

zušlechťovat  intimní  lidství  každého  jedince.  Dosavadní  dějiny  ukazují,  že  k tomu 

naprosto nestačí moralizovat, tj. krásné mravní cíle jen hlásat.“75) 

     Jednou z cest jak lidstvu také prospět je umění – zejména hudba – která může mít 

velice  kultivující  vliv  na  lidskou  mysl.  To  však  samo  o  sobě  také  nestačí.  To 

nejdůležitější v humanistickém smyslu je podle Machovce: „Zjemňovat interindividuální 

vztahy v drobných skupinách,  ve fenoménech přátelství,  lásky a spolupráce.  Zde bude 

nutno od běžného dnes života „vedle sebe“ přejít ke skutečnému promítnutí dvou a více 

lidských srdcí.“76) 

     V porovnání s předchozím obdobími, je i v této oblasti „humanismu“ patrný posun 

inspirovaný dobovými souvislostmi a vlastními zkušenostmi. Dnešní individualizovanou 

společnost  vidí  Machovec  jako  veliký  problém.  Pokud  je  dnes  ještě  vůbec  možné 

zachránit  tento  svět,  rozhodně  to  nebude  cestou  individuálního  prospěchářství  a 

konzumováním  materiálních  statků.  Šanci  na  přežití  máme  pouze  ve  chvíli,  kdy 

pochopíme,  že je nutné „být“  -  „být“  jako člověk,  skutečně lidsky existovat ze svého 

bytostného základu, vědět o přesahu horizontu a o pozadí, které tu vždy bylo, je a bude, 

neulpívat na konečných hmotných věcech v modu „mít“. V těchto myšlenkách je patrný 

vliv názorů E. Fromma, který ve své slavné knize („Mít, nebo být“) dospívá k podobným 

závěrům. Dnes jsme v situaci,  kdy je nutné obracet se i ke zkušenostem a poznatkům 

dávné i nedávné minulosti, přemýšlet o ideách humanismu, a pokud to bude jen trochu 

možné, poučit se z nich. Člověk nesmí slepě spoléhat na technické vymoženosti a objevy, 

ty mu nepomohou najít smysl lidského života. Je třeba se inspirovat duchovní minulostí 

člověka nebo nově minulost interpretovat v souřadnicích myšlení současného „moderního 

člověka“,  jak  se  o  to  Machovec  ve  své  knize  „Ježíš  pro  moderního  člověka“  velice 

úspěšně pokusil. Jednou ze skutečně nevyužitých možností obratu k lepšímu je „dialog“ 
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dvou  lidí,  dialog  vnitřní  nebo  dialog  s již  neživou  duchovní  osobností  minulosti,  ale 

především dialog státníků a politiků a vůbec všech lidí, kteří mají ve svých rukách moc 

tuto  bezvýchodnou  situaci  změnit.  A  právě  o  této  možnosti  si  povíme  v následující 

kapitole.

f) Dialog
    I po 35 letech od vydání poslední knihy o smyslu lidského života má Machovec co říci. 

Objevují se nová témata a celkové zpracování námětu je znovu jiné a opět inspirující. 

Sám Machovec o tom píše: „Kapitola „Dialog“ vzbudila ve vydání knihy z roku 1965 

největší  ohlas  a  byla  i  samostatně  překládána  do jiných jazyků.  Proto – zatímco celá 

dosavadní  část  knihy77) byla  zpracována  úplně  nově (po 35 letech  se  leccos  změnilo, 

leccos  i  nezměněné člověk vidí  jinak) – ji  ponechávám bez jakýchkoliv  změn – leda 

pokud šlo o škrty všeho, co v roce 1965 bylo ryze jen „dobové“78). My se v této kapitole 

ovšem nebudeme omezovat jen na jedinou Machovcovu publikaci, ale využijeme všech 

dostupných dobových pramenů, článků, knih a rozhovorů, prostřednictvím kterých tento 

fenomén  rozšíříme  a  prohloubíme.  Uvidíme,  že  Machovcovo  pojetí  smyslu  lidského 

života,  jehož  prostředkem  je  „Dialog“,  zaznamenalo  určité  změny  dané  politickou  a 

společenskou  atmosférou  posledních  let  Machovcova  života.  Horst  Schrey  vystihl 

počátkem sedmdesátých  let  to,  co  by při  změně poměrů,  které  nastaly po roce  1989, 

mohlo mít vliv na Machovcovo pojetí dialogu. Schrey píše: „Kdyby došlo ke změně nové 

světověpolitické  situace,  došlo  by  také  k novému  pojetí  Machovcova  dialogu  mezi 

marxismem a křesťanstvím. Tak by mohl Machovec z tohoto dosavadního ideologického 

zajetí vystoupit a najít reálný objekt pro jeho hlavní pojem humanity. Tím by mohl přispět 

ke zmírnění křečovitého napětí současného východo-západního protikladu.“79)

     Za jeden z největších problémů současného člověka – pojem „současného“ skutečně 

vystihuje  situaci  dnešního  člověka,  a  to  i  několik  let  po  autorově  smrti  –  považuje 

Machovec vlastní ztrátu dialogu a „dialogičnosti“ při mezilidské komunikaci. Sám o tom 

píše:  „Spolu  se  vznikem atomizovaného  individua  prudce  klesla  jedna  ze  závažných 

bytostných vlastností prvotní, po dlouhá tisíciletí zrající lidskosti, kterou lze nazvat žitím 

dialogickým. Šlo o samozřejmou, vždy přítomnou vlastnost člověka neustále oscilovat 

vlastní  myslí  a  myslí  lidí  bezprostředního  okolí,  a  to  po  všech  stránkách  lidské 

psychiky.“80) Lidé dříve často běžně rozuměli i cizinci jiného jazyka nejen proto, že oblast 
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životní problematiky byla nepoměrně užší, než tomu je dnes, ale především proto, že byli 

zvyklí žít „rozevřeně“ vůči všem. 

     Dialog nebyl tehdy ještě nějakým filosofickým požadavkem nebo mravním nárokem 

jako  je  tomu  dnes,  nýbrž  přirozenou  samozřejmostí,  o  kterém  se  proto  vlastně  ani 

nevědělo,  protože  byl  naprosto  běžný.  Člověk  tak  žil  v kolektivu  lidí  fungujícím  na 

„dialogické“ komunikaci, aniž si to uvědomoval. Byl na společenských vazbách a díky 

tomu na „dialogu“ bytostně závislý. Pokud byl vyloučen ze společnosti, znamenalo to pro 

něho  ve  většině  případů  jistou  záhubu.  Přestože  dnešní  „moderní  člověk“  dokáže 

s vědeckou přesností definovat, co je to „dialog“, jeho pravá podstata téměř nikomu nic 

neříká. Pokud dnes někdo říká, že s někým „vede dialog“, jde podle Machovce ve většině 

případů o záměnu v chápání smyslu a významu tohoto slova. Machovec o tom píše: „A 

hovoří nikoli jen „také něco“, něco pro „zabití chvíle“ (je jedním z příznačných znaků 

dnešního masového „odcizení“, že v řadě moderních jazyků je pojem „spolu hovořit“ do 

značné míry synonymní  s pojmem „bavit  se“),  nýbrž mluví  spolu o svých centrálních 

životních problémech, bolestech, úzkostech a nadějích.“81) Jak už bylo výše naznačeno, 

Machovec byl silně ovlivněn nejen marxismem a křesťanstvím, ale především filosofií 

existence, která se nejvýrazněji projevila právě v jeho pojetí dialogu. V tomto smyslu je 

patrná paraela na Jaspersovu koncepci transcendence, ke které může člověk dospět buď 

díky mezním životním situacím, nebo díky bytostnému dialogu. Jaspers dále vysvětluje 

to, co Machovec pouze naznačil ve výše uvedené citaci: „Zastře-li se, že všechno, co lidé 

dělají se děje prostřednictvím osob, dostaneme se do stavu jakéhosi zdánlivého spánku 

člověka,  jenž  zapomněl  sebe  sama.  Lidé  podléhají  anonymním  silám  a  mocnostem, 

například  na  základě  společenských  poměrů.  Jedinci  jsou  těmito  silami  formováni  a 

pomocí domnělé vědy rozpoznáni jako produkty těchto poměrů a podmínek. Člověk jako 

jednotlivec  je  pak  exponentem  neosobních  událostí.“82) Na  jiném  místě  Jaspers  dále 

doplňuje:  „Zmatení  způsobené  držbou  téměř  všech  výrazových  možností  minulosti 

zasypává lidi až k neprůhlednosti. Aspektem toho je gesto místo bytí, rozmanitost místo 

jednoty,  mnohomluvnost  místo  opravdového  sdělování,  prožitek  místo  existence, 

nekonečné  mimikry.“83) V tomto  smyslu  je  zde  evidentní  inspirace  myšlením  Karla 

Jasperse jak při Machovcově uchopení lidského odcizení, tak i u chápání nebytostného 

bytí člověka. Jaspers zde hovoří o mnohomluvnosti místo o opravdovém sdělování, což je 

ve  své  podstatě  shodné  s Machovcovými  požadavky  na  dialog.  Jde  tak  o  skutečně 

bytostnou lidskou komunikaci nikoliv o mnohomluvné tlachání.
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     Dialog  tak  už  není  jen  běžným náhodným hovorem dvou  lidí,  ale  vzájemným 

rozevřením se dvou srdcí, která se vzájemně propojují láskou v jedno. Jak bylo popsáno 

v předešlé kapitole, jde o skutečné porozumění dvou lidí i beze slov, o bytostné splynutí 

jednoho  individua  s jiným,  o  bezeslovné  domýšlení  vědomí  toho  druhého.  O  pouhý 

kontakt  očí,  které  bezhlasně  hovoří,  o  vnitřní  klid  vyvolaný  dokonalým  souzněním 

s někým jiným a především o přístup zcela zbavený jakékoliv soupeřivosti a závisti nebo 

úsilí o jakýkoliv zisk. Vedle práce jde o jediný způsob, kterým může jedinec bytostně 

vyzrávat,  a to právě kontaktem a spoluprací  s jinými lidmi nebo vedením vzájemného 

sporu,  odporu či  citového zaslíbení.  Jak ale  víme,  vzájemný kontakt  dvou jedinců ve 

většině  případů  skutečným  „dialogem“  není.  Většinou  jde  o  pouhé  tlachání  a 

bezmyšlenkovité  hromadění  a  skládání  slov do vět  nebo do souvětí  bez  opravdového 

zájmu o toho druhého. Machovec v této souvislosti hovoří o tzv. hypertrofii příležitostí 

lidských  kontaktů.  Dnešní  „moderní“  doba  je  prostoupena  nejrůznějšími  zdánlivými 

prostředky vzájemného sdělování myšlenek a možnostmi „kolektivního vyžití“. To ale 

člověku nezaručuje opravdový bytostný dialog a s tím spojený rozvoj lidského individua. 

     Výsledkem  toho  je  stále  se  zvyšující  osamělost  člověka  spojená  s nárůstem 

nejrůznějších neuróz a psychóz.  Jedinec sám sebe vnímá jako pouhý „nástroj“ někoho 

jiného  či  jako  bezvýznamný  článek  dlouhého  řetězu  podílejícího  se  na  fungování 

společnosti.  Člověk  jen  vyplňuje  jakési  místo  a  své  vlastní  „já“  jaksi  „prodává“  ve 

prospěch funkčního a stále náročnějšího celku. Žije tak „bez sebe“ bez vyhranění svého 

„já“, je tak zařazen mezi „věci“. Stále pociťuje více a více, že je „nikým“, a ne „někým“. 

V této  souvislosti  je  důležitý  pojem  svědomí  jako  posuzování  lidských  záležitostí 

z hlediska rozeznávání „dobra“ a „zla“. Člověk jako bytost s vlastním vědomím může své 

činy rozvažovat, a tak za ně nést odpovědnost. Svědomí je tak výsledek toho, že jsem se 

svým „vlastním svědomím“, ale že jsem také s druhým člověkem a nesu za něho svou 

odpovědnost.  Komunikace  člověka  s  člověkem  je  tak  podle  Machovce:  „Formou 

kontaktu,  při  níž  se  nejen  srovnává  rozum  s rozumem,  poznání  s poznáním,  názor 

s názorem,  ale  kdy  se  rozvírá  člověk  člověku,  tj.  celé  lidské  nitro  –  pospolu  složky 

rozumové, citové i mravní – nitru jinému.“84) 

     Ne nadarmo píše o Machovcových snahách Gerhard Loettel toto: „Dialog byl pro něj 

vždy spjat s učením se od druhého. Toto učení prostřednictvím pravého dialogu spojoval 

v pozdějších letech také se zápasem o ekologicky myslící lidstvo, o sjednocenou Evropu, 

o mírové světové společenství a o dialog se světovým náboženstvím. Hovořil o nutnosti 

planetárního  dialogu.  Apeloval  na  to,  dialogicky  „začít  trpělivě  pracovat  a  stavět 
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mosty“.85) Dialog  je  tak  nejvyšší  forma  vzájemné  lidské  komunikace,  která  usiluje  o 

celkové  rozevření  člověka  člověku,  je  to  bytostná  diskuze.  Pokud nenastane,  dochází 

k tomu,  že člověk rozvojem specializované civilizace  nutně trpí,  zaostává jeho osobní 

lidství a dále se již nerozvíjí. Stává se z něho „barbar“ a to tím, že jeho „já“ je výsledkem 

specializace  pracovního  procesu  bez  úměrně  tomu  rozvíjeného  dialogu,  který  by 

nahrazoval  onu  jednostrannost  jeho  individuální  dovednosti.  Zvláště  v dnešní  době 

můžeme  sledovat  zajímavý  jev,  že  i  „učenost“  a  „odbornost“  často  nebývá totožná  s 

„moudrostí“. 

     V čem je tedy smysl dialogu pro růst člověka? Člověk potřebuje nejen svou práci, 

výdělek nebo zábavu, ale především musí také zcela nutně najít cestu k vědomí jiných 

jedinců,  potřebuje  překonat  nedostatky vydělení  své specializace.  Proto je ve filosofii 

zcela nepostradatelné: „Nikoliv pouze znát, k čemu kdy kdo myšlenkově dospěl, nýbrž 

znovuprožívat  cesty k tomu,  boj  o  to,  tedy s díly  největších  tvůrčích  duchů minulosti 

znovu žít, uchopit život životem. Ne je tedy pouze „znát“, ale prolnout jejich a vlastní 

životní  zápasy o pravdu a  jiné hodnoty.  Sám sobě může člověk porozumět  jen skrze 

prožití duchovních zápasů jiných lidí, ale jim zase, pokud sám zápasí.“86) 

     Důležité  je  tedy  ne  znát,  co  bylo,  ale  znovuprožívat  duchovní  výtvory  mistrů 

moudrosti, a tím postupně sám zrát a vytvářet v sobě schopnost přijmout nově vyvstalé 

otázky a obtíže za svůj životní úkol.  V této  souvislosti  Machovec zdůrazňuje studium 

autentických  pramenů  místo  interpretovaných  myšlenek:  „Studium i  nejlepší  odborné 

literatury  nikdy nemůže nikomu nahradit  studium pramenů s jeho závratnou možností 

ponoru  do  dílny  největších  duchů lidského rodu.“87) Opravdový dialog  je  tedy  nejen: 

„Taktikou  a  prostředkem,  ale  sám  jedním  z cílů  lidskosti,  sám  hodnotou,  sám  i 

podmínkou zrání  všech ostatních jiných hodnot.  Neumím-li  se setkat  bratrsky s jiným 

v jeho  jinakosti,  zůstávám  sám lidsky  podvyvinutým  ubožákem.  Kdo  nedbá  o  vývoj 

jiných,  ustrne  především sám.“88) Člověk tak  potřebuje  zažít,  jak jsou jiní  lidé  lidsky 

zformováni, aby srovnáním a konfrontací relativně korigoval omyly a jednostrannosti své 

cesty. Proto jen dialog člověku dá opravdového druha, člověka, přítele ne „vedle mne“, 

ale  „se  mnou“.  Jak  už  bylo  řečeno  výše,  je  dialog  vedle  inspirativní  práce  tím 

nejnáročnějším požadavkem humanismu, je „cílem“ i „nástrojem“ humanizace zároveň. 

Proto Machovec dále píše: „Skrze zážitek dialogu s jinak myslícím docházíme k tomu 

lidsky  nejvyššímu,  k zážitku  vesmírné  identity,  tedy  nejen  k nějaké  pojmové  filosofii 

monismu, ale k bytostnému prožitku jednoty, tedy k filosofii nejen myšlené, ale žité.“89) 

Protože  jsou  podmínky  dialogu  velice  náročné,  uvádí  Machovec  několik  jeho 
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předpokladů.  Dispozice dialogu jsou téměř  shodné s obsahem požadavků z předešlého 

období (1965 - 1989). Proto o nich pohovoříme jen ve zkratce. 

     Prvním předpokladem dialogu je tak „odvaha rozevřít se“ a dát do hry i všechny své 

slabé stránky partneru vzájemného dialogu. 

     Druhým předpokladem dialogu je dát veškeré své vědomí k dispozici tomu druhému, a 

to i v případě, že jde o našeho nepřítele. 

    Dalším předpokladem dialogu je konkrétní zájem především o partnera našeho dialogu 

– tedy o člověka. Nesmíme v tomto případě kalkulovat, zda nám ten či onen člověk vůbec 

stojí za to, tím rovnou klesáme pod úroveň toho druhého a nejsme již partery dialogu. 

    Čtvrtým předpokladem je vlastní osobní angažovanost založená také na riskování nejen 

pro sebe, ale i na riskování pro toho „druhého“, pro partnera našeho dialogu. 

     Posledním  předpokladem  dialogu  je,  že  nesmím  použít  všech  prostředků  boje, 

především  vnějších  jako  je  moc,  výhoda  nebo  nátlak.  Člověk  tak  má  mít  mravní 

odpovědnost i za svého odpůrce. Stejně jako v předešlém období je Machovcovi vzorem 

Gándhí a jeho učení o cestě pravdy a o „nenásilí“, často nesprávně chápané jako učení o 

pasivní kapitulaci před zlem. Člověk může mít i v těch nejsložitějších mravních zápasech 

mravní odpovědnost za svého odpůrce, a tím ho i nutit k vyšší mravní úrovni. Velkým 

vzorem je tu pro Machovce T. G. Masaryk, který byl: „Celou svou bytostí člověkem ne 

kazatelským, ale dialogickým – konfrontace s lidmi jinak vyhraněnými mu celý život byla 

bytostnou potřebou.“90) Ne tedy jen spekulovat a kázat o morálce, ale hlavně podle těchto 

zásad žít a jednat. Jak jsme ukázali v předešlé kapitole, sám Machovec byl příkladem, že 

to, o čem mluvil v přednáškách, a o čem psal ve svých knihách, bylo také náplní jeho 

života.  Sám o tom v jednom z rozhovorů píše:  „Jednat  je zapotřebí.  Neříkám na jaké 

úrovni či na jaká témata, ale jednat by se mělo. Když jsem začínal koncem padesátých let 

s takzvaným dialogem a začal jsem na fakultu zvát i teology, ptali se mě kolegové užasle, 

kdo mi to dovolil. Já odpovídal, že to přece není zakázáno. Po čase jsem byl pozván „na 

kobereček“. Že prý to, s kým dělám dialog, má své meze. A já jim řekl, že jsem ochoten 

dělat dialog s každým, kdo je ochoten dělat dialog se mnou, fašista o to stát nebude, ten 

po mně začne střílet.“91) 

     Stejně jako v období „naděje a konverze“ Machovec ukazuje také překážky dialogu, 

mezi  které  patří  malá  vzdělanostní  a  kulturní  úroveň  (polovzdělanost)  většiny  lidí, 

neexistence  tzv.  „třecích  ploch“,  prostřednictvím  nichž  se  lidé  „setkávají“,  dále  pak 

vlastní  princip  hierarchizace  lidské  společnosti  založený  na  vztahu  podřazenosti  a 

nadřazenosti v jednom systému, skutečnost, že sice nikdo neprohlásí, že je proti dialogu, 
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ale ne všichni lidé mají opravdu bytostný zájem na jeho rozvoji (především byrokrati) a 

nakonec  stále  se  rozšiřující  a  postupující  specializace  a  společně  s ní  vynucená 

institucionalizace  života,  která  musí  kompenzovat  specializaci  pracovního  procesu. 

Dialog se tak podle Machovce udržuje v dnešní „moderní době“: „Ještě tak tam a v tom, 

co v ní je vlastně tradiční, „nemoderní“, např. v milenecké lásce, v komunitě uzavřených 

sekt, v kontaktu dvou mimořádně vyspělých vědců jednoho či blízkého oboru, zejména 

těch, kteří již tuší a začínají poukazovat na vážné nebezpečí specializace.“92) 

     V tomto případě bych nesouhlasil s tvrzením, že se dialog drží v komunitě uzavřené 

sekty. Vždyť uzavřená sekta se vyznačuje především tím, že dialog nevede, zbavuje se 

kontaktů  s  okolním  světem  a  žije  si  vlastním  životem.  Její  členové  většinou  nejsou 

ochotni přistoupit na názor někoho jiného a často fanaticky stojí za svým přesvědčením. 

O dialogu v Machovcově smyslu tu nemůže být řeč. Stejně tak lze pochybovat také o 

dialogu v „milenecké lásce“, kde jde spíše o nekritické souznění než o skutečný bytostný 

dialog.

     Pokud je  nemožné navázat  dialog s někým z našeho okolí,  je možné vést  dialog 

s vynikajícími osobnostmi historie prostřednictvím jejich díla a myšlenek. „Já“ člověka se 

tak může dostat mezi dvě mlýnská kola dané často konfliktem mezi tlakem a potřebou 

„dneška“ a požadavkem dalších „perspektiv“. Je jasné, že toto všechno člověk podstupuje 

při hledání smyslu lidského života právě proto, aby jeho smysl nalezl. Machovec v tomto 

případě  odkazuje  na  třítisíciletou  tradici  hledání  opravdovosti  lidské  existence,  která: 

„Nejen přinesla určité uchovatelné hodnoty,  ale i je zcela osobitě vyhranila, i ateismus 

může být autentický, tj. schopný žít, nebýt mrtvou, lidskému citu a morálce lhostejnou 

strukturou.  Aby  to  dokázal,  musí  ovšem zůstat  v dialogu  s dějinným vývojem těchto 

tisíciletí,  pak zjišťuje, že i jeho se bytostně týkají i některé zdánlivě ryze mytologické 

momenty, např. zdroj Jákobovy síly v zápasu s božstvem, ale pak dokáže i snadno zjistit, 

že není „náboženstvím“ nebo „filosofickým idealismem“ ani zjištění, že prostý lidský den 

má svou opravdovost, jen pokud je prožíván z hlediska věčnosti.“93) Jak bylo řečeno výše, 

jde tu o tzv. „vnitřní dialog“ „já – já“, o rozmluvu člověka se sebou samým, se svým 

lepším  „já“  o  vědomé  zrání.  Vnější  okolnosti  nutí  současného  člověka  k určité 

standardizaci, k ustrnutí lidského „já“ na jeho pro společnost „použitelné“ a „výhodné“ 

podobě. Člověk je tak nucen k jednotné pasivitě, kdy vlastní samostatné myšlení o smyslu 

lidského života a přemýšlení o sobě není vítané. Je spokojen, jen když je zcela ponořen ve 

svět „věcí“. Obtížné situace, které se v životě člověka objevují a na jejichž vyřešení je 

nutné  alespoň  minimální  úsilí  prostřednictvím  dialogu  „já-já“  se  ale  „věcmi“  a 
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„zvěcněním“ často řešit nedají. Člověk potřebuje nějaké modely94) prožívání základních 

lidských situací,  resp. jejich překonání lidským vědomím. Není snadné zvládat životní 

okolnosti tak,  aby se v nich lidské „já“ posléze nerozplynulo.  Ani tyto  modely ovšem 

nedávají záruku, že se tak jedinci zdaří. Ale důvěrné sblížení s nimi: „Dává jistou oporu, 

že se člověk – jakmile se octne v záplavě obtížných situací osobního života – se svým 

„já“ nestane jejich pouhým zajatcem, nýbrž že se dostane nad ně, že je morálně a citově 

zvládne. Proto se stává, že moderní člověk, pokud již podobné modly nemá, zůstává přes 

veškerou vnější civilizovanost v mravním a citovém ohledu na nižší úrovni než ti, kdo 

tyto idoly měli. Do jisté míry se stává morálním a citovým primitivem právě proto, že tuto 

vnější civilizovanost a ryze rozumovou odbornou dovednost má, ale že nemá k dispozici 

nic, čím by se z přívalu tisíců jednotlivých situací dostal nad ně, k sobě samému, k svému 

hluboce zažívanému já.“95) 

     Dříve zajišťovala tento vnitrní dialog modlitba, která byla chápána jako rozmluva 

s bohem, ale ve skutečnosti šlo o dialog „já“ se svým „dokonalým já“. Vzhledem k tomu, 

že v dnešní „moderní době“ tvoří většinu naší populace ateisté, je třeba hledat náhradu za 

tento bytostný dialog jinde. A právě o to se Milan Machovec pokouší nejen v knize „Ježíš 

pro  moderního  člověka“,  ale  také  ve  svých publikacích  o  smyslu  a  hledání  lidského 

života,  kde  je  rozhodující  význam  kladen  na  dialog.  Jde  mu  o  hledání  a  nalézání 

„lidského“.  To  všechno předpokládá  ne  vyhýbat  se  obtížím a  překážkám,  ale  zápasit 

s nimi a povznést se nad „věci nicotné“. Jak bylo řečeno v předešlé kapitole, Machovcovo 

myšlení bylo inspirováno nejen marxistickou filosofií, ale především filosofií existence. 

V této souvislosti upozorňuje na jeden ze základních pocitů člověka, který se objevuje u 

mnohých generací, jde o pocit odcizení sobě samému. Člověk se cítí: „Bídný, slabý, má 

pocit  „cizince  na  této  zemi“.  V životě  prožívá  útrapy,  své  nejlepší  záměry  nemůže 

uplatnit, nepřátelé vítězí. Čestný je zahanben, nízkost triumfuje. Člověk však sbírá svou 

sílu, aby začal znovu, usiluje „povznést se“ z prachu a bolesti k „záhadnému“ zákonu, 

najít odvahu znovu začít životní zápas.“96) Podobné „vyjasnění“ těchto pocitů ve vědomí 

touto formou vnitřního dialogu samozřejmě žádnou z lidských bolestí neodstraňuje, ale 

dává člověku určitou sílu nepropadnout skepsi a beznaději. V tomto smyslu se zdá, že při 

formulaci  těchto  závěrů  byl  Machovec  ovlivněn  myšlením J.  P.  Sartra,  který  ve  své 

proslulé  přednášce  „Existencialismus  je  humanismus“  píše:  „Jestliže  člověk,  jak  ho 

pojímá existencialista,  není definovatelný,  je tomu tak proto,  že zpočátku není člověk 

ničím.  Bude  až  později  a  bude  takovým,  jakým  se  učiní.  Není  tedy  žádná  lidská 

přirozenost, protože není Bůh, který by ji pojal ve své mysli. Člověk pouze je, a to nejen 
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jako  takový,  za  jakého se  považuje,  ale  je  takový jakým být  chce.“97) Machovec  tak 

navazuje  na  tuto  tradici  především důrazem na  aktivní  činnost  člověka  (se  kterou  se 

můžeme setkat také v marxismu),  a úsilím při bojích a zápasech vedoucích k nalezení 

smyslu  lidského života.  Další  podobností,  zdá  se,  je  obdobné vnímání  pojmu Boha a 

člověka, který se u Machovce velice podobá pojetí Sartrova ateistického existencialismu. 

Sarte  v tomto  smyslu  píše:  „Ateistický  existencialismus  prohlašuje,  že  když  Bůh 

neexistuje, pak je přinejmenším jedna bytost,  u níž existence předchází esenci,  bytost, 

která existuje dříve, než by mohla být definována jakýmkoli konceptem, a že touto bytostí 

je člověk nebo, jak praví Heidegger, lidská realita.“98) To tedy znamená, že člověk nejprve 

existuje a setkává se se světem a až teprve poté sám sebe definuje.

     Jde o opětné hledání „sebe sama“, nezastavit se, ale „jít“ dále. Dobře si uvědomuje, že 

skutečná lidská hodnota rozvrhu člověka není v tom, že zůstává pouze u slov a přání, ale 

že tyto plány také skutečně realizuje. Machovec má v tomto smyslu odstup a dobře ví, 

kam vede pouhé teoretizování. Sám o tom píše: „Samozřejmě dnes sotva můžeme stačit 

hlásat pouze nějaký „návrat“, např. k Augustinovu smyslu pro lidskou pokoru. Pokud se 

vůbec  ještě  démoni  akutního  individualismu  dají  spoutat,  bude  k tomu  třeba  dialogu 

(odvaha  „pokořit  se“  k dialogu)  se  všemi  typy  lidství  nepropadnuvšího  zvýšenému 

dynamismu:  tak s mimoevropskými  civilizacemi,  zejména Dálného východu,  ale  např. 

také  s celým světem ženy na  Západě.“99) Zde  se  opět  můžeme  setkat  s Machovcovou 

zjednodušující paušalizací. V závěru předchozí citace používá spojení „svět ženy“, který 

je sám o sobě nesmyl.  Je snad jeden svět, ve kterém kromě žen žijí i ostatní tvorové. 

V tomto smyslu je toto „efektní“ vyjádření prázným pojmem. 

     V této souvislosti se poprvé objevuje nový fenomén, který v předešlých snahách o 

hledání smyslu lidského života chyběl. Jde o problematiku ženy a ženství vůbec. Tento 

problém je ovšem tak důležitý a podstatný, že je nutné věnovat mu samostatnou kapitolu. 

Proto ho v této chvíli ponecháme stranou a vrátíme se k podstatě této kapitoly – dialogu. 

Machovec  kritizuje  vědomí  současného  člověka,  které  je  uvyklé  neustále  přijímat 

z vnějšku „něco nového“, pokud možno dráždivého a atraktivního, časem to ale shledává 

stereotypní a nudné. Člověk tak zapomíná, že tou nejpodivuhodnější věcí v přírodě je on 

sám: „I suverénní „vládce věcí“, který zapomíná na své „já“ ochuzuje se o komunikaci 

s tím nejcennějším ve vesmíru, s lidským nitrem – a ve srovnání s ním je i středověký 

mnich,  oddaný  podobným  meditacím,  v ohledu  navození  „vnitřního  dialogu“  vlastně 

dál.“100) 
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     Pojetí dialogu jako cesty ke hledání smyslu lidského života se tak opět posouvá a 

aktualizuje v dobových souřadnicích. Zajímavé je, že Machovec v některých případech 

používá jiné příklady než ve starším zpracování. Jde většinou o příklady ze soudobého 

historického  a  politického  dění,  čímž  je  téma  aktuální  pro  současného  čtenáře.  Jinak 

řečeno Machovec naléhavě zohledňuje dnešní události,  a tím dává novému zpracování 

skutečně „moderní“ podobu, která je srozumitelná téměř každému bez rozdílů vzdělání. 

     Tím opět ukazuje, že píše především pro širokou čtenářskou veřejnost. Machovec 

mluví srozumitelně o složitých otázkách hledání smyslu lidského života. Sám o tom píše. 

„Nevěřím tomu, že filosofové se musí vyjadřovat nesrozumitelně. Jsem přesvědčen, že 

filosof má nejsložitější problémy vesmíru, dějin a intimity vykládat prostě, nikoli nějakou 

učenou hatmatilkou.“101) Právě v tomto posledním pojetí (období 1989 - 2003) jsou jeho 

výzvy  aktuální  a  srozumitelné  téměř  pro  každého,  kdo  do  ruky  vezme  jeho  knihu. 

Zároveň  se  ale  díky  tomuto  přístupu  stává  terčem kritiky  především ze  strany svých 

kolegů. K nejostřejším z nich patřil Ladislav Hejdánek, Machovcův kolega, který o jeho 

přínosu, ale také o jeho vědeckém přístupu napsal: „Machovec byl vůbec mužem širokého 

záběru a téměř renesanční mnohostrannosti (a bohužel také povrchnosti); jeho význam 

jako učitele spočívá hlavně v tom, že své studenty dokázal zaujmout a že jim otvíral sféru 

volných nápadů a hravé tvořivosti,  spíše než aby je něčemu filosoficky důkladnějšímu 

naučil.“102) S  touto  kritikou  se  setkáváme  ve  všech  třech  etapách,  ať  už  jde  o  spor 

s Robertem Kalivodou v prvním období nebo o soupeření s Karlem Kosíkem v období 

následujícím.  V závěru  svého  života  se  pak  Machovec  do  přímého  střetu  s nikým 

nedostává.  Přesto  se  objevují  drobné  přispěvky,  které  se  snaží  kriticky  zhodnotit 

Machovcovo dílo. Kromě již zmíněného Ladislava Hejdánka jde například o Miroslava 

Petříčka nebo o Václava Bělohradského. Miroslav Petříček v tomto smylu upozorňuje na 

to, že: „Milan Machovec byl méně určitější, budil rozruch spíše svými snahami spojovat 

rozpojené  a  vracet  ztracené  či  zakázané:  Masaryka,  křesťanství  a  mnoho  jiného.“103) 

Petříček také správně upozorňuje na to, že doba, ve které Machovec vydává své hlavní 

práce, byla dobou, která rodí autorské legendy. A Machovec byl právě ten, který dokázal 

vystihnout, co doba a v ní žijící lidé potřebují. Kdybychom to zjednodušili, mohli bychom 

dodat,  že  Machovec  vždy  dokázal  vyplnit  požadavky  čtenářů  líbivým  a  populárně 

zpracovaným tématem. Ať už šlo o tematiku křesťanství nebo o téma hledání  smyslu 

lidského  života.  Petříček  k tomu  dále  dodává:  „Machovec  žil  v době,  která  plodila 

legendy proto, že každá kniha, která se stala bestsellerem, proměnila vzápětí svého autora 

ve veřejnou autoritu s obtížně definovatelnou aurou lékaře sociální duše.“104) Ještě ostřeji 
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hodnotí tyto Machovcovy snahy Ladislav Hejdánek, když píše: „Je tomu už velmi dávno, 

kdy jsem o něm (o Milanu Machovcovi – pozn. J. Š.) užil slova „diletant“. Dnes bych 

totiž  musel  přinejmenším  dodat:  „diletant“  nadprůměrně  vzdělaný  a  bystře  myslící. 

Kdybych ho měl přirovnat k nějakému známějšímu mysliteli, napadá mě nejspíše Herbert 

Spencer,  rovněž diletant,  ale  někdy s pozoruhodnými postřehy.“105) Zde můžeme vidět 

prudké Hejdánkovy výpady vůči již nežijícímu Milanu Machovcovi. S některými z nich 

musíme souhlasit. Zároveň si je třeba položit otázku, zdali Machovec sám vytvořil svou 

vlastní  filosofii.  Odpověď  zní  nikoli.  Stejně  tak  to  chápe  také  Ladilsav  Hejdánek, 

Miroslav Petříček, ale také Radim Palouš, který k působení Milana Machovce ve svých 

vzpomínkách  píše:  „U  Milana  Machovec  jsem  obdivoval  jeho  encyklopedickou 

vzdělanost;  na filosofické fakultě odvedl slušný kus práce,  jak potom svědčili  leckteří 

účastníci jeho přednášek, ale filosoficky se mně jeho dílo nikdy nezdálo světoborné.“106) 

Machovec je v tomto smyslu velice rozporná postava českých dějin filosofie. Svými žáky 

je veleben a chválen, kolegy a jeho současníky spíše ktitizován. V našm chápání smyslu 

lidského  života  se  přikláníme  spíše  na  stranu  kritickou,  ve  smyslu  zjednodušování  a 

popularizace  tématu.  Na  druhou  stranu  je  třeba  dodat,  že  svými  přednáškami  a 

publikacemi výrazně ovlivnil české intelektuální, ale i laické myšlení. Byl to člověk, který 

dokázal nadchnout spoustu studentů pro další, hlubší studium filosofie a navíc dokázal 

svým vlivem spojovat názorově odlišné skupiny lidí. V tomto smyslu je Machovec jednou 

z nejdůležitějších postav české filosofie ve druhé polovině 20. století. 

     Vraťme se ale k dialogu jako k prostředku a zároveň společníku moudré orientace 

člověka ve světě. „Můj zážitek umělecký – ať sebeniternější a sebehlubší – a můj vlastní 

„existenciální problém“ není totéž. Člověk potřebuje „filosofii života“ a „vnitřní dialog“ 

v ohniscích svého pracovního a osobního úsilí, nejen večer nad knihami a v divadelním 

sále – a pro toto ještě humanismus své modely „vnitřního dialogu“ prakticky vůbec nemá, 

v tomto smyslu i novodobý „ateista“ potřebuje najít svůj způsob „modlitby“.107) Tímto 

způsobem modlitby dnešního člověka je právě „vnitřní dialog“, který je jedinou cestou, 

díky níž si své i ožehavé a jemné vnitřní problémy lze plně uvědomit, jen tak si člověk 

může  vyjasnit  určitou  svou  slabost,  své  nedostatky  nebo  vinu  za  něco.  Jedině 

prostřednictvím  „vnitřního  dialogu“  může  člověk  opravdově,  světonázorově  a  mravně 

růst.  Vědomosti  je  možné  šířit  prostřednictvím  knih  či  přednášek,  ale  k vlastnímu 

přesvědčení  se  musí  probojovat  každý  sám.  Jinak  řečeno,  nepřesvědčím  nikoho, 

nepřesvědčí-li on sám sebe. V této souvislosti hovoří Machovec o tzv. „vnitřní konverzi“ 

jako zásadní změně morálně politického a světonázorového stanoviska, která není vůbec 
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možná prostě jen tím, že člověk odloží své „staré“ názory a převezme nové. Tím by pak 

člověk popřel sám sebe. Skutečná konverze je tak aktem „sebenalezení. Zcela chybné je 

pak jakési vlastní „vnucování“ svých myšlenek někomu jinému ve smyslu intolerance. 

Proto, aby člověk potlačil jisté myšlenky v sobě: „ … vystupuje urputně proti myšlenkám 

jiných, čímž si dodává jakési síly překrýt svou úspěšnou aktivitu projevy vlastní vnitřní 

skepse. Proto tito lidé vystupují vždy s tak křečovitou sebejistotou.“108) Zde vidíme další 

rozvedení  a prohloubení  smyslu mezilidského dialogu,  které  v předešlém období není. 

Machovec  zde  aktualizuje  a  prohlubuje  překážky,  které  brání  skutečnému  dialogu  na 

pozadí „současných“ zkušeností. 

     Člověk tak může vstupovat  v komunikaci  nejen s přítelem či  odpůrcem ve svém 

bezprostředním okolí, ale také s dějinným člověkem jiných dob. V tomto případě je ale 

nutné  zachovat  filosofickou  dimenzi  takového  dialogu  ve  smyslu  hledání  moudrosti 

v současných  lidských  souřadnicích.  Machovec  k tomu  říká:  „Je  mi  líto,  že  mnozí 

profesoři filosofie vyprávějí svým studentům o moudrých lidech minulosti, ale neučí je 

hledat, jak být moudrým dnes – pak ovšem nepřednášejí filosofii, ale jen její dějiny, tedy 

pomocnou  vědu.  Skutečná  filosofie  nikdy  nebyla  jen  abstraktní  disciplínou,  ale  i 

„moudrostí okamžiku“, svého historického času.“109) Jde zde o dialog „já-nejá“, tj. dialog 

se světem beze mne.  Jak bylo  výše naznačeno,  Machovcovi  jde především o filosofii 

srozumitelnou každému člověku,  a to takovou, která  svým myšlením nezůstává pouze 

v době svého vzniku, ale která je inspirativní především dnes. 

     K čemu je současnému člověku,  že  zná myšlenkové pochody geniálních  jedinců 

minulosti, že zná jejich díla a někdy i doslovné citace jejich prací, když si sám ve svém 

vlastním životě neví rady? „Kdo si čte třeba Heideggera, kdo se jen zabývá pýthicky se 

vyjadřujícími  filosofy,  jako  třeba  Hérakleitem,  Parmenidem  nebo  Platónem,  tomu  to 

budiž přáno, ten může sám sebe sice považovat za filosofa, ale lidstvo si takových lidí 

patrně nevšimne. Kdo si nevšímá živých problémů současného lidstva, nemůže chtít, aby 

si lidstvo všímalo jeho.“110) Na rozdíl od předešlých období je zde kladen větší důraz na 

filosofii pojatou jako moudrou orientaci člověka ve světě ve smyslu žité filosofie. Ne tedy 

nad myšlenkami velkých filosofů jen přemýšlet, ale především se podle jistých mravních 

zásad chovat – tedy jednat a být aktivní zcela v sokratovském duchu. Dialog „já-nejá“ byl 

Machovcem dříve pojímán spíše jako bytostná komunikace s lidmi minulosti. Nyní jde 

také  o  bytostnou  komunikaci,  ale  aktuálnost  a  opravdovost  současných  problémů  je 

taková, že dialog mezi „já“ a velkými mysliteli a literáty minulosti je nutná především 

z pohledu řešení těchto problémů. Zcela aktuálně ukazuje, že jeden z nejvýznamnějších 
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způsobů řešení této situace je dialog s nekřesťanskými náboženstvími, jako je např. islám, 

buddhismus nebo hinduismus.  „Jestliže  dnes evropsko-americká civilizace ovládá přes 

polovinu naší  planety a  jestliže  si  dnes začíná  uvědomovat  smrtonosnou hrozbu krize 

ekologické,  narkomanické,  především  ovšem mravní  (tj.  zejícího  pocitu  nesmyslnosti 

všeho) – a aspoň začíná vést s těmito hrozbami zápas, nemůže to úspěšně zvládnout jen 

z vlastních, tradičně „apollonských“ hodnot a postojů. Musí se zdaleka doširoka, v čase i 

prostoru rozevřít „planetárnímu dialogu“, především právě s veleříšemi asijskými a jejich 

hodnotami.  Musí se k nim stavět nejen jako ten,  kdo dává,  ale  jako ten,  kdo se jde i 

učit.“111) Člověk dneška ztratil  vůli,  aktivitu,  činnou morálku  a vše,  co dává lidskému 

životu smysl. Sám spíše jen přihlíží (je pouze divákem v tomto světě), a tím se stále více a 

více odlidšťuje. 

     V této souvislosti Machovec poukazuje na myšlenky Gándhího o nenásilí. Nenásilí má 

podle  Gándhího  smysl  a  autenticitu:  „Jen  jako  součást  života  pojatého  jako  cesta 

hledačství pravdy. Buď se to evropsko-americká civilizace naučí, nebo lidstvo bude brzy 

čekat  osud  dinosaurů.“112) Dialog  „já-nejá“  se  tak  z původního  užšího  významu  mění 

v dialog  planetární,  který  je  podle  Machovce  jedinou  možností  jak  zachránit  tento 

umírající  svět.  Toto  pojetí  dialogu  („já-nejá“)  chápe  Machovec  také  jako  „dialog  se 

smrtí“,  tj.  dialog  se  světem „beze  mne“,  se  souhrnem toho,  co  nejsem já.  Smrt  –  to 

absolutně jisté v mém životě – je pro dnešního člověka často jen „ničím“, nemluví se o ní, 

je to nepopulární téma většiny rozhovorů, každý jen „jakoby mlčí“, i když ví, ale nechce 

vědět zároveň. Přesto je dialog se smrtí, jako vnitřní dialog, velice důležitý. Pokud si toto 

člověk uvědomí, nežije již „před smrtí“, tedy „beze smrti“ ale žije „se smrtí“, se kterou 

pak může ve svých životních plánech a tužbách „počítat“. Mohu si tedy klást otázku „Co 

znamená svět beze mne“. Ono „ne-já“ v dialogu „já-nejá“ může být chápáno jako „smrt“ i 

jako „svět“. Dialog se smrtí je tak dialog se světem „beze mne“, s absolutním „ne-já“, ale 

pouze v něm nalézá člověk definitivně své „já“: „Neboť jen tváří v tvář smrti se mi zjeví, 

co bylo v mém životě a v mém „já“ skutečně existenciálně významné. Na smrtelné posteli 

či před jistou popravou se již nelže a netaktizuje: člověk se sám sobě konečně obnažuje 

celý, teprve tváří v tvář své smrti vidí, oč mu v životě opravdu šlo.“113) Tím se však právě 

dialog stává zcela otevřeným dialogem se světem, kdy se v mezní situaci blížící se smrti 

beru jako člověk zcela „smrtelně vážně“. Vědomí mé určenosti k smrti ale nemusí přijít 

pouze v okamžiku umírání, ale můžeme ji pochopit již dříve svou „připraveností na smrt“ 

a skutečným vědomím své konečnosti. 
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     Problémem dnešních lidí je tak podle Machovce to, že „neumí umírat“ a chovají se 

tak,  jako  by  smrti  nebylo,  a  to  i  v okamžicích  těsně  před  smrtí.  Každý chce  „žít  co 

nejdéle“ za každou cenu, a i poslední okamžiky života si „nějak užít“. To ale přece není 

podstatou lidského života. V něm nejde o to, kolika let se člověk dožije, ale spíše jde o to, 

čím je vyplní – o hloubku života jako takového, o neustálé lidské zrání, jehož součástí je 

také smrt.  Pokud byl  život člověka naplněn komunikací  s jinými lidmi a smysluplnou 

prací: „Neodcházíme z téhož světa, do něhož jsme se zrodili. Vidíme kolem sebe stopy 

své činnosti, vidíme naděje, vidíme záměry svých drahých. Odcházíme ne jako náhodní 

hosté, ale jako spolutvůrci tohoto světa.“114) Proto naši potomci nezačínají tam, kde jsme 

začínali my, ale navazují na naši práci a snažení. 

     Nejde zde však jen o nějaké dílo a osobní snahy, ale jde především o jejich mravní 

hodnotu pro mě i ostatní. Není možné pouze kázat ideály humanity, lásky a odpuštění. 

Jediné,  co  podle  Machovce  skutečně  platí  je:  „Osobní  příklad.  Žvanění  o  statečnosti, 

potřebě aktivity, o láskyplném odpuštění je nanic. To jen tak dramaticky vypadá, když 

slyšíte, jak chudák Sókratés umíral, když vypil číši bolehlavu. Na divadelní prkna to jistě 

patří, ale ne do života.“115) V této souvislosti Machovec uvádí, že věří ve tři věci: „Na 

milující oddané mateřské srdce, na sílu matčina oka, toho okna do duše, jež k malému 

drobečkovi vysílá lásku. Na autoritu otce, která se musí projevit, když síly matky jsou 

vyčerpány a žena není s to řešit situaci. A do třetice věřím na magickou sílu pravdy.“116) 

     V tomto smyslu nemají rodiče před svými dětmi tajit, jak krutý a nespravedlivý je svět, 

protože to samy brzy zjistí. Kdo nebude připraven z domova, v dnešním světě jen těžko 

obstojí.  Kdo bude připraven,  dá  se  později  jen těžko strhnout  k nějakým špatnostem. 

„Dejte dítěti něco, do čeho se zamiluje, a pak si všechny další mravní zákony odvodí už 

samo. Ti, co selhali, neselhali proto, že jsou horší nežli my, ale proto, že nenašli či ztratili 

smysl života. Svatý Augustin to říká lapidárně: „Miluj – a pak už si dělej, co chceš!“117) 

     V tomto smyslu je třeba se vrátit k lidské přirozenosti a hledat prostřednictvím dialogu 

nějaké nové řešení. Sám Machovec v tomto významu říká: „Jsme odcizení, musíme se 

vrátit k lidské přirozenosti. To lze srovnat s Ježíšovými velkými slovy: jestliže „nebudete 

jako  děti,  nevejdete  do  království  „nebeského“.  V tomto  ohledu  má  marxismus 

budoucnost.  Teď  je  kompromitovaný.  Ale  Marx  bude  jednou  znovu  objeven.“118) Na 

tomto příkladě můžeme vidět skutečné dialogické uvažovaní a jeden z možných způsobů 

řešení dnešní stále se prohlubující krize. Machovec zde slučuje dva, po dlouhou dobu, 

neslučitelné  myšlenkové  směry  –  marxismus  a  křesťanství.  Proč  si  Machovec  vybral 

právě  marxismus  a  křesťanství  za  partnery  dialogu  vyplývá  z jeho  světonázorového 
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zaměření. Machovec, v mládí silně ovlivněný křesťanskou liturgiií, a v tu dobu hledající 

něco, co bude přesahovat jeho osobu, upíral své naděje k Bohu. Od počátku padesátých 

let  se  jeho  názorové  postavení  mění  v souvislosti  s  působením  Zdeňka  Nejedlého, 

poznáním marxismu a osobním zklamáním z katolicismu. Tomáš Novák tuto „konverzi“ 

označuje  jako  přijetí  ateismu:  „Ateismus,  který  Machovec  přijímá  pod  vlivem svého 

zklamání v katolicismu a pod vlivem nadějí, které vkládal do komunistického hnutí, je 

postojem, který se u Machovce vyvíjel od snah vyjmout z náboženské látky humanistické 

motivy,  přes vyčleňování i dalších pozitivních prvků z náboženství a hledání pozitivní 

alternativy  k náboženství.“119) Machovcovi  šlo  tedy  o  to,  aby  sblížil  tyto  dva  odlišné 

myšlenkové směry a aby ukázal, že ateistický marxismus má styčné body s křesťanstvím. 

Tím, co tyto dva směry spojuje a co Machovec považoval za podstatné, byl humanismus. 

Chtěl tedy ukázat, že i oddaný marxista si má co říci s věřícím katolíkem, a chtěl také 

nabídnout možnost  vzájemné komunikace mezi  „východem“ (maxismus)  a „západem“ 

(„demokracie“  v Ježíšově  duchu).  Karel  Mácha toto  Machovcovo postavení  příkladně 

vystihl,  když  napsal:  „Pro kněze to  byl  marxista,  kterého může člověk oslovit,  a  pro 

komunisty  to  byl  „páter“  v hanlivém smyslu.“120) Navíc  se  zdá,  že  sám Machovec  si 

potřeboval své světonázorové stanovisko ujasnit, proto volil jako hlavní partnery dialogu 

marxity a křesťany. Machovcův žák Mácha tyto snahy s odstupem let viděl ještě v jiném 

kontextu: „Ačkoliv hrál Machovec v Pražském jaru jen vedlejší roli, tak mu byl přidělěn 

požehnaný úkol, vytvořit chrám nové morálky na základě jeho bohaté a nepřetržité cesty 

dialogu.“121)    

     Už od dialogických seminářů na Filosofické fakultě a poté i v bytových seminářích je 

tento  způsob  uvažování  Machovcovi  vlastní.  Pokoušet  se  slučovat  něco  zdánlivě 

neslučitelného a odporujícího si. Dialog dvou stran, který se zpočátku jeví nepříznivý, se 

mění  v chápající  porozumění.  Jde  tedy  o  to:  „Umět  hledat  pravdu  s člověkem jiného 

přesvědčení.  Učil  jsem  své  žáky  vždycky  zásadě  Voltairově  „Ze  všech  sil  budu 

polemizovat proti vám, ale ze všech sil budu bojovat za vaše právo polemizovat proti 

mně“.  Kde  je  dialog,  tam  je  demokracie,  tam  je  možnost,  že  v diskuzi  zvítězí  ten 

druhý.“122) V těchto  odkazech  můžeme  vidět  Machovcův  velký  důraz  na  dialog  a 

„dialogičnost“  právě  v dnešní  „moderní“  či  „postmoderní“  době.  Jestliže  v předešlých 

obdobích Machovec ukazuje velikou důležitost skutečné bytostné komunikace, která má 

předcházet velkým „planetárním problémům“, může v tomto třetím období vidět, že ona 

naléhavost je pro Machovce o to aktuálnější. Možné problémy, na které od padesátých let 

upozorňoval, a před kterými varoval všechny, kteří byli ochotni mu naslouchat, se nyní 
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skutečně projevily. Nejvíc dnes začalo být hrozivé, že: „Úplně zmizelo ponětí o smyslu 

lidského  života,  vše  se  začalo  jevit  naprosto  absurdní  a  ve  světě  postradatelné  a 

lhostejné.“123)

      Dnes je tak „nově“ aktuální  (po kolikáté  už?) představa,  že by křesťanství  mělo 

pochopit,  že  buddhismus,  hinduismus  či  islám  jsou  spojenci  jakéhosi  planetárního 

ekumenismu. Machovec k tomu říká: „Bude nutný superekumenismus. Musíme se snažit 

nalézt  u  každého  náboženství  něco  dobrého  a  nesoustředit  se  na  rozdíly  a  zla.  Po 

křesťanství  je  největším  náboženstvím  hinduismus,  který  je  podobně  mírumilovný. 

Obsahuje  myšlenku  vykoupení  a  intimního  svazku  člověka  s Bohem,  což  je  velmi 

podobné křesťanství. V islámu je zase důležitá myšlenka, že je potřeba být činný, která je 

bohužel u křesťanů nahrazena myšlenkou mít správné názory a dogmata.“124) 

     Jak  jsme  mohli  vidět  výše,  myšlenková  inspirace  řešení  planetárních  problémů 

nevychází  pouze  z křesťanského  východiska,  ale  právě  z dialogu  mezi  jednotlivými 

náboženstvími. Evropská filosofie tak v dnešní době sama nestačí řešit všeobecně lidské 

problémy. Je třeba obrátit se také k východní moudrosti, která svou mnohaletou tradicí 

může dnešní racionalisty a společnost založenou na výkonu v mnohém poučit. Výstižně 

v tomto smylu charakterizoval Machovcovy dialogické snahy Václav Bělohradský, který 

píše:  „Myslím  si,  že  Váš  seminář  z šedesátých  let  byl  jedno  z těch  životodárných 

křovisek, díky nimž se naše kultura nestala pouští v poryvech různých normalizací.“125) 

V tomto  smyslu  pak  ale  nejde  jen  o  nějaké  naučené  vědomosti  a  dokonalou  znalost 

nejrůznějších  filosofických  systémů,  ale  především  o  hodnoty,  které  člověka  učiní 

lidským a mravným. Smysl má pak to, s čím dokážeme skutečně niterně žít. Jenom to je 

hodnota: „Jako když se děti ve škole učí, že Přemyslovci vymřeli roku 1306 – jsou takové 

vědomosti, které sice neuškodí, ale neudělají nikoho ani chytřejším, ani mravnějším, to 

nepotřebujeme  –  potřebujeme  hodnoty,  které  by  nás  učinily  moudřejšími  a 

mravnějšími.“126) V tomto  smyslu  je dialog  jednou z  možností  nahlédnutí  moudrosti  a 

mravnosti.

     V závěrečném období Machovcova pojetí dialogu je nové především to, že kromě 

dialogu dvou jedinců,  dialogu jedince  s moudrou osobností  minulosti  nebo dialogu se 

smrtí  se  objevuje  nový  vztah.  Jde  o  planetární  dialog,  který  je  vrcholem  lidského 

porozumění a důležitým nástrojem k záchraně lidského rodu. Právě zde je vidět to, jak je 

Machovcovo myšlení ovlivněno současnými historickými, politickými a společenskými 

událostmi.  Chápání  dialogu je opět  posunuto a aktualizováno v souvislosti  s děním ve 

světě.  
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     Kromě dialogu, který je absolutně nutný k „přežití“ dnešní technické civilizace, hovoří 

Machovec ještě o jednom, zcela aktuálním problému. Jde o ženskou otázku a feminismus. 

Tento problém je v porovnání s předešlými obdobími zcela nový. 

  6) Žena
     Protože  byl  fenomén  ženství  po  dlouhou  dobu  opomíjeným  problémem,  začal 

Machovec  klást  otázky  jako:  „Je  žena  zcela  rovnocenná  s  mužem?“,  „Je  ženství 

handicap?“, „Může žena vytvořit díla podobná Goethovu Faustovi, Deváté symfonii nebo 

Aristotelově Metafyzice?“, „Jak dnes vypadá ideální žena?“ apod. Pochopit úlohu ženy 

považoval  Milan  Machovec  za  tak  podstatnou,  že  ji  dokonce  zařadil  mezi  deset 

nejdůležitějších problémů, které je třeba řešit, aby člověk jako „člověk“ vůbec přežil a 

aby pochopil jednu z rozhodujících otázek: „Co je smyslem lidské existence?“: „Ženská 

psychika je ve skutečnosti velmi odlišná, ale právě zvýšit aktivitu této ženské jinakosti je 

nezbytně třeba,  nemá-li lidstvo přes všechny své úspěchy zahynout.“127) Představme si 

proto  současnou  ženu128),  kterou  v  následujících  kapitolách  podrobíme  kritickému 

zhodnocení.

Redukce lidství na „mužství“ 
     Název této kapitoly je na první pohled velmi nekompromisní a z hlediska dnešní 

společnosti  nepřijatelný,  ale  po  hlubším zamyšlení  zjistíme,  že  není  zcela  nelogický. 

Rozhodujícím pojmem tu je „individualismus“, ve kterém vidí Machovec hlavní příčinu 

redukce lidství  na „mužství“:  „Vpojmu člověk byl  vždycky více vyzvedáván jeho pól 

individuální a vždy více opomíjen pól rodový.“129) Počátek tohoto konfliktu můžeme vidět 

již  v  prvotních  společnostech  dějin  člověka.  Pojem patriarchát130) nebyl  vždy středem 

společenského  uctívání;  byl  to  matriarchát131),  který  měl  na  počátku  vývoje  člověka 

rozhodující postavení132). Muž, po dlouhá tisíciletí v pravěkých společnostech vykonával 

spíše druhotné úkony, především ochranu rodu, ale: „Z používání zbraní vytvořil nejen 

princip techniky a politiky jako své kompetentní sféry, ale prohlásil scestně tento původně 

očividně  pomocný  svět  za  „pravý“,  nadřazený,  jedině  plnohodnotně  lidský,  zatím  co 

prapůvodní  centrum,  -  svět  ženy  a  rodiny  -  prohlásil  za  cosi  druhotného  a 

méněcenného.“133) Žena  se  poté  stala  pouhou udržovatelkou  rodu,  prostou  pomocnicí, 

„ženou v domácnosti“, čímž byl znehodnocen i pojem lidského rodu samého a z žen se 

tak stalo to „druhé pohlaví“134) a z lidské civilizace, civilizace mužská. 
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     K dalšímu prohloubení nerovného postavení žen došlo v průběhu specializace lidských 

činností někdy v antickém starověku a v dnešní podobě byly počátkem tohoto problému 

průmyslové revoluce. Z „obyčejného“ muže se tak stal „muž specialista“, který si osvojil 

jen omezenou oblast jedné z tisíců specializací a považuje se proto za bytost nadřazenou 

nejen vůči ženě, ale také vůči všem myslitelům dějin. 

     Dalším  rozhodujícím  činitelem,  který  umožnil  vznik  „mužské  civilizace“  byla 

dlouhodobá  nemožnost  žen  získat  vyšší  vzdělání.  Touto  problematikou  se  Milan 

Machovec  zabýval  samostatně  v  příspěvku  „Lze  od  žen  čekat  něco  dějinně 

významného?“135)

     Z předešlých řádků je jasné, že žena byla vůči muži ve velké nevýhodě, která započala 

již na samém začátku lidských dějin. 

Lze od žen očekávat něco dějinně významného?   
     Pokusme se nyní zavzpomínat a najít v paměti ženu nebo ženy, které jakýmkoliv 

podstatným  způsobem  ovlivnily  běh  dějin.  Zjistíme,  že  nás  příliš  jmen  nenapadá. 

Vzpomeneme si nejčastěji na Marii C. Sklodovskou, Marii Terezii, Kateřinu II., Alžbětu 

I., Boženu Němcovou nebo na Kleopatru. To bude po prvním zamyšlení pravděpodobně 

všechno. A nyní položím stejnou otázku, která se ale bude týkat mužů a jejich přínosu 

lidské  civilizaci.  Je  to  nesrovnatelné.  Milan  Machovec  charakterizuje  tento  stav 

následovně: „Ve všech dobách se sice vyskytovaly jedinečně nadané a aktivní ženy, které 

i největší muži, té které epochy považovali za sobě rovné někdy i nadřazené (Sokrates 

Aspasii aj.), ale vždycky jich bylo tak málo, že s nimi nelze argumentovat.“136) 

     Proč  je  skutečně  významných  žen  tak  málo  a  co  je  příčinou  tohoto  stavu? 

Rozhodujícím  faktorem  bylo  až  do  konce  19.  století  nemožnost  žen  studovat na 

univerzitě. Vždyť první ženou, která se mohla pochlubit doktorským titulem, byla až v 

90. letech 19. století italská lékařka a zakladatelka reformních směrů v pedagogice Maria 

Montessori. A prakticky až do počátku 20. století končilo vzdělání žen tím, že se vedle 

muži požadovaných domácích pracích naučily číst, psát a počítat, a to v tomto případě 

hovoříme  maximálně  o  18.  a  19.  století.  Předtím  byla  možnost  ženy  vzdělávat  se 

podstatně omezenější.

      Úkolem ženy bylo starat se o chod domácnosti a v případě potřeby „potěšit“ muže.137) 

Machovec tento stav poněkud radikalizuje, když píše: „Šlo právě o „mužskou civilizaci“, 

ve které i nejnadanější ženy byly v situaci podobné situaci „přeškolených leváků“, tj. lidí 
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hloupostí  výchovného nátlaku  donucených po celý  život  využívat  jen  slabší  polovinu 

mozku.“138) 

     Ženy byly již od počátku zbaveny důležité výsady - mít svůj vlastní názor - a tento 

problém vyvrcholil v bojích o hlasovací právo žen a při vzniku feministického hnutí. Není 

náhodou, že ženy mohly rozhodovat o politice země, v níž žily až od 20. let 20. století, 

kdy bylo ve většině států světa uzákoněno rovné ženské hlasovací právo. Příčinu tohoto 

stavu vidí Milan Machovec v tom, že: „Muž od přírody méně vázaný rolí udržení rodu, 

uvolnil se dříve a více pro volnější pohyb v širším přírodním okolí,  pro práci a první 

technické  zručnosti,  čehož  však během dalších  staletí  plynule  a  spontánně  využil  pro 

trvalé  ujařmení  ženy,  pro její  trvalé  odsouzení  k úkolům méně náročným.“139) Tohoto 

fenoménu si všimla také francouzská filosofka Simone de Beauvoir ve své knize „Druhé 

pohlaví“,  kde  konkretizovala  problém na  příkladu  ženy  „intelektuálky“,  která:  „Svou 

situaci promýšlí  a bude jako žena trpět  komplexem méněcennosti,  nemá dost volného 

času,  aby věnovala  své  kráse tolik,  a  tak  pozorné  péče  jako jí  věnuje  „koketa“,  jejíž 

jedinou starostí je být svůdná a svádět.“140) Dnes je tedy tzv.  „nezávislá žena“ vlastně 

rozpolcenou bytostí,  kterou na jedné straně tíží  požadavky povolání a na druhé straně 

starost o naplnění sexuálního poslání (mít děti). Rovnováha mezi těmito póly se hledá 

velice obtížně. Tohoto těžkého rozhodování mezi rodinou a „kariérou“ jsou muži ušetřeni, 

S. Beauvoir o tom píše: „Vzpomínám si na kandidátku profesury, která v době společného 

konkursu pro muže i dívky říkala: „Chlapům to trvá jeden nebo dva roky. A nám aspoň 

čtyři.“ Jiná, která dostala k četbě knihu o Kantovi, protestovala: „To je na mě moc těžké“. 

Jako by si  myslela,  že  dívky mohou projít  zkouškami  se  slevou,  už předem se cítila 

poražena  a  přenechávala  chlapcům  všechny  vyhlídky  na  úspěch.  V  důsledku  tohoto 

poraženectví se dívka snadno spokojí s průměrným výsledkem.“141) 

     Milan Machovec vidí v tomto jevu jednu z překážek k odstranění znevýhodněného 

postavení  žen.  Jsou  ale  vinní  tímto  stavem  pouze  muži?  Machovec  na  tuto  otázku 

odpovídá:  „Dnešní,  pořád ještě  podřadné role  žen netkví  jen v mužích,  v  jejich již  v 

přírodním  období  vzniklé  brutalitě  a  samčí  arogantnosti,  ale  také  v  zmíněném  již 

přírodním chování žen, jež „ujařmení“ napomáhalo a hojně dosud napomáhá.“142) 

     Pro  konkretizaci  Machovcova  mínění  na  otázku:  „Zda  je  ženství  v  trvalém  a 

nepřekonatelném rozporu s  tvořivostí?“  si  dovolím ocitovat  jeden z  jeho pobuřujících 

názorů:  „Ženy,  to  nikdy  po  stránce  vytvoření  díla  nedotáhly  dál  než  na  okouzlující 

vládkyně salónů, v nichž si podávají dveře a hovoří nejlepší muži té které epochy, zatím 

co  ona  ta  „božská“  v  čele  vždy  zářící  a  všemu  rozumějící  vidí  ve  své  promiskuitní 
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permisivitě  maximum své osobní ctižádosti  v tom, že doslova každému návštěvníkovi 

svého  salónu  ukáže  s  okouzlující  spontaneitou,  že  právě  četla  a  dobře  rozumí  jeho 

nejposledněji vydanému filosofickému traktátu.“143) 

     Kde má tedy žena své místo dnes, má nějaké další uplatnění než pouhé plození a 

starání se o domácí krb? Na tuto otázku Milan Machovec odpovídá: „Žena se v moderní 

civilizaci celkem dobře uplatňuje jen tam, kde pracovní výkon je jakýmsi prodloužením 

její  role  matky  (ošetřovatelka,  učitelka  nižších  stupňů,  lékařka  apod.)  nebo  dráždivé 

milenky (tanečnice, herečka, zpěvačka, gejša), ale skutečný výkon („Leistung“) zůstává 

typicky  mužskou  záležitostí.“144) Takto  by  se  mohlo  zdát,  že  Milan  Machovec  ženu 

jakožto sobě rovnou bytost zcela neuznává, ale je tomu právě naopak. 

Komplikovanější sexualita ženy
     Jedním z argumentů, které vysvětlují ne zatím úplnou rovnocennost mezi muži a 

ženami, je že sexuální a mateřský úkol žen je odvádí jiným směrem než k dějinné aktivitě 

nebo také, že: „Žena je od přírody mnohem více vázána k úkolům přírodním, proto se 

žena k jakýmkoli dějinným úkolům nutně dostává mnohem obtížněji než muž.“145) Jinak 

řečeno,  žena  (dnes  se  její  situace  v tomto  směru  podstatně  zlepšila),  místo  toho,  aby 

studovala, vynalézala, cestovala nebo vedla podnětné dialogy, řeší otázky: „Mít či nemít 

děti?“, „Kdy nakoupím, co uvařím, mám jít raději sportovat, abych se líbila manželovi, 

nebo na manikúru?“ Ženám se tak přes všechny tyto potíže nedostává času, aby se mohly 

věnovat oněm „dějinným úkolům“. Zcela překvapující je Machovcův argument, kterým 

se snaží dokázat „nenormalitu“ v chování žen v porovnání s muži, přesněji řečeno jejich 

komplikovanější sexualitu a prožívání: „Lze nazvat „normálním“ pokud se lidská bytost 

občas  začne  chovat  jako  běsem  posedlá  a  potřebující  si  na  někom  „vybít“  jakousi 

animální nenávist a vzteklost?“146) 

     Dále Machovec hovoří o výkyvech, se kterými fyziologicky nepochybně souvisí velká 

skupina výtek a charakteristik vznášených na hlavy téměř všech žen, bez rozdílu doby, 

stupně inteligence či vzdělanosti. Mezi nejfrekventovanější řadí Machovec: „Náladovost, 

vrtkavost,  nestálost,  roztříštěnost,  přelétavost,  neschopnost  koncentrace,  neschopnost 

udržet tajemství, nedůslednost, nevypočitatelnost nebo neschopnost vytrvat v započatém 

díle.“147) Je zajímavé, že Milan Machovec, jinak ženy chápající, zcela pozapomněl pátrat 

po příčinách takového chování. Vždyť kdyby měli muži tolik povinností, jako mají ženy, 

byli by na tom, s jejich sklonem ke zveličováním maličkostí, podstatně hůře. 
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     Pokud si  chápající  muž  uvědomí  všechny komplikace,  se  kterými  se  musí  žena 

vypořádávat, měl by nad výše uvedenými výtkami jen mávnout rukou a ne argumentovat 

jako Milan Machovec: „Lze od bytostí tohoto typu čekat nějakou cílevědomou dějinnou 

aktivitu? Vždyť co dnes chtějí, zítra popřou najednou se stejnou prudkostí a neomylností, 

jako to včera tvrdily. A obvykle ani vůbec nevědí, co vlastně chtějí - je to prostě jejich 

přirozenost.“148) S  tímto  výkladem nemohu  souhlasit,  protože  ona  přirozenost  je  dána 

právě podmínkami, se kterými se musí žena potýkat. 

     Přijatelnější je již nesouhlas Milana Machovce s hypotézou, že veškeré rozdíly v 

chování muže a ženy jsou způsobeny vlivy výchovné tradice, tzn.,  kdyby chlapečkové 

dostali na hraní jen panenky a děvčata vojáčky, přivykli by tomu a měli bychom tu brzy 

úplně jiný charakter celé civilizace. 

     Velkou nevýhodou ženy je  také  to,  že  pokud má  vůbec  obstát  ve  světě  dnešní 

„individualizované civilizace“, musí na sebe strhávat pozornost a provokovat: „Jak šatem 

či náznakem jeho odstranění, tak pohyby, vůní nebo provokativními řečmi.“149)  

     Zcela  správně  Machovec  upozornil,  že  ve  většině  případů to,  co  muže  na  ženě 

sexuálně a eroticky přitahuje, nemá s racionalitou nic společného, neboť: „Vždy bude 

úkolem mužů sílu projevit a úkolem žen sílu mužů rozdráždit.“150) Tohoto fenoménu si 

všiml již E. Fromm, který tvrdil, že žena v sobě musí rozvinout všechny své možnosti ne 

proto, aby sama sílu prokazovala, ale právě naopak, aby ji v muži provokovala.151) Jinak 

řečeno, dnešní žena by se dala přirovnat k Athéně, která sice byla rozumově vyspělou, ale 

tím zároveň pro muže nepřitažlivou.  Žena dnes musí  velkou část  své energie věnovat 

osobnímu  vzhledu,  šatům,  ozdobám  nebo  kosmetice,  což  hraje  v  životě  mužů  zcela 

nepatrnou roli.  Úkolem muže je, uvědomit si tento stav a tím zcela změnit  všeobecné 

chápání žen, které se do znevýhodněné situace nedostaly vlastí vinou.

Ideální žena 
     Co je to „ideální“, co muži myslí tím, když řeknou „Že žena je krásná“? Krása je 

sekundární kvalita, neexistuje sama o sobě, nýbrž jen v procesu vnímání, tzn. až v očích 

muže. Smysly jsou ale nespolehlivé. A navíc není to jen málo, vnímat ženu smysly, neměl 

by muž hledat v ženách i jiné kvality (moudrost, charakter)? Ideální žena podle Machovce 

měla dříve funkci především jako: „Trpělivá průvodkyně muže, nástroj v jeho rukou a v 

mimořádných  případech  „krásy“  a  oduševnělosti  nanejvýš  věčnou  inspirací.“152) Jako 

příklady uvádí Machovec Elektru, která nemůže jednat sama, ale musí čekat na návrat 

bratra, Antigona, která opět jedná ve službách muže či Goethova Markétka, která je také 
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ideálem „pasivní ženy“. Jsou tedy pasivní, muži podřízené a z vnějšku skvěle vypadající 

ženy tím „ideálem“? Jsou dnes žádány ženy, které muže nějak inspirují nebo vedou k jeho 

aktivitě? Milan Machovec přímo neříká, jaká je ideální žena, ale spíše klade otázky, které 

člověka nutí k zamyšlení nad problémem, „Jaká je ta ideální žena?“. 

     Rozhodujícím pojmem v této  charakteristice  je pro Machovce „ženská pasivita“: 

„Nejde  o  to  vytrhnout  ženu  z  pasivity,  jak  to  často  bývá  matoucím  způsobem 

formulováno,  ale  spíše jde o to, vrátit  se k přirozené aktivitě  ženy a docenit  ženskou 

aktivitu  úplně  novou  hierarchií  hodnot,  zbavenou  patriarchální  zvůle.“153) Tím  autor 

posouvá otázku po „ideální“ ženě opět do roviny nerespektovaného postavení žen vůči 

mužům. E. Fromm přidává k opaku pasivity také: „Nebýt nudný a být aktivní myšlenkami 

a city, očima i ušima po celý den.“154) 

    Je důležité si uvědomit, že o ženách zde hovoříme, jakoby s muži bylo všechno v 

pořádku, jako by oni byli ti „dokonalí“ a žena to „nerozumné“ stvoření svádějící muže k 

nepravostem.155) Obecně  řečeno,  ženský  ideál  je  pro  každého  muže,  ale  i  ženu  zcela 

odlišný, proto samotná otázka po kráse ženy a ženském ideálu ztrácí pro Machovce svou 

smysluplnost. 

    Machovec se tak snaží upozornit na to, že říci o někom, že je to ideální nebo krásná 

žena je velice subjektivní a pro ostatní ženy, při nerespektování jejich vnitřních kvalit, 

nedoceňující a degradující výrok.

Zvýšení role ženy je jedinou záchrannou eventualitou  
     Podle Machovce se lidstvo řítí do bezodkladné zkázy a hrozí jeho úplný zánik156), 

protože pouze s ženami je od přírody spjat princip udržení lidského rodu. 

     Velice zajímavým postřehem, který vysvětluje výše popsaný problém je uvědomění si 

toho, že ženy, které díky svému mateřství početně dosahovaly mnohem častěji skutečné 

lidské  dospělosti  a  zralosti  (proto  propadaly  kultu  tzv.  „koníčků“  a  „sběratelství“  jen 

výjimečně), byly přežitky společnosti téměř úplně vyřazeny z možnosti uplatnit vliv své 

stupnice hodnot. 

     Jak bylo naznačeno, velkou inspirací  bylo Milanu Machovcovi dílo E. Fromma a 

nejinak tomu je i v následujícím zobecnění role ženy v celosvětovém kontextu: „Žena je 

svým mateřstvím vedena od přírody k tomu - „žít pro někoho“ - od věků i dnes bolestné 

záležitosti „uchování rodu“ a k „záchraně dětí“. Toto vše začal muž naopak zanedbávat a 

relativizovat již od oné chvíle, kdy centrum své činnosti přenesl na okraj biotopu, a tam 
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začal tvořit  zárodky techniky a „své“ mužské politiky.“157) Jinak řečeno E. Frommem: 

„Aby  prostředků  vědy  začalo  být  užíváno  pouze  směrem  „biofilním“,  a  ne 

„nekrofilním.“158) 

     Žena je tedy jedním z nejdůležitějších činitelů záchrany lidstva. Úkolem mužů je podle 

Milana  Machovce  ženám  správně  porozumět  a  poučit  se  z  ženského  vnímání  světa, 

protože:  „Bude-li  lidstvo  přesto  zachráněno  a  přežije,  bude  to  především  důsledkem 

rostoucího uplatnění inteligentních a angažujících se žen.“159)

     Milan Machovec jako znalec dějin a kultury antického Řecka a Říma spatřoval projevy 

patriarchátu už v řecké mytologii.  Poslední kapitola proto pojedná o této pozoruhodné 

myšlence,  která  navzájem propojí  většinu  výše  naznačených  myšlenek  a  uvažování  o 

ženské problematice zobecní.

Projevy patriarchátu v mytologii
     Téměř všechny umělecké formy užívané dodnes vytvořili Řekové: od epigramu a 

satiry,  až  po  lyrickou  báseň,  tragédii  a  komedii,  stejně  tak  všechny  základní  druhy 

filozofování.  Tím  vyvstává  otázka,  zda  tomu  podobně  bylo  i  v  široké  oblasti  lásky, 

sexuality a případně i tzv. „ženské otázky“. 

    Prameny ke studiu role ženy a sexuality v mytologii a antice nalezneme především v 

dílech  historiků  jako  Thukydida,  Livia,  Tacita,  Plutarcha  či  filosofů  jako  Platóna, 

Aristotela,  Cicerona  nebo  Epiktéta.  Sekundárním pramenem  pro  proniknutí  za  kulisy 

společenských konvencí  jsou umělecká  díla  (výtvarná,  literární,  dramatická)  věnovaná 

ženě,  lásce,  kráse  nebo  žárlivosti.  Machovec  si  správně  uvědomuje,  že:  „Onu  krásu, 

kterou stovky řeckých umělců obdařily své bohy a bohyně,  hrdiny a nymfy,  vytvořila 

realita antického života, to jak ji živý člověk tehdy viděl, miloval, snil a trpěl.“160) Totéž 

platí  o  pramenech  třetího  stupně,  kam patří  příslušné  zprávy  z  oblasti  náboženské  a 

mytologické, protože: „Zejména u Řeků dosáhla mytologie rozvoje mimořádně velkého a 

s oblastí sexuality se prolínajícího, můžeme posléze konstatovat, že v antické mytologii 

jsou vystiženy jisté hluboké archetypy, příznačné pro oblast sexuality a pro tzv. „ženskou 

otázku“.  V  antice  vůbec,  ba  do  jisté  míry  i  pro  celé  další  evropské  dějiny,  zvláště 

novověké.“161) 

     Je důležité si uvědomit, že si již Řekové povšimli, že žena zpravidla zůstává blíže 

přírodě  než  muž,  především  procesem  rozmnožování  a  také  složitějšími  výkyvy  v 

sexuálním životě. Přesto lze říci, že se občanské postavení ženy v antickém Řecku i v 
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Římě  neporovnatelně  zlepšilo:  „Za  republiky  i  za  císařství  měla  žena  většinu  práv 

římského občana,  mohla se např. soudit,  mohla i dědit.  Caesar si již dopisuje se svou 

manželkou  na  způsob  zcela  podobný  novověku,  což  bylo  zajisté  nepředstavitelné  u 

tehdejších  i  pozdějších  barbarů.“162) Vzniklo  dokonce  i  tzv.  „umění  lásky“  (ars 

amatoria)163),  které  přinášelo  nejen  nové,  dříve  neznámé  slasti,  ale  prohlubovalo  také 

niternější soužití mezi muži a ženami. Můžeme také sledovat cosi příznačného především 

pro řeckou kulturu a mytologii,  a to, že přes veškerou pestrost jsou to většinou ženy, 

objektem  mužovy  touhy  a  mužského  vidění  světa  a  života.  Myslím,  že  není  třeba 

připomínat jednu z nejmonumentálnějších bájí vůbec - Ilias, která je založena především 

na sporu o ženu (Helenu). 

     Milan Machovec si všímá velice podstatného problému, když píše: „Kolem Heleny se 

objektivně  odehrává  celá  trojská  válka,  ale  přitom nikoho ani  nenapadlo  naznačit  její 

povahu, měla-li totiž jakou. Helena Trojská je nakonec jen sex-bomba, jen objekt („kus“ - 

moderní  „chlapskou  terminologií“),  nikoli  subjekt,  spolutvůrce  dějin,  bytost  schopná 

jednat.“164) Stejně  tak  pozoruhodnou  ženou  je  Bríseovna  (dcera  Brísova),  kvůli  které 

Achilleus odmítá účastnit se boje proti Trójanům. Napadlo vlastně někdy někoho ptát se 

po jejím vlastním jménu?

     I přes vyspělou antickou kulturu a vzdělanost jsou ženy v mytologii i v celé antice 

pouze  pro  potěšení  mužů,  pro  chvíle,  kdy  si  muži  od  dějinotvorných  zápasů  jdou 

odpočinout, ale v samotných hisorických událostech se s ženami vůbec nepočítá. Velice 

zajímavé jsou Machovcovy interpretace největších ženských mytologických hrdinek, ve 

kterých dokazuje, že žena je milována, obdivována nebo laskána, ale nejedná, netvoří, 

neusiluje, sama se aktivně neúčastní, tzn. je pasivní. 

     Jen pro lepší porozumění vybírám za příklad Medeu a Ariadnu. Asi nejtragičtější je 

příběh  Médein,  který  Machovec  interpretuje  následovně:  „Médeina  vzpoura  je 

pseudoaktivitou, je druhem negativní vázanosti na muže, že ztrativši jeho lásku, ztrácí 

vše, proč žila, a vraždí vlastní děti.“165) 

      Asi nejlépe vystihuje poměr k ženě v mytologii báje o Théseovi, který se zajímal o 

Ariadnu: „Pokud mohl bojem o ni s Mínotaurem, exponoval mužnou ctností, ale jakmile 

ji měl, nudou nevěděl, co si s ní počít, a raději ji ponechal na pustém ostrově.“166) 

     Pokud se obecně  zamyslíme  nad  příběhy o ženách nejen v mytologiích  Řeků a 

Římanů,  ale  vlastně  v  jakýkoliv  jiných,  zjišťujeme,  že  bychom  mohli  interpretovat 

podobně  nerovné  postavení  žen  velice  shodně  a  často  také  úspěšně  jako  ve  výše 

uvedených případech. Takovým příkladem je křesťanská Magdaléna, jedna z Ježíšových 
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nejbližších, která podle některých nejnovějších hypotéz měla na život spasitele největší 

vliv. Podobné postavení ženy v mužském kolektivu by bylo např. u Platóna či Aristotela 

zcela  nepředstavitelné.  Ani  tito  dva  velikáni  ducha  nedokázali  docenit  roli  ženy,  její 

skutečnou aktivitu ženského subjektu, a svět byl pro ně pouze „světem mužů“. 

     Ještě jednou se vrátíme k Heleně jako představitelce  ženy žijící  zcela  v mužské 

společnosti.  Helena byla  označena  za nejkrásnější  ze smrtelných žen,  byla  manželkou 

spartského krále Meneláa a její svedení a únos trojským princem Paridem byly Řekům 

záminkou  pro  výpravu proti  Tróji.  Je  zajímavé,  že  po  skončení  trojské  války,  kterou 

vlastně  sama  zapříčinila  tím,  že  se  nechala  unést,  není  nijak  potrestána  či  volána  k 

odpovědnosti  a  nikoho  to  ani  nenapadlo,  neboť:  „Čím „krásnější“  tj.  pro  muže  více 

sexuálně přitažlivá, tím méně je považována za plnohodnotnou mravní bytost.“167) 

     Obecně by se daly shrnout projevy patriarchátu v mytologii a antice asi takto: antika 

dosáhla  vynikajících  úspěchů  po  stránce  rozvoje  vědeckého,  kulturního,  ale  také 

světonázorového, ale nedokázala od zcela mužského pojetí sexuálních vztahů pokročit k 

rozvoji  dynamiky  ženského  subjektu,  a  Milan  Machovec  dodává:  „Právě  v  onom 

nerespektování  subjektu žen tkvěl  onen jazýček na vahách,  který posléze zvrátil  osud 

řeckých zázračných dětí a římských dobyvatelů.“168)

Milan Machovec a ženská problematika
     Jako málokterý autor169) dokázal Machovec velice srozumitelně a názorně vystihnout 

problematiku  a  postavení  žen  nejen  ve  druhé  polovině  20.  století,  ale  také  v  celém 

dějinném vývoji. 

     V roce 2001 vznikl v ČT pořad „Ještě jsem tady“, který formou dvacetiminutového 

rozhovoru shrnoval životní zkušenosti významných osob. Také Milanu Machovcovi byly 

položeny Terezou Brdečkovou otázky, které se našeho tématu týkají: „A vy prý nesnášíte 

ženy a ženství a jste tak odpůrce feminismu?“ Na to dotazovaný odpověděl: „Ale to přece 

vůbec  není  pravda,  je  to  právě  naopak.“  Tato  příhoda  je  dokladem  naprostého 

neporozumění  celé  otázce  a  svědčí  o  tom,  že  autorka  pořadu používala  Machovcovy 

výroky  vytržené  z  kontextu.  Na  druhou  stranu  Machovec  používá  ve  svých  knihách 
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zásadu: „Nic není hnusnějšího a psovitějšího než žena“ (Homér)170), která se objevila jako 

nadpis k jedné z kapitol jeho knihy. Potom je otázka televizní reportérky oprávněná. 

     Je  velkým omylem domnívat  se,  že  si  autor  žen  neváží,  že  pochybuje  o  jejich 

schopnostech a vlastnostech nebo snad, že ženy degraduje na něco, co se s muži nedá 

srovnávat.  Žena  je  pro  Machovce  zatím  ještě  příliš  pasivní  bytostí,  která  ve  většině 

případů  podřizuje  své  chování  mužům.  Ti  jsou  již  zvyklí  toho  minimálně  3000  let 

zneužívat  ve  svůj  prospěch a  daný stav  jim proto zcela  vyhovuje.  Tato  pasivita  není 

myšlena ve smyslu fyzické podřízenosti, ale jde především o závislost intelektuální. Žena 

je  tedy  naučena  „pasivnímu  pohodlí“  (nechá  se  obdivovat,  hýčkat,  milovat),  ale  toto 

pohodlí je na úkor jejího vlastního intelektuálního rozvoje. Toho je dokladem, že i dnes je 

pro většinu mužů ideálem ne žena vzdělaná, samostatná a mající vlastní názor, ale tzv. 

„domácí puťka“, která se především stará o svůj zevnějšek, nechá se živit od manžela, a 

pokud možno, do ničeho příliš nemluví. Tím ale Machovec ženu neodsuzuje, on pouze 

konstatuje fakta, čímž ukazuje na problém. Zcela správně chápe, že se žena do takového 

stavu nedostala jen vlastní vinou, ale tím rozhodujícím momentem byl především mužský 

faktor. 

     Zcela legitimní jsou argumenty o komplikovanější ženské sexualitě, aplikované na 

otázku  reprodukce.  Muži  děti  nerodí,  odpadá  jim  proto  v  životě  ženy  velice  obtížné 

rozhodování o tom, zda se věnovat své kariéře, studovat, publikovat a objevovat, nebo se 

obětovat dětem. Naštěstí se dnes objevují ženy, které zvládají obojí, čímž většině mužů 

dokazují, že jsou minimálně na stejné úrovni.

     Civilizaci chybí podle Machovce „ženský prvek“, který by tu muži vybudovanou 

civilizaci jistě prohloubil, ale také zachránil před blížícím se úpadkem. Jedinou možnou 

záchranou je, aby si muži uvědomovali hodnoty a přednosti žen a neprosazovali stále své 

egoistické představy. Vždyť každý, kdo se někdy ucházel o zaměstnání, jistě vycítil, že 

jsou ženy již  předem znevýhodněny svým možným těhotenstvím.  O nerovnoprávném 

postavení žen v různých náboženstvích vytvořených muži není potřeba hovořit. Snad jen 

připomenu islám jako jedno z nejméně tolerantních náboženství vůči ženám.

     Skutečným nebezpečím je jedna ze sexuálních deviací zvaná „pygmalionismus“171), 

kde  se  muži  nechávají  okouzlovat  a  vzrušovat  spíše  obrazy  a  představami  žen  než 

skutečnými ženami. Dokud nebudou muži na ženách obdivovat jejich duchovní stránku 

přinejmenším  stejně  jako  jejich  fyzický  vzhled,  nemá  naše  civilizace  podle  Milana 

Machovce šanci přežít. Důležité je tedy vzít ženu v úvahu takovou, jaká skutečně niterně 

je, a ne jen takovou, jak se na první pohled mužům jeví. 
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     „Především jde o to, aby inteligentní muži spolu s inteligentními ženami naučili celek 

lidské společnosti  -  zejména ovšem masy mužů, dosud netečných ve své nafoukanosti 

„odborníků“ - znovuobjevit a úplně nově ocenit celý tzv. „svět ženy“172). Pokud se toto 

podaří, má naše úpadková civilizace ještě šanci přežít.

     Těchto  šest  fenoménů  (bůh,  fetiš,  vesmír,  humanismus,  dialog  a  žena)  tvoří 

v závěrečném období oblast problémů, nad kterými by se měl zamyslet ten, kdo hledá 

smysl  lidského  života.  Jak  jsme  mohli  vidět,  jde  v případě  fenoménů  boha,  vesmíru, 

humanismu a dialogu o podobné otázky jako v předešlých obdobích. Zcela nové téma je 

fetiš  a  žena.  Přesto  lze  říci,  že  pojetí  i  zpracování  těchto  témat  je  nové  a  aktuální 

v souvislosti se společenskou, politickou a především mravní situací dnešní doby. O tom 

svědčí množství rozhovorů, které Machovec poskytl koncem devadesátých let a počátkem 

nového tisíciletí. Lze tedy obecně říci, že problematika hledání smyslu lidského života se 

postupně vyvíjela od prvního období až do současnosti,  a to především v závislosti na 

lidském zrání Milana Machovce. To také můžeme v průběhu jednotlivých etap celkem 

přehledně sledovat. Výstižně se podařilo Machovcovi charakterizovat situaci dnešní doby, 

když  v jednom z posledních  rozhovorů řekl:  „Kdyby si  lidé  byli  skutečně  vědomi,  že 

jejich vlastní život, vlastní práce, úsilí v rodině mají nějaký smysl, nehledali by kolem 

sebe  magické  nuly  nebo  osmičky.  Řekl  bych,  že  hledání  senzací  někde  okolo  je 

příznakem toho, že lidstvo dost dobře nerozumí samo sobě. Lidé nejasně pociťují jakousi 

absurditu vlastního života, ale nejsou ochotni léta pracovat na tom, aby se propracovali 

k nějakému významu, smyslu, lásce, obětavosti, skutečnému úspěchu. Pak si vymýšlejí 

podobná šidítka.“173) 

     V úplném závěru je třeba zmínit ještě vlastní Machovcovo shrnutí, které publikoval 

v podobě „desatera“.  Tyto  závěry tak shrnují  Machovcovo celoživotní  hledání  smyslu 

lidského života. 

     1) „Smysl neexistuje v žádné věci samé, ba ani v žádné organizaci či v jakémkoli 

působení, neexistuje ve vesmíru jako celku – může být určen pouze tam, kde rozumem 

nadaná bytost volí z naléhavých odhalujících se eventualit tu činnost žádoucnější – obojí 

nutno  časem  prověřovat  a  korigovat.“174) Zde  je  upozorňováno  na  to,  že  fetišizace 

jednotlivých  věcí,  organizací  nebo  i  filosofických  systémů  není  schopná  zodpovědět 

komplikované otázky po smyslu lidského života. Důležitá je v tomto smyslu vlastní lidská 

aktivita  zaměřená  mravně  seberozvíjejícím  směrem.  Ale  i  tu  je  třeba  časem  znovu 

prověřit. 
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     2) „V životě jednotlivce i celých civilizací  mohou vždy vznikat a hluboce utkvět 

chyby, ale jsou-li odhalovány a napravovány, může takový život být smysluplný, ovšem 

nikoli  jen  napravováním  chyb,  ale  úsilím  o  nějaké  pozitivní  hodnoty.“175) V této 

souvislosti Machovec poukazuje na velký vliv a poslání učitelů, filosofů i teologů, kteří 

by měli především současnou mladou generaci na chyby upozorňovat a svým vlastním 

způsobem života jít příkladem. To ale bohužel selhává. 

      3)  „Život  šťastný  nebývá  vždy  totožný  se  smysluplným.  Štěstí  je  cíl  lidí 

podprůměrných,  nenadaných,  hloupých  –  opravdová  lidská  blaženost  (uspokojení, 

zadostiučinění  apod.)  vzniká  jen  občasně  jako  průvodní  jev  nějaké  smysluplné 

činnosti.“176) Součástí smysluplné činnosti je tak poctivá, mravenčí a vytrvalá práce na 

něčem hodnotném a lidsky potřebném. Štěstí je tak postaveno ne na hmotném základě 

(tak to dnes většina lidí chápe), ale na skutečném a hlubokém duchovním prožitku.

     4) „Člověk není, a nikdy nemůže být „pánem přírody“ a jiných bytostí, je spíše jejich 

bratrem – může  přežít  pouze v harmonii  s nimi  a  bojem o jejich přežití.“177) Ekologii 

považoval Machovec za jeden z nejdůležitějších problémů současného světa. Pokud má 

člověk jako druh přežít, je ekologie tím hlavním tématem k jeho záchraně. Problematika 

přírody a jejího ohrožení se stala aktuální  především v posledních letech Machovcova 

života.  V jednom  z  posledních  rozhovorů  svého  života  odpověděl  na  otázku  Pavla 

Tachecího „Kdybyste měl k dispozici dvě věty, co byste vzkázal dnešním mladým lidem? 

Toto: „To nejaktuálnější je, že celé lidstvo se musí sjednotit na jedné velké ekologické 

debatě za záchranu planety. Pokud to rychle neudělá, tak za sto let už nemusíme být.“178)

     5) „Ohromný ekonomicko-technický růst, charakteristický pro tzv. západní civilizaci, 

zdaleka  nestačí  ani  k blahobytu,  ani  k minimálním  základům  morálky,  tím  méně 

k sebezáchově lidstva – k tomu v současnosti vyvstaly hrozby rychlé globální smrti: a) 

nukleární,  b)  ekologické,  c)  populační,  d)  epidemické,  e)  narkomanské  –  boj  s nimi 

představuje dnes mnoho úsilí o smysl i samého života – sám o sobě však nestačí – jde o 

duchovní  a  kulturní  hodnoty,  v jejichž  jménu  bude  veden,  bez  mravní  obrody je  vše 

marné.“179) Jedním ze způsobů nápravy a prostředkem k řešení těchto problémů je výše 

objasněný  „dialog“  a  dialogická  komunikace  mezi  chápajícími  jedinci.  Prosazování 

tohoto  způsobu  komunikace  ovšem  nesmí  zapomenout  na  ideály  univerzality  a 

eschatologie  k sebezáchraně  a  sebeprohloubení  lidstva.  Machovec  k tomu  říká: 

„Vysvětluji svým studentům velmi zjednodušeně: na společensko-ekonomické základně 

musíme spojit Marxe s Gándhím. To znamená ano ideálům ekonomické společnosti vyšší, 

hlubší,  náročnější,  než  byl  a  je  kapitalismus,  ale  už  nikdy  stalinskými,  násilnými 
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metodami, nýbrž vždy metodou Gándhího, aktivitou bez násilí. Člověk musí aktivně žít, 

ale nikdy se nedopustit násilí na někom jinak smýšlejícím.“180)

     6) „Vše duchovní, kulturní a univerzální (svým pozitivním dosahem) je – byť si dosud 

neuvědomujeme – spojencem v boji proti zániku a o „smysl“.181) Zde je třeba zdůraznit, že 

Machovec ve svém celém díle kritizoval stále se zvyšující specializaci.  Máme spoustu 

specialistů  na  jednotlivé  části  částí  jednotlivých  oborů,  kterým  ale  chybí  všeobecný 

nadhled a znalost celku. Tito specialisté znají například důkladně vše o husitské revoluci, 

ale  nejsou schopni  všeobecné reflexe obecných dějin  v celku.  Proto je kladen vysoký 

důraz  na  slovo  univerzální  (komplexní).  Nikoliv  specializace,  ale  celek,  celkovost, 

nadhled a všeobecno (universum) je v tomto smyslu moudrostí.

     7)  „Také  všechny  náboženské  směry  –  byť  se  dnes  vnějškově  liší  v tolika 

jednotlivostech – mají přece zase tolik společného (např. modlitbu), že jsou schopny začít 

„planetární dialog“, v němž nepůjde a nemůže jít hned o překlenutí rozdílů, ale zatím jen 

o vzájemné porozumění a o spolupráci v lásce a míru.“182) Proto je tak důležitý „dialog“ 

jako  vzájemné  hledání  „toho“  společného  mezi  různými,  na  první  pohled  odlišnými, 

filosofickými, náboženskými i politickými stanovisky.  Machovec o tom píše: „Na tom 

dialogu, do kterého jsme se tenkrát pustili, bylo podstatné, že ho nikdo z nás nechápal 

jako nástroj k tomu, aby přesvědčil oponenta o své pravdě a o jeho omylu. Každý bral ty 

ostatní jako rovnocenné hledače pravdy, od nichž se může poučit.“183)

     8) „Bez prohlubování individuálního lidského niterna (rozumu, citu a zejména vůle) se 

sebevětší  masové  dějinné  přesuny  pokazí,  resp.  zvrátí  ve  svůj  vlastní  opak.“184) Zde 

Machovec  hovoří  o  protikladu  mezi  požadavky  technické  a  na  „výkon“  zaměřené 

společnosti  a  opravdovým  rozvojem  lidského  individua,  kterému  média  neustále 

namlouvají, že to jediné, co má smysl, je podat „výkon“. Člověkěm je tedy dnes pouze 

ten, kdo je „výkonný“.

     9) „Filosofie, jež vznikla v době počátku speciálních věd jako projev snahy najít mezi 

nimi jistou obecnou moudrost jako protiváhu (neboť na to již mýtus nestačil), najednou 

propadla narcistnímu kultu abstrakce a ezoterické nepřístupnosti, a dnes tkví mezi ní a 

vědami často nepřekročitelná propast ke škodě obou: filosofie se musí vrátit k tomu, být 

záležitostí každého zdravého inteligentního člověka, jakou byla po celý starověk, pak opět 

u sv. Augustina, Pascala, Voltaira a celého osvícenství.“185)  Sám Machovec se ve svých 

knihách  i  přednáškách  netajil  tím,  že  mu  jde  především  o  to,  aby  složité  problémy 

filosofie  byly  přístupné  každému  bez  rozdílů  vzdělání.  Vědomosti,  které  jsou 

pochopitelné  jen  úzkému  okruhu  vzdělanců,  zůstanou  často  jen  mrtvé  a  v praxi 
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nepoužitelné. V předmluvě k jedné ze svých posledních knih Machovec píše: „Kniha (jde 

o publikaci: „Filosofie tváří v tvář zániku“ – pozn. J. Š.) je psána netoliko pro odborníky, 

ale pro okruh lidí co možná nejširší: to je dáno věcí samou, která se až příliš týká doslova 

všech lidí. Proto – ač se kniha nevyhýbá a nemůže vyhnout ani některým nejzávažnějším 

problémům filosofickým – je psána takovou formou, aby ji mohl číst každý, kdo se právě 

aspoň naučil číst.“186) Jak bylo řečeno výše, právě tato přílišná populárnost a nadměrné 

zjednodušování tématu spojené s líbivostí  námětu i zpracování bylo Machovcovi často 

vytýkáno. 

     10) „V naší „západní civilizaci“ zakotvily po dlouhá staletí některé sklony a tradice tak 

hluboce, že je považujeme za samozřejmé, opak za nemožný. A přece nám v posledku 

tyto  sklony  škodí  a  jsou  změnitelné.  Jde  o  tyto  naprosto  chybné  a  scestné 

samozřejmosti.“187) Nyní  Machovec  vyjmenovává  deset  fenoménů,  které  jsou  často 

považovány většinou společnosti za samozřejmosti, ale ve skutečnosti vedou sami o sobě 

do jisté záhuby.  Jde tedy o jakési  mýty a pověry,  kterým mnoho lidí  věří  a k jejichž 

naplnění přizpůsobuje vlastní realitu.

a) „Věda musí vše, co objeví, dát volně k dispozici lidstvu.

b) Vše, co lze vyrobit, musí se podrobit a dát volně na trh.

c) Centrem úrovně života je úroveň konzumu, zábavy a dopravy.

d) Z jakékoliv potíže – i hrozivé – se dřív či později tak či nějak dostaneme. 

e) I když ovšem nejme rasisty, jsme přece tak nějak cosi víc než lidé jiných kontinentů. 

f) Věda je v principu mravně čistá – především lékařství.

g) Naše manželství jsou stavěna téměř vždy na základě vzplanutí prudkého erotického 

citu a vášně. (Východní civilizace,  které staví manželství  na dohodě, přátelství a úctě, 

dopadají daleko lépe a rodina tam není v rozpadu.)

h) Děti se musejí ve všem podřídit dospělým.

i)  S dnešním patriarchátem je to v pořádku. (Ženská psychika je ve skutečnosti  velmi 

odlišná, ale právě zvýšit aktivitu této ženské jinakosti je nezbytně třeba, nemá-li lidstvo 

přes všechny úspěchy zahynout.)

j) Člověk je prý zdrcující většinou slabý a bezmocný. (Ve skutečnosti je nutno klást si cíle 

vysoké, závratné a přitom si uchovat pokoru dětí božích.)“188)

    I když tato Machovcova „nebezpečí“ nejsou podrobena další kritice a dále vysvětlena 

v hlubší filosofické reflexi, musíme uznat, že obsahují spoustu pravdivých závěrů, které 

jsou platné především pro současného člověka. 
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   Závěr
     Třetí období vymezené lety 1989 - 2003 je oproti předešlým etapám charakteristické 

především prohloubením a přizpůsobením problematiky hledání smyslu lidského života 

společenským, historickým, ekonomickým a mocenským okolnostem dané doby, ale také 

osobnímu vývoji Milana Machovce. Objevují se nová témata jako je „Fetiš“ a „Žena“. 

Naopak témata,  jako  je  „Humanismus“,  „Vesmír“,  „Bůh“  a  především „Dialog“  jsou 

přepracována tak, aby zohledňovala aktuální společenskou situaci. 

     Celkově lze říci, že je možné vysledovat opět významné názorové posuny ve vnímání 

této  problematiky.  Například  u  nového  tématu  „Fetiše“,  chápaného  jako  interpretace 

slavné  knihy  E.  Fromma  „Mít,  nebo  být“,  Machovec  upozorňuje  na  to,  že  současný 

člověk vkládá smysl do hmotných věcí, tedy „Mít“ a zcela opomíjí to, co má skutečně 

lidskou hodnotu. Lidé se tak „zamilovávají“ do věcí, titulů, úspěchu či do konzumu, které 

jsou pomíjivé a na vzájemné porozumění, lásku a budoucí generace zcela zapomínají. 

     To souvisí s dalším tématem, které je charakteristické pro třetí období – ekologii. Již 

v šedesátých  letech  Machovec  na  toto  téma  upozorňoval,  ale  jak  víme,  jeho  názory 

většinou nebral nikdo na vědomí. V současné době se, v důsledku stále se zhoršujícího 

životního  prostředí,  začínají  objevovat  lidé,  kteří  Machovcovo  poselství  začínají  brát 

vážně. Zde je na místě otázka: „Zda není již pozdě?“ Současný člověk tak myslí většinou 

jen sám na sebe a vůbec ho nezajímá, co z přírody a životního prostřední zůstane pro 

následující generace. 

     Další naléhavou otázkou, kterou je třeba řešit, aby lidstvo jako takové mělo vůbec 

šanci přežít, je fenomén „ženství“. Především koncem svého života věnoval Machovec 

této problematice zvýšenou pozornost. Zcela správně upozorňoval na odlišnost v ženském 

vnímání (jde o vyšší citlivost a citovost), která většině mužů chybí, ale která je zároveň 

nutná pro řešení současné mravní  krize.  Ženská otázka je tak dalším novým tématem 

tohoto  období,  které  v předchozí  tvorbě  zaměřené  na  hledání  smyslu  lidského  života 

chybí. Ženská otázka společně s novým porozuměním dialogu jako planetárního dialogu, 

tak jasně ukazují výrazný posun v celkovém chápání smyslu lidského života.

     Všechny tyto fenomény spojuje pojem „dialog“, bez kterého se jakýkoli  pokus o 

nápravu tohoto světa nezdaří.  Jak bylo výše uvedeno, nejde jen o dialog mezi  dvěma 

jednici,  ale  také  o  dialog  „já-já“,  „já  a  myslitelé  minulosti“,  „já  -  smrt“  nebo  o  tzv. 

„planetární  dialog“ ve smyslu:  „Dnes  už je  snad všem státníkům jasné,  že  je  potřeba 

něčeho,  jako  je  dialog.  Důležité  je,  aby  lidi  spolu  mluvili  a  neházeli  si  bomby  na 
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hlavu.“189) Objev planetárního dialogu je tak jedním z nejdůležitějších a nových přínosů 

tohoto období. Právě v současné době jsou podobné myšlenky a varování zcela aktuální. 

Tím nejdůležitějším vzkazem, který zároveň charakterizuje toto poslední období a spojuje 

navzájem výše  uvedená  témata,  je  Machovcovo:  „Snažte  se  být  aktivní,  dělat  to,  co 

milujete,  a  milovat  to,  co  děláte.  Toť  vše.“190) V závěrečném období  jeho  tvorby,  tak 

můžeme  vidět  vyzrálou  lidskou  moudrost,  jejíž  vývoj  jsme  měli  možnost  sledovat 

prostřednictvím  hlavního  tématu  Machovcova  života  -  „Smyslu  lidské  existence“. 

Zároveň  je  třeba  dodat,  že  se  Machovec  nepouští  do  příliš  hlubokých  filosofických 

reflexí. To, co píše, je určeno především široké odborné, ale především laické veřejnosti. 

Některá témata až příliš líbivě zjednodušuje nebo záměrně vynechává. Výstižně to popsal 

jeho přítel Milan Balabán, který při vzpomínce na Milana Machovce uvádí: „Někdy se 

profesor uchýlil ke klavíru a řekl. Víte, on ten Heidegger není nesnadný, jen se dostat přes 

bariéru zatušilých slov, ale raději se budeme věnovat Masarykovi, ten je, jak to říká jeden 

z vás tady na zemi sedících, výživnější.“191) Občas se v tomto duchu, jak jsme mohli vidět 

výše, ubírají Machovcovy rozbory a úvahy. Zdá se tak, že se záměrně vyhýbal nebo příliš 

zjednodušoval témata, kterým nerozuměl, což můžeme vidět v některých jeho závěrech. 

Přesto zůstává jeho důraz na planetární dialog a vůbec na dialog jako takový, a sním 

spojené  hledání  smyslu  lidského  života,  zásadním přínosem pro  českou,  ale  také  pro 

evropskou  filosofii.  „Nyní  je  naší  povinností  vést  planetární  dialog.  Úkoly  nové 

ekonomie,  ekologie  a  politiky  obyvatelstva  musí  člověk  řešit  jen  v planetárních 

rozměrech. Proto se musí dialog stát dialogem globálním. Musíme trpělivě pracovat proti 

špatné  informovanosti  ve  vlastních  řadách  nejen  v ekologických  a ekonomických 

záležitostech, ale musíme také začít s filosofickým a teologickým dialogem s Indií, Čínou 

nebo Japonskem. Buď se to našim žákům v příštích letech podaří, nebo nebude žádné 22. 

století.“192)
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Vliv  Ericha  Fromma  a  Konráda 

Lozenze na myšlení Milana Machovce

     Na problematiku smyslu lidského života v díle Milana Machovce měli rozhodující 

vliv dva myslitelé: filosof a psycholog Erich Fromm a etolog Konrád Lorenz. Vedle již 

zmiňovaných  autorit  jako  byli  Aristotelés,  Ježíš  Kristus,  sv.  Augustin,  Kant,  Marx, 

Masaryk nebo Einstein patří Frommovi i Lorenzovi zvláštní místo. To je dáno především 

tím, že se názory obou objevují především až v závěrečných pracích Milana Machovce1). 

Dále pak jejich myšlenky byly aktuální nejen v době jejich vzniku (před padesáti lety), ale 

svou  naléhavostí  k nám  hovoří  především  dnes,  proto  se  staly  pro  Machovce  tak 

inspirativní. Oba myslitelé navíc hovoří o smysluplnosti lidského života a jejich vliv na 
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myšlení Milana Machovce je patrný z většiny příspěvků z konce jeho tvůrčího období. 

Další zajímavostí je, že přestože byli oba myslitelé tak důležití, jsou Machovcem v jeho 

pracích citováni jen výjimečně. A to i přes nepřehlédnutelný vliv, který na problematiku 

smyslu lidského života mají. Proto jsou často opomíjení a uvádění jen na okraj. Nyní se 

pokusíme  pojednat  o  jejich  vlivu  a  ukázat  jejich  důležitost  pro  výše  popsanou 

problematiku.

a) Erich Fromm
    Erich Fromm pocházel z Německa, ale většinu života prožil v USA. Byl o generaci 

starší  než  Milan  Machovec.  Sám Machovec,  který  se  s Frommem  několikrát  osobně 

setkal,  popisuje svůj vztah k němu následovně: „Najednou jsem cítil,  že mám staršího 

bratra. Neříkal jsme mu jako jiným Herr Professor, říkal jsme mu Meister.“2) Poprvé se 

Machovec s Frommem setkávají v polovině šedesátých let na půdě Filosofické fakulty: 

„Poprvé jsem se s ním potkal v roce 1965. Stáli jsme před sebou, já o generaci mladší, a 

oba jsme viděli, že jsme v základech stejní, že říkáme zhruba totéž. Oba jsme se snažili 

pomoci člověku od té jeho mravní bídy.“3) Vřelý vztah a náklonnost obou myslitelů se 

projevoval nejen při setkáních v Praze, ale také při Machovcových návštěvách u Fromma 

v Locarnu. „Byl (E. Fromm – pozn. J. Š.) dvakrát mým hostem na Filosofické fakultě a 

několikrát jsme se při jeho návštěvě Prahy sešli. Okamžitě jsme poznali, že jsme bratři. Já 

nebyl jeho žák, třeba na rozdíl od Masaryka jsem nebyl k němu v postavení žáka, byli 

jsme spíš v pozici staršího a mladšího bratra. Naše porozumění bylo okamžité, to byla 

láska – vlastně láska není vhodné slovo, spíš něco jako identifikace – na první pohled. On 

měl tehdy už slabé srdce, takže trávil většinu léta ve Švýcarsku u jezer. Jezdíval jsem za 

ním do Locarna a naše přátelství se prohlubovalo.“4) 

     Jinak Machovcův vztah k E. Frommovi hodnotí Miloš Pojar, který píše: „Z židovských 

představitelů moderní filosofie měl Machovec největší vztah k Erichu Frommovi. Fromm 

byl  v 60.  letech  v Praze,  účastnil  se  dialogického  semináře  a  vystoupil  s velkou 

přednáškou  před  nabitou  aulou  Filosofické  fakulty.  Nejméně  dvakrát  se  také  setkali 

v zahraničí,  Machovec  ho navštívil  v Tessinu  a  doma měl  vystavenou  jeho fotografii. 

Vlastnil a znal všechny jeho práce.“5) 

     Kromě osobních kontaktů byli oba „přátelé“ i v písemném kontaktu, o kterém ale 

bohužel Machovec píše následující  sdělení:  „Většinu korespondence s ním mi bohužel 

tajní  zabavili  a  ukradli,  ale  právě  ten  nejslavnější  dopis,  co  mi  napsal,  se  zachoval, 
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protože jsem ho nezařadil mezi normální dopisy, nýbrž mezi dopisy svých milenek.“6) Po 

zabavené  korespondenci  zatím bohužel  nejsou  v archivech  stopy a  onen  „nejslavnější 

dopis“ je v rodinném archivu Milana Machovce.  Protože jde o intimní  korespondenci, 

není možné do něho nahlédnout. 

     Přátelství  Machovce  i  Fromma  vedlo  dokonce  tak  daleko,  že  Fromm  nabízel 

Machovcovi  práci  i  mimo  hranice  Československa.  „Fromm  mi  v roce  1968  nabízel 

zařízení jakékoli možnosti práce kdekoli v Americe a podobně. Já jsem mu, samozřejmě 

s ohromnou láskou a vděčností, odpověděl: „Ano, máte jistě v mnohém ohledu pravdu, 

pane profesore, a já jsem Vám nesmírně vděčný, ale nezapomeňte, že je tu určitý rozdíl. 

Vy jste byl v roce 1933 ohrožen nejen ideologicky, ale i rasově. Já se do Čech vrátím, 

samozřejmě mě učit nenechají, ale nějak se uplatním. Čechů v emigraci je už dost, ale 

Čechů, kteří budou stateční doma, těch tu tolik není.“7) O tom, že měl E. Fromm skutečně 

výjimečné  postavení  mezi  mysliteli,  kteří  Machovce  ovlivnili,  svědčí  také  celkové 

zhodnocení Frommova vlivu: „Byla to osobnost jiného typu než ti  jmenovaní,  Otakar 

Klíma nebo Dobrovský, Masaryk. To nebyl můj učitel, to byl můj starší bratr.“8) 

     Po zhodnocení osobního vztahu Machovec – Fromm přistoupíme nyní k porovnání 

toho, jak Frommovy myšlenky ovlivnily Machovcovo pojetí smyslu lidského života. Za 

nejdůležitější  Frommovu  knihu  považuje  Machovec  publikaci  „Budete  jako  bohové“: 

„Jen pokud doceníme všechno dosud uvedené, můžeme bez hlubšího zakotvení v bibli 

porozumět  Frommovu  asi  nejhlubšímu  dílu  „Budete  jako  bohové“,  v němž  shrnuje 

jazykem  naší  doby  filosoficko-etický  obsah  židovské  myslitelské  tradice,  především 

starozákonní, ale i pobiblické.“9) Nebo jinde píše Machovec o stejné knize následující: 

„To jsou ty jeho (E. Fromma – pozn. J. Š.) největší věci, zejména kniha, kterou jsem pod 

jiným jménem přeložil, Budete jako bohové, ve které Fromm ukazuje, co na jedné straně 

můžeme  jako  pověry  škrtnout  ze  Starého  zákona,  ale  bez  čeho  nemůžeme  být,  aniž 

bychom poklesli na úroveň podčlověka, to je třeba Bůh jako hledačství, Bůh jako příkaz 

hledat hlubší hodnoty rozumové, citové, duchovní. Bůh, který ti dovoluje brát člověka 

jako jen jako cíl, nikdy jako prostředek, a podobně.“10) 

     V tomto smyslu je dokonce E. Fromm řazen mezi největší myslitele 20. století, po bok 

Karla  Bartha  či  Ernsta  Blocha.  Machovec  tak  o  Frommovi  píše:  „Ve 20.  století  pak 

vystupuje celá řada myslitelů – mezi nejvýznamnější musí být jmenováni zejména Karl 

Barth, Erich Fromm a Ernst Bloch -, kteří usilují vyložit biblickou tradici jakožto něco ve 

svých nejlepších základech nenáboženského,  i  když  s důsledky velmi  rozmanitými.“11) 

Jinde zase Machovec  hovoří  o  myslitelské  důslednosti  osobností  světového ducha,  ve 
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kterých pochopitelně nechybí Frommovo jméno: „Aby v novověku strhla vůbec největší 

mistry myslitelské důslednosti: Voltaira, Goetha, Marxe, Masaryka, Fromma a Lorenze. 

Pracovat dále s nárokem aspoň na minimální poctivost bez pozornosti těmto velikánům 

ducha by bylo prostě směšné.“12) 

     Vliv E. Fromma je patrný nejen v pojetí smysluplnosti lidského života, ale také ve 

zpracování  jedné z Machovcových nejslavnějších knih „Ježíš pro moderního člověka“, 

která je koncepčně velice podobná Frommově knize „Budete jako bohové“. Machovec 

k tomu píše: „Já se snažil stejnou metodou, jakou Fromm zpracoval židovství ve Starém 

zákoně, napsat knihu Ježiš pro moderního člověka. Ježíš není menší, když vynechám ty 

zázraky.  Já s nimi nepolemizuji,  ale  pokud přijmeme tento princip,  pak by největšími 

současníky  byli  televizní  mágové  a  kouzelníci  …  Moderní  náboženství  se  nemůže 

vyčerpat vědou.“13) 

     Fromm se tak podle Machovce snaží na základě širokých studií z dějin náboženství 

ukázat: „Jak se prvotně pojem „boha“ resp. „bohů“ utvářel na základě jistých zkušeností, 

přibližně stejně u všech národů, ovšem pak se ne všude stejně rychle vyvíjel, než mohl 

Mojžíš  zvěstovat  onoho  Boha,  jak  jej  pak  převzala  tradice  židovská,  křesťanská  i 

islámská.“14) Tak mohou pradávné zážitky lidstva žít mezi námi a v nás. Fromm podle 

Machovce aplikoval s židovskou tradicí to, co: „Já dělal především s Ježíšem, Husem, to 

znamená, dělal jsem Ježíše a Husa pro moderní dobu.“15) 

     Podle Machovce byl E. Fromm svého času nejčtenějším filosofem dvacátého století, 

přesto bývá v akademických kruzích  často  přehlížen.  Je  brán  spíše  jako popularizátor 

vědy než jako vědec ve skutečném slova smyslu. To je snad dáno i jazykem, který ve 

svých knihách používá. Ten je „srozumitelný“ i člověku filosoficky ani psychologicky 

neškolenému. Machovec o tom výstižně píše: „Přesto nebývá (E. Fromm – pozn. J. Š.) 

v oficiálních  profesorských  a  akademických  kruzích,  kde  vládnou  osvědčené  bohyně 

„Autorita“ či „Módnost“, příliš milován. Pochopitelně. Neboť Fromm je ve všech svých 

dílech zásadním a nesmiřitelným odpůrcem právě filosofie pojmové, víry v dominanci a 

strukturování pojmů a zejména k německým všudypřítomným pojmovým básněním.“16) 

Na  stejné  problémy  si  stěžuje  i  Machovec,  který  je  sám  zastáncem  kultivované 

popularizace  filosofie.  To  můžeme  vidět  při  čtení  jeho  knih,  kterým  porozumí  i 

inteligentní  neškolený  laik.  Právě  tuto  důležitou  věc  Machovec  přejímá  od  Ericha 

Fromma. Dále k tomu říká: „Z mnohých rozmluv vím, že neměl valné mínění o většině 

existencialistických a quasiontologických myslitelích našeho století. Říkal, že tu je sice 

řada cenných myšlenek  a  podnětů  – zejména u Heideggera  -,  ale  hrozil  se  kumulace 
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substantiv  a  jejich  pestropestrých  propojování,  jež  poskytnou  –  jako  kdysi  Platón  – 

bezbřehý materiál pro zcela svévolné interpretace epigonů.“17) 

     Fromm tak pochopil, že nebezpečím nikdy není mistr sám, ale jeho slabost se odhalí až 

skrze  jeho  pokračovatele. V celku  lze  říci,  že  Fromm odmítá  sklon  filosofů  ke  kultu 

pojmů a jejich struktur, rozšířený především v novověké německé filosofii.  Naopak ve 

filosofii východní vidí Fromm, podle Machovce, určitou naději „dialogu“ se západním 

způsobem myšlení. 

     V této chvíli je nutné zdůraznit, že právě tuto myšlenku sám Machovec považuje za 

jednu z nejdůležitějších proto, aby člověk a jeho civilizace přežila. To je také základem 

Machovcova  pojetí  „dialogu“,  nejen  mezi  jednotlivci,  „dialogu“  sám  se  sebou,  ale 

především  „dialogu“  mezi  filosofickými  systémy  –  mezi  světovými  náboženstvími. 

V tomto  smyslu  hovoří  Machovec  o  Frommovi  takto:  „Erich  Fromm,  který  vyšel 

z Freuda,  ale  zbavil  ho  jistého  „pansexualismu“  a  propojil  s tradicemi  klasického 

humanismu, ať původu evropského či asijského.“18) Právě tím byl Milan Machovec E. 

Frommem podstatně ovlivněn. 

     Jak bylo výše řečeno, považuje Machovec za nejdůležitější Frommovu knihu dílo 

„Budete  jako  bohové“,  ve  kterém  Fromm  shrnuje  filosoficko-etický  obsah  židovské 

myslitelské tradice. Stejným způsobem, a po inspiraci touto knihou, píše Machovec jednu 

ze svých nejslavnějších knih „Ježíš pro moderního člověka“. Stejně jako Fromm byl  i 

Machovec,  při  psaní  těchto  knih  konfrontován dobou,  ve  které  vznikaly.  To,  co  oba 

myslitele v této souvislosti spojuje, je marxismus.19) Sám Machovec o tom píše: „Mohl 

jsem se opřít i o to, že Marx i Engels varovali před pronásledováním náboženství (což 

ovšem oficiální  pseudomarxismus  ignoroval),  a  že  i  moderní  myslitelé  typu  Fromma 

vyzvedávali  hodnoty  zejména  židovsko-křesťanské  tradice.  „Oficialita“  mě  sice  tehdy 

nepochválila, ale také nezakázala – to teprve později za Husákova vedení od roku 1969 se 

ignorace a idiotství stalo jedinou povolenou metodou tzv. „ateistické propagandy“.20) 

     Na jiném místě se zase Machovec ptá: „Jak to, že i mnozí čelní myslitelé 20. století – 

Fromm,  Bloch,  Lukacs,  Marcuse,  Adorno aj.  se  cítili  v mnohém ohledu být  Marxem 

osloveni a považovali se za jeho žáky a pokračovatele, byť kritické?“21) V tomto smyslu 

Machovec  hovoří  o  tzv.  „dialogickém ateismu“  reprezentovaném Ernstem Blochem a 

především Erichem Frommem. Sám Machovec postupoval ve své práci obdobně: „I já 

jsem ve smyslu takových cílů pracoval: pro spojení myšlenek Husových a Masarykových 

s myšlenkami Marxe a jeho velkých následovníků, jako je Erich Fromm.“22) 
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     V této chvíli je nutné zodpovědět otázku, která je klíčová pro pochopení Machovcova 

pojetí  „dialogu“,  dialogu  mezi  marxismem  a  křesťanstvím,  těmto  na  první  pohled 

odlišným systémům. Jinak řečeno, proč si pro partnery dialogu zvolil Machovec zrovna 

křesťanství  a  marxismus.  Pokud  pomineme  stránku  osobní  –  fascinace  křesťanskou 

liturgií a marxistický způsob práce – ukáže se nám, že právě toto pojetí dialogu dvou 

zcela odlišných systémů souvisí s Frommovým myšlenkovým světem, který Machovce 

podstatně  ovlivnil.  Marxismus  je  tak  chápán  jako  systém,  jenž  pokryl  místo,  které 

křesťanské  církve  od  druhé  poloviny  devatenáctého  století  nebyly  schopny  v srdcích 

věřících vyplnit. Tím se marxismus stal jakýmsi prostředníkem mezi osvícenskou kritikou 

katolické  církve  a  vyrovnáním  se  katolíků  s touto  kritikou.  Proto  je  marxismus  i 

křesťanství nutným společníkem „dialogu“. Jinak řečeno: „Může být pro marxisty lepší 

partner dialogu než křesťanství?“ Machovec to výstižně popisuje v následující  ukázce: 

„Ale opravdu veliké prorocké a převratné osobnosti křesťanské theologie – myslitelé jako 

byl  Barth, Hromádka,  Teilhard de Chardin a jiní,  ti  projevovali  o marxismus hluboký 

zájem a vesměs cítili,  že marxismus načas vyplnil místo,  které v novověku křesťanské 

církve  v srdcích  lidí  včas  vyplnit  nedokázaly.  Rovněž  oni  netheologové,  nicméně 

myslitelé  v mládí  silně  ovlivnění  křesťanstvím  či  židovstvím,  se  o  Marxe  bytostně 

zajímali, buď už aby jeho dílo soustavně, pečlivě, ale bez nenávisti kritizovali (Masaryk), 

nebo aby jej doplňovali (Fromm).“23) 

     Jak řekl Teilhard de Chardin: „Lidstvo musí projít marxistickou zkušeností“.24) A 

právě v těchto intencích se pohybuje Machovcova inspirace Frommovým myšlením jako 

doplněním  a  rozvedením  Frommova  neomarxismu.  Trefně  to  vyjádřil  Miloš  Pojar: 

„Machovcovi vyhovovala Frommova psychoanalytická orientace, snaha revidovat Marxe 

Freudem, neboť sám Freuda studoval, když se zaobíral problematikou sexuality, ženskou 

otázkou a problémy postavení  ženy v dějinách  vůbec.“25) Kritická  teorie  neomarxismu 

vychází z Marxe a očekává překonání kapitalistické společnosti. Tato teorie trvá na všem, 

co staví zvláštnost individua proti masovým instinktům a abstraktním analýzám, které 

subjekt podřizují objektu. Heideggrově a Husserlově filosofii vytýká, že dávají přednost 

podstatě  či  bytí  před  skutečně  jednotlivým;  Marxovi  a  Heglovi,  že  zas  příliš  snadno 

obětovali  individuální  štěstí  budoucí  skutečnosti.  Jinak  řečeno,  představitelé  tohoto 

myšlenkového směru se věnovali problému odcizení člověka v dnešní moderní době.

     Jen pro zajímavost uvádím, že Milan Machovec nebyl první, kdo studenty Filosofické 

fakulty s myšlenkami E. Fromma seznámil, byl to Ivan Sviták: „S dílem Ericha Fromma 

neseznámil  ale  studenty Filosofické  fakulty  v 60.  letech  Milan  Machovec,  nýbrž  Ivan 
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Sviták, který o něm přednášel někdy v roce 1963 nebo 1964.“26) Přestože nebyl Machovec 

první, kdo o Frommově myšlení informoval, byl v popularizaci a šíření jeho myšlenek 

v šedesátých letech nejdůležitější osobou, nejen díky vzájemnému kontaktu, ale také díky 

dialogickému  semináři,  kam  Fromma  pozval.  To  popisuje  Benjamin  B.  Page  takto: 

„Milan  Opočenský  mi  zapůjčil  výtisk  nové  knihy  Ericha  Fromma  „Socialistický 

humanismus“.  Všiml  jsem si,  že kniha pojednává o mnoha marxistických myslitelích, 

kteří  rozvíjeli  „humanistické“  důsledky  v reakci  na  existencialismus,  ale  že  tam není 

odkaz  na  něco  takového  jako  Milanův  (Milana  Machovce  –  pozn.  J.  Š.)  dialog 

s náboženstvím. V mladistvém zápalu jsem napsal Frommovi dopis, v němž jsem mu toto 

přehlédnutí vyčítal.  S příkladnou pokorou a vlídností odpověděl takřka ihned, že nic o 

takovém dialogu neví  a  že by rád,  kdyby se s Milanem a ostatními  mohl  během své 

návštěvy Prahy setkat. S Milanem a samozřejmě se Zbyňkem27) a Julií jsme pak celý den 

jedli jahody a hlavně poslouchali Frommův popis dojmů z jeho návštěvy. Byl to začátek 

opravdu pevného přátelství mezi Frommem a Milanem.“28) Fromm měl poté celkem dvě 

přednášky na Filosofické fakultě  iniciované právě Milanem Machovcem v pojetí  jeho 

marxisticko-křesťanského dialogu.

     To, co ale Machovce a Fromma nejvíce spojovalo, byl Frommův tzv. „Fenomén X“. 

Machovec k tomu píše: „Martin Heidegger prý umíral s pocitem beznaděje, že „už jen 

Bůh by nás mohl zachránit“. Erich Fromm nebyl z těch lidí, kteří cítí potřebu ještě před 

smrtí říci něco prudce provokačního, aby na otupělou většinu lidstva přece snad nějak 

ještě zapůsobil, protože on byl z lidí, kteří každou svou řádku vždy psali, jako by to byla 

ta poslední.“29)  

     Fromm si tak nemyslí, že pro záchranu lidskosti a lidstva samého lze v poslední chvíli 

„něco vynalézt“. Člověk tak hyne na převahu vlastní nemoudrosti, přestože „recept“ na 

svou záchranu je dávno znám: „Moudrost záchrany je známá, ale snad lidé budou muset 

pocítit zsinalé světlo zániku na vlastním těle ještě bezprostředněji, aby se zbavili pocitu, 

že člověk musí usilovat o bohatství, osobní úspěch, moc, národ a jiné fetiše, pročež prostě 

„nemá čas“ zajímat se o moudrost života a tím o jeho uchování.“30) V těchto větách je 

patrná Machovcova znalost Frommových knih jako je „Mít, nebo být?“, „Lidské srdce“ 

nebo  „Anatomie  lidské  destruktivity“.  Machovec  k tomu  říká:  „Lidé,  kteří  hledají 

především štěstí,  jsou hloupí  a omezení.  To mi  několikrát  osobně pověděl  můj  přítel, 

mistr moudrosti Erich Fromm. Musíme moderním lidem hledajícím štěstí ukázat, že právě 

z hledání  štěstí  budou  nešťastní.“31) „Fenomén  X“  tak  Machovec  charakterizuje 

následovně: 
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     a) Schopnost pojímat a prožívat svůj život jako problém, jako znepokojení tím, co je 

dáno. K tomu Machovec dále dodává: „Většina lidí naopak bere svůj život jako jistou 

přírodní  skutečnost,  o  níž  se  nepřemýšlí,  a  naopak  veškeré  osobní  úsilí  –  ať  prací, 

odpočinkem,  zábavou  –  jen  jakousi  údržbu  této  danosti.“32) Jinak  řečeno,  ekologická 

katastrofa hrozí teď jen proto, že naprostá většina lidí není schopna pojímat svůj osobní 

život jako problém.

     b) Druhou součástí Frommovy „zkušenosti X“ je schopnost vidět vrchol v hodnotách 

aktivity, rozumu, odvahy, lásky nebo soucítění, touhy projevit se činností, riskovat, tvořit 

nebo  přijmout  obtíž.  „Naopak  člověk  bez  „zkušenosti  X“  se  vyhýbá  riziku,  aktivitě, 

obtížím, chce být milován, chce, aby se o něj pečovalo, aby jiní byli rozumní a ohleduplní 

k němu.“33) 

     c) Člověk a lidství v sobě i u jiných je vždy cílem, nikdy prostředkem. Pocity pohodlí, 

moci  nebo bohatství  nejsou samy o sobě špatné,  ale jde o to,  že většinou člověk jim 

oddaný zaměnil  cíl  života  za tyto  prostředky života.  Jak Machovec  zprávě  podotýká: 

„Zkušenost X zakazuje toho zůstat a nutí znovu hledat dál“.34) 

     d) Důležitý rozdíl tkví v odlišném pojetí vlastního lidského „já“. „Já“ tak není pouhým 

descartovským „subjektem“, který by se naplňoval vnějšími „objekty“. Skutečné lidské 

„ego“  nesmí  být  čímkoliv  vázáno  (majetkem,  věcmi).  I  zde  hodnotí  Machovec  zcela 

v intencích Frommova myšlení tento problém: „Opravdu lidské „já“ záleží v otevřenosti 

světu,  času,  lidstvu,  ve  schopnosti  identifikovat  se  s ním  a  jeho  problémy  i  bolesti 

chápané jako své.“35) 

     e) „Jako poslední nutnou součást jmenuje Fromm schopnost, ba bytostnou nutnost 

neulpívat,  nýbrž  hledat  vždy  znovu  a  znovu  něco,  co  stav,  dosažený  individuem  či 

generací, kulturou či lidstvím přesáhne.“36) Jinak řečeno, mravně nebo filosoficky lidskou 

bytost účinně „oslovující“ a „zasahující“ zkušenost nelze předávat třeba jako historická 

data studentům ve škole. Učitel tak nemůže posluchačům něco přímo předat. Maximálně 

může navodit onu „zvláštní situaci“, kdy student bude moci podobnou zkušenost udělat 

sám.  Kdo  tak  pochopí  smysl  moudrosti  svého  vychovatele,  musí  usilovat  ne  jej 

napodobovat, ale svého vychovatele překonat.

     Celkově  Machovec  shrnuje  tyto  Frommovy  myšlenky  následovně:  „Tyto 

charakteristické  rysy  „zkušenosti  X“  chápe  Fromm  jako  výsledek  onoho  téměř 

čtyřtisíciletého  zápasu  lidstva  o  „pojem boha“,  jak  je  zobrazen  především v bohatství 

biblickém, ale nejen v něm.“37) 
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     Machovec jako znalec díla T. G. Masaryka v této souvislosti připomíná, že ke všem 

součástem  „zkušenosti  X“  v době,  kdy  Fromm  byl  ještě  dítětem,  u  nás  došel  T.  G. 

Masaryk.  V návaznosti na oba myslitele pak Machovec chápe „zkušenost X“ poněkud 

šířeji. „Jde mi však nejen o zachycení „zkušenosti“, ale snažím se o její možné navození, 

o její aplikaci, o problém, co s lidstvem, které je právě na přelomu 20. a 21. století ve 

stavu  krajně  pokleslém.  I  náboženství  i  filosofie  dnes  reprezentují  ve  světě  převážně 

pokleslé fenomény, vzdálené od prapůvodních hodnot z dob jejich vzniku a vrcholu.“38) 

     Bez hlubší sebereflexe člověka tak bude naprosto vyloučeno zvládnout vystupující 

problémy  populační  exploze  nebo  ekologické  devastace.  Jinak  řečeno:  „Vezměme 

jakýkoli  vědní  obor,  matematiku  nebo  ekonomii,  zoologii  nebo  anatomii:  žádná 

specializovaná věda nezná důvod, proč by člověk měl vědecké objevy používat humánně 

– Erich Fromm by řekl biofilním směrem.“39) 

     Již Masaryk popsal, že lidstvo bez boha se ocitlo ve stavu trvalé psychopatie. Fromm 

tak podle Machovce celý život analyzoval, co toto „žít bez boha“ v psychologickém a 

mravním  ohledu  znamená.  Machovec  si  tak  společně  s Frommem  klade  pět  skupin 

problémů vysvětlujících Frommův „Fenomén X“.

     a) „Život je problém“. V souvislosti s tímto tvrzením se Machovec vrací hluboko do 

historie,  někam do období vzniku prvních polis  a upozorňuje na to,  že ve chvíli,  kdy 

nadešly jisté časové plochy zklidnění, mohl si člověk začít všímat také sebe sama, kmene, 

v němž  byl  jedinec  pevně  začleněn.  Lidé  si  nejprve  začali  sami  sebe  uvědomovat 

prostřednictvím mýtů, v jejichž postavách viděli archetypy, k nimž se přiřazovali, a tak si 

začali ujasňovat sami sebe. Stejně jako Fromm40) si i Machovec uvědomuje, že v mýtech 

všech  zemí  i  v počátcích  filosofování  se  většinou  vyskytuje  nějaká  cesta.  Cestuje 

Odysseus, Herakles či Perseus. Postava prožívá jisté znepokojení, že k sobě a jiným musí 

„cestou“ řešit něco velice důležitého. V této souvislosti upozorňuje na „pouť“, která se 

stala  v islámu  i  křesťanství  čímsi  vrcholným,  protože  vytrhla  lidi  z bezmyšlenkovité 

všednosti a umožnila jim učit se o sobě přemýšlet.                    

     K navození života jako problému je dále nutné přejít k jakémusi „vnitřnímu dialogu“ 

v lidském vědomí. Dlouhou dobu to člověk chápal jen jako dialog s někým jiným. Brzy se 

začne projevovat rozpor v tom, že čím ušlechtilejší představy si člověk o partnerovi svého 

vnitřního  napětí  dělá,  tím  větší  obtíže  vznikají.  Machovec  tento  svůj  postoj  ilustruje 

následujícím příkladem: „Když jsem se dozvěděl brzy po válce, že moje jedině mě jasně 

intelektuálně  převyšující  spolužačka  Eva  Brumlová  byla  sedmnáctiletá  zavražděna 

v Osvětimi,  vím sice,  že  já  osobně na  tom „neměl  vinu“,  a  dovedu  si  to  „vysvětlit“ 
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nacismem, rasismem a jinými „historickými okolnostmi“, ale kupodivu mě to nezbavuje 

pocitu nespravedlnosti či spíše jakéhosi celoživotního studu, že já žiju a ona ne. Chápu 

Voltaira, že po strašném zničujícím zemětřesení v Lisabonu 1755 protestoval proti Bohu, 

že „něco takového si nesmí dovolovat“. Samozřejmě – dnes vím (především od Fromma), 

že takové pojetí „boha“ je od základů mylné.“41) Již Kant ale ukázal, že podobné otázky 

jsou  neřešitelné.  O  „bohu“  nelze  mít  žádné  vědění,  ale  „bez  boha“  jako  jakéhosi 

nejvyššího ideálu nemůžeme lidsky žít. 

     Frommův „život jako problém“ dochází k plnému rozjasnění projevem fenoménu 

„hledačství“. Dále zde poukazuje na Masaryka, který se v tomto smyslu proslavil svým 

postojem k „Rukopisům“, ale například i k tzv. „hilsneriádě“. To hlavní v životě je tak 

podle  Masaryka  znovu  a  znovu  znepokojeně  hledat.  Asi  nejhlubší  vyjádření  tohoto 

postoje  našel  Machovec  u  Augustina:  „Hledáme,  abychom  nalézali,  ale  nalézáme, 

abychom opět hledali. V posledku tedy hledáme, abychom hledali.“ Jestliže naopak papež 

prosil v roce 1981 kongres astrofyziků, aby dále do minula před „velký třesk“ nehledali a 

nechali tam místo pro Boha, lze to ve smyslu tradice Augustinovy, Pascalovy aj. (ale i 

podle výkladů Frommových) považovat za pozoruhodný projev malověrnosti.“42) Jaký by 

to pak byl Bůh, pro nějž by bylo nutno chránit místo před deseti miliardami let?

     b) Druhou stránkou Frommova „Fenoménu X“ je podle Machovce: „Absolutní primát 

duchovních hodnot, jako jsou láska, rozum, soucit atd. – nutno říci, že tu Frommovi ani 

veškerým nejlepším složkám evropských tradic naprosto nejde o nějaký „spiritualismus“, 

který – teprve od 19. století – bývá naprosto mylně vydáván za cosi křesťanského, ale je 

spíše projevem dědictví platonismu a manícheismu – obsahujícího typicky patriarchální 

(a často homosexuálně podmíněné) znehodnocování čehokoliv „hmotného“, sexuálního, 

ženského.“43) 

     Stejně jako Fromm, klade i  Machovec velký důraz na aktivitu  člověka.  Správně 

poukazuje na to, že již Aristotelés, stoici, Augustin, Kant, Goethe i Masaryk považovali 

aktivitu  za  jeden  z nejdůležitějších  počinů  člověka,  ba  dokonce  za  vlastní  smysl  jeho 

života.  Zcela  výstižně  definuje  Machovec  tento  fenomén  v následujícím  vysvětlení, 

myšlenkově založeném na díle E. Fromma: „Nejhroznějším zločinem totalitních systémů 

20. století  nebylo to, že se dopouštěly a dopouštějí tisíců vražd a justičních zločinů a 

přímo poškozují životy statisíců, nýbrž to, že pro milióny, ba stamilióny průměrných lidí 

učinili,  jakékoliv  riziko  něčím příliš  velkým,  ba  hrozivým pro  celé  rodiny.  To vedlo 

stamilióny k pasivitě a tím k odlidšťování života.“44) Život člověka se tak redukoval jen na 

údržbu  individuí,  které  nejsou  schopny  vidět  vyšší  cíle  než  pouhé  ubohé  „přežití“ 

186



jednotlivých  individualit.  Proto každý totalitní  systém prohrál,  protože  nebyl  schopný 

produkovat dostatek aktivních a samostatných mozků. 

     Důležitou  souvislostí  je  vazba  na  Frommovu  knihu  „Mít,  nebo  být?“,  ze  které 

Machovec čerpá vlastní závěry: „Bohužel i novodobá společenství liberálně-pluralistická 

vedou většinu obyvatelstva k pasivitě, ne sice přímým terorem, ale tím, že mu nabízejí 

tolik  přístupných  rozkoší  konzumního  života,  že  milióny  pak  redukují  svůj  život  na 

obstarávání takového pohodlí a domnělého „štěstí“ (nejpitomější z lidských ideálů všech 

dob).  Člověk ztrácí  to  nejhodnotnější,  aktivitu  – a tak se vlastně z žijící  bytosti  mění 

v diváka  života  (nejčastěji  u  televize,  vynálezu  již  hrůzněji  zneužívaného  než 

dynamit).“45) Hlavní hodnotou lidského ducha a ve smyslu Frommova „Fenoménu X“ je 

tak aktivita nesená pocitem svobody. V tomto významu pak svoboda záleží na vědomém 

pěstění vlastní mravní úrovně, sebekázně či nároku. Člověk tak vlastní iniciativou roste 

k tomu,  že  při  příštím  závažném  konfliktu  motivů  zvolí  jako  lepší  eventualitu  tu 

riskantnější. 

     V tomto  smyslu  Machovec  cituje  myšlenu  Ericha  Fromma:  „Vždyť  naše  celá 

civilizace  je  zajisté  spíše civilizací  všelijakých tak či  onak zpupných Agamemnonů a 

v nejlepším případě Hektorů, bojujících čestně za věc v posledku špatnou, ale Achilleus 

žije jen jako záležitost našich snů, tedy onou řečí, která jako jediná neumí lhát.“46) 

     Nyní se objevuje otázka, která zohledňuje a prohlubuje tuto problematiku: „Jestliže 

božstvo nemělo při „tvoření světa“ možnosti, proč pak vlastně o něm vůbec mluvit?“ Tato 

otázka pak podle Machovce zcela odporuje tomu, co celým svým dílem vyznává Fromm. 

Jinak řečeno, kdyby nebylo „zkušenosti X“ především prohlubování našich zkušeností s 

„Bohem Mojžíšovým“, nemohly bychom mravně jednat. 

     c)  Třetím bodem „fenoménu X“ je  závěr,  že  člověk je  nikoliv  prostředkem,  ale 

především cílem. „To je u Fromma zajisté jen přepis slavného Kantova „kategorického 

imperativu“, tj. mravního příkazu, který platí vždy a za jakýchkoliv okolností.“47) Platí 

pochopitelně  i  dnes,  ale  Machovec  upozorňuje  na  to,  že  každý  člověk  si  do  tohoto 

„lidství“ vloží to, jak relativně hluboce či povrchně sebe sama pojímá. Kantovu tezi, že 

člověk musí být – v osobě své i každého jiného – vždy cílem, nikdy prostředkem, bychom 

dnes asi potřebovali doplnit na: „Silnější respektování rodu, lidí všech, planetárně, jeho 

záchovu jako cíl. A platnost toho pro všechny bez výjimky, jinak je zle. Tak například u 

prvního slavného prototypu „moderního člověka“,  Goethova Fausta,  jsou sice všechny 

ostatní složky „fenoménu X“ rozpracovány vlastně mnohem podmanivěji než u Fromma 

(život  jako  věčný  nepokoj,  neschopnost  spokojit  se  s čímkoliv  dosaženým,  touha 
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duchovně pojmout  všechny nejvyšší  nabídky vesmíru  a  dějin),  ale  člověk  jako cíl  „i 

v osobě jiného“ naprosto chybí. Nikdo, ani génius, nemá právo zachovat se jako Faust 

k Markétě.“48) V této souvislosti Machovec upozorňuje na to, že Masaryk byl první, kdo si 

uvědomil, že se zde Goethovi humanismus nenápadně proměnil v tzv. „titanismus“, tj. že 

člověk tu staví sama sebe na místo Boha. 

     d) Čtvrtý bod „fenoménu X“ spočívá v rozdílu mezi správným a špatným pojetím 

lidského „já“ a péče o ně.49) Obecně řečeno vlastní péče o lidské „já“ není nic špatného, 

ale lidé, kteří žijí „jen pro ty druhé“ a zapomínají na vlastní duchovní rozvoj, nebudou mít 

časem  těm  v okolí  co  nabídnout.  Egoismem  se  péče  o  „já“  stává  tehdy,  slouží-li 

jakýmkoliv  fetišizovaným  vazbám,  např.  na  majetek  nebo  blízkou  osobu.  Machovec 

k tomu říká: „Německý profesor vytvoří nějaký pojmový systém – načež se začne sám 

chovat jako sluha tohoto systému. Ale jako „sabat“, tak i filosofické a teologické systémy 

vznikaly  a  vznikají  jen  jako  jakási  pomůcka  pro  seberozpoznání  člověka,  pro  jeho 

moudrou (biofilní) orientaci v dějinách i v přírodě.“50) 

     I ta nejdokonalejší filosofie je jen příspěvkem k moudrému životu a vlastnímu přežití. 

Je tedy třeba, aby prostředky vědy byly používány biofilním způsobem a v souvislosti 

s Machovcovým  doporučením  za  přispění  ženského51) prvku.  Machovec  k tomu  píše: 

„Aby prostředků vědy začalo být užíváno pouze směrem „biofilním“ a ne „nekrofilním“ 

(Erich Fromm), vidíme jako jakousi „materiální“ sílu dějin především ženy a mohutnější 

ženské hnutí.“52)

     e)  Posledním bodem „fenoménu X“ je  nutnost  transcendence  čehokoliv  daného. 

V tomto případě jde o shrnutí všeho výše řečeného. Skutečný člověk je až ten, kdo v sobě 

nosí něco vyššího než je on sám. „Pravým stavem (stasis) lidství je – jak věděli mystikové 

– až „ek-stasis“ (Mistr Eckhart), tj. proces, při němž člověk ze své danosti vystupuje. To 

je fenomén X.“53) 

     Frommův „Fenomén X“ tak Machovec interpretoval jako něco velice důležitého nejen 

pro uchování hodnot „lidství“, ale i pro samé přežití lidstva vůbec. Neomezuje se jen na 

starozákonní  biblickou  tradici,  ale  prostupuje  hledačství  všech  civilizací  a  kultur  naší 

planety.  Jde o poctivé hledání  moudrého života.  Nyní  je vidět,  jak důležitý  byl  Erich 

Fromm se svými závěry pro Milana Machovce a jeho pojetí smyslu lidského života. Sám 

Machovec hodnotí tento vztah následovně: „Z řady rozhovorů s Frommem jsem shledal, 

že vcelku byl optimističtější než já. Věřil např. silně v obrodný vliv asijských civilizací na 

nás a asi podceňoval sílu „amerikanizace“ tam. Věřil v revoluci generací vlasů a Beatles 

proti  luxusu  jejich  rodičů,  ale  já  spíše  pozoroval,  že  tito  mladí  lidé  sice  protestují 
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správným směrem a jsou plni jakési „vnitřní svobody“, ale nejsou ochotni – stejně jako 

jinak tak statečné děti českého „undergroundu“ let sedmdesátých a osmdesátých – naučit 

se pořádně pracovat. Studovat alespoň jeden vědní obor pořádně. Plánovat svou moudrost 

na dlouhá desetiletí. Byli nadšeni mými výklady o „fenoménu X“, ale nebyli ochotni ani 

trošičku se namáhat, aby sami mohli jednou podobně mluvit k další generaci.“54) 

     Machovec je také velkým pesimistou, co do možné existence této civilizace. Dané 

hrozby lidstva ukazují,  že  buď bude 21.  století  stoletím planetárního  sjednocení  nebo 

žádné  21.  století  nebude.  V této  souvislosti  hovoří  o  hrozbách  pandemických, 

ekologických nebo populačních. To vše ukazuje, že lidstvo nemůže přežít, aniž nabude 

lepšího přesvědčení o sobě samém. Machovec tak s Frommem sledoval jak se „fenomén 

X“:  „Rozjasňoval  ve  starozákonním  židovstvu,  odtud  pak  sekundárně  v křesťanství  i 

islámu,  resp.  u  nejhlubších  postav  těchto  směrů,  můžeme  zároveň  pesimisticky  a 

paradoxně konstatovat,  že tento fenomén masově působí spíše v těch civilizacích,  kde 

nebyl  teoreticky  pojmově  „rozjasněn“,  ale  kde  zůstal  v jakési  temnotě  numinózna  a 

mysteriózna.“55) Na druhou stranu tam, kde ho skuteční mistři ducha dovedou vyjádřit je 

v širších vrstvách mrtvý. Tyto společnosti žijí kultem „výkonu“56), „vrcholného štěstí“ a 

„věcí“.  Věda a  její  výsledky jsou  spíše  než  ku  prospěchu  člověka  zneužívány v jeho 

neprospěch. 

     Celkově  se  tak  ukázalo,  že  to,  co  Fromm v intencích  Milan  Machovce  nazývá 

„zkušenost  X“  je  fenoménem,  který  prostupuje  veškerá  náboženství  a  většinu 

filosofických  soustav.  Na  druhou  stranu  všudypřítomnost  „fenoménu  X“  ve  všech 

dějinných obdobích ukazuje, že životně nutné planetární sjednocení lidstva je přece jen 

možné.  Zcela  v souladu  s Machovcovým  pesimismem  se  objevuje  otázka:  „Není  již 

pozdě?“ 

     Pokud jsme dobře sledovali Machovcovo hodnocení „fenoménu X“ u Ericha Fromma 

nemohla  nám  uniknout  patrná  souvislost  a  prokázaná  inspirace  tímto  myslitelem, 

aplikovaná především na otázku smyslu lidského života. Ať už jde o pojetí „dialogu“, 

humanismu, fetiše, práce, aktivity, ženství či „Boha“ jsou spojitosti s Frommovým dílem 

nezpochybnitelné.  Můžeme  tak  konstatovat,  že  Erich  Fromm  byl  jedním 

z nejdůležitějších myslitelů, který svým dílem a myšlením podstatným způsobem ovlivnil 

Machovcovo pojetí smyslu lidského života.

b) Konrad Lorenz
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     Dalším důležitým myslitelem, který měl na pojetí smyslu lidského života u Milana 

Machovce nepřehlédnutelný vliv, byl Konrád Lorenz. Hned zpočátku je třeba zdůraznit, 

že  se  myšlenky  tohoto  filosofa  a  etologa  objevují  především  až  v samém  závěru 

Machovcova  díla.  Navíc  je  citován  jen  výjimečně,  a  i  po  pečlivém  prostudování 

Machovcových  knih,  článků  i  jiných  příspěvků  je  obtížné  najít  poukazy  na  tohoto 

myslitele. Častější jsou odkazy na přednáškách pronesených na Filosofické fakultě UK. 

Jde především o přednášky „Ethika“ a „Smysl lidského života“ ze závěrečného období 

Machovcova života.  Přesto je Konrád Lorenz důležitou osobností,  která stála v pozadí 

Machovcových úvah o ekologii i člověku, proto je nutné o něm pohovořit.

     Jak  víme,  Machovec  byl  velice  skeptický ve  věcech  týkajících  se  nejen  mravní 

budoucnosti člověka, ale především otázek týkajících se ekologie a ekologického přežití 

současné  civilizace.  Zdůrazňoval,  že  člověk  bere  přírodu  jako  samozřejmost,  kterou 

pouze využívá ve svůj vlastní prospěch, ale sám ji nic hodnotného nedává. Je zahleděn 

sám do sebe a  pyšní  se  svými  novými  technologiemi  a  vynálezy.  Dříve  byla  příroda 

součástí života člověka, který do ní „patřil“ - tvořila jeho „domov“. Dnes je příroda spíše 

trpěným společníkem,  jehož  hodnota  spočívá  v použitelnosti  a  upotřebitelnosti  pro  ty 

„úžasné“ a „nepřekonatelné“ tvůrce stále lepší a lepší civilizace. 

     Lorenz  jako  zakladatel  etologie,  která  se  zabývá  studiem  chování  živočichů, 

rozeznáváním jejich vrozených a naučených složek a významy určitých vzorců chování 

pro přežívání daného druhu, upozornil na jistou souvislost svých výzkumů chování husy 

velké a kavky obecné s chováním člověka. Ten má k přírodě i k jejím živočichům v této 

souvislosti  blíže,  než  si  většinou  myslí.  K tomu  Machovec  píše:  „Teprve  od  druhé 

poloviny 20. století především zásluhou etologie (nauky o chování živočichů) a osobně 

Konráda Lorenze lze považovat za jisté, že lidstvo se vyvinulo tak, že je v něm geneticky 

zakotvena toliko schopnost naučit se řeči, nikoliv nějaká řeč sama. Dále dnes víme, že i 

některá  zvířata  mají  svou schopnost  řeči,  tj.  vzájemného  sdělování  informací  jedince 

jinému jedinci svého druhu, ba že i my se s nimi můžeme vzájemně „domluvit“ i o značně 

náročných  úkonech  (např.  se  šimpanzi  týmž  způsobem  jako  se  dorozumívají  lidé 

hluchoněmí). Víme také, že mnohé předsvatební i jiné „rituály“ jsou u mnoha živočichů 

až komicky podobné chování nás lidí.“57) Studiem chování „nižších“ živočichů tak může 

člověk poznávat sám sebe. Má ale k tomu dostatek pokory, když přírodu i její živočichy 

chápe jako samozřejmou možnost svého vlastního obohacení a prospěchu? A navíc se 

často cítí uražen, pokud je jeho chování a zvyky porovnáváno s chováním tzv. „nižších“ 

tvorů.  Machovec  k tomu  píše:  „Moudří  typu  Konrada  Lorenze  pochopili  celou  hrůzu 
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ekologické  katastrofy.  Lorenz ukázal,  že  svým způsobem života  neničíme jen přírodu 

kolem sebe,  ale i  přírodu v nás,  to znamená svou genetickou substanci.  Jinými slovy, 

budeme se v průměru  rodit  stále  hloupější,  neschopnější,  impotentnější.  Ničíme  nejen 

zvířata, rostlinstvo, ale i člověka jako přírodní bytost.“58) Ale většina lidí má pocit, že se 

jich podobné problémy přímo netýkají,  když říkají:  „Mně je teď dobře“,  „To už tady 

nebudu“ apod. Tak znějí odpovědi na ekologické otázky budoucnosti.  Machovec tento 

stav  komentuje  následovně:  „Stalo  se  mi  několikrát,  když  jsem  s někým  hovořil  o 

ekologii  a  ptal  se,  zda  tu  vůbec  něco  zůstane  pro  naše  pravnuky,  že  se  mi  dostalo 

odpovědi: „Ale na to radši nemyslet …“, nebo dokonce, což je velice cynické: „Když já 

tu nebudu, tak mi je to jedno, jestli tady budou nějací pravnuci,“ ale nemyslete si, že jsem 

to  slýchal  od  nějakých  prosťáčků.  I  od  inženýrů,  od  lékařů  a  podobně  –  choroba 

sebezbožnění individua je strašná.“59) 

     Musíme bohužel konstatovat, že lidí s podobnými názory je stále více a více. A není se 

čemu  divit,  vždyť  současná  masová  kultura  spojená  s pouhým  „konzumováním“  a 

trvalým důrazem na stále lepší  a lepší  výsledky „tržní  ekonomiky“  je k tomu vedena. 

Machovec to v souvislosti se závěry Konrada Lorenze komentuje následovně: „Konrad 

Lorenz ve své poslední velké práci ukazuje, že ekologie není pouze věda o stavu přírody, 

že  je  to  nemoc  člověka.  Člověk  sám  je  zachvácen  lhostejností  k přírodě  a  k sobě 

samému.“60) Z Machovcových  závěrů  o  smyslu  lidského  života,  tak  v této  souvislosti 

vyplývá, že hledání smyslu lidského života je možné pouze v případě, že tu bude vůbec 

někdo,  kdo tento  smysl  bude  moci  hledat.  Pokud však  člověk  zničí  nerespektováním 

přírody sám sebe, nebude tu již nikdo, kdo smysl v čemkoliv může hledat. A to i přes to, 

že  je  na tento  problém už téměř  40 let  upozorňováno,  bohužel  bez viditelné  odezvy. 

Machovec o tom píše: „V šedesátých letech v dialogu ani u nás doma, ani v Evropě a 

Americe  ekologie  ještě  rozhodně středem pozornosti  nebyla.  Tím se stala  až od roku 

1970. Zhruba v té době vznikl Římský klub a zhruba v té době Konrad Lorenz ve Vídni 

přešel od etologické orientace k ekologické – a později pak ještě k orientaci ekologicko-

filosofické.“61) 

     Právě  tato  ekologicko-filosofická  orientace  Konrada  Lorenze  je  pro  Machovce 

inspirující  v úvahách o smyslu  lidského života.  To,  co člověku připadá samozřejmé a 

„jasné“  jaksi  vypouští  ze  svého  života,  takže  to  nakonec  dopadá  tak,  že  věci  zcela 

přirozené člověka nenapadají, jak na to Machovec v této souvislosti upozorňuje: „Jestliže 

až Konrad Lorenz objevil relativně takřka „včera“, že nemá smysl zavírat zvířata do klecí 

a pak je studovat, nýbrž je musíme studovat v jejich přirozeném životním prostředí, jde o 
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objev něčeho vlastně až banálně samozřejmého, že je vlastně div, že na to nepřišel už 

Aristoteles. V evropsko-americké civilizaci panoval po staletí zcela přezíravý a povýšený 

vztah  ke  zvířatům,  nesený  jak  antickým  řeckým  sebekultem  člověka,  jediného 

vládnoucího svou „techné“, tak i křesťanstvím, jež připodobnilo člověka k Bohu, a tak mu 

dokonale zastřelo smysl pro „nižší“ tvory prý bez „duše“ a bez bohupodobnosti.“62) 

     Machovec pak dále upozorňuje na to, že ještě u Descarta jsou zvířata považována za 

pouhé „stroje“.  V této  souvislosti  je  třeba připomenout,  že  východní  tradice  uchovala 

poměr k přírodě a k živočichům daleko rozumněji. Ale dnešní „moderní“ člověk Evropy 

tu žije v hloupé pýše své domnělé mimořádnosti a nadřazenosti. V tomto smyslu je přínos 

Konrada  Lorenze  pro  Machovcovo  hledání  smyslu  lidského  života  inspirativní.  Jinak 

řečeno: „Filosofie, která si nevšimla, že významní vědci řady oborů upozorňují, že jsme 

velmi blízci  sebevraždě lidstva – co to je za filosofii?  Žasnu,  že jsou kolegové,  kteří 

říkají: Ekologie? Do toho nám nic není.“63) 

     Konrad  Lorenz  tak  svou  ekologizující  filosofií  prohloubil  Machovcovo  chápání 

člověka,  jako  hledajícího  jedince  v labyrintu  tohoto  „nesmyslného“  světa.  Smysl  tak 

člověk  může  hledat  nejen  sám v sobě,  ale  také  v přírodě,  která  ho  obklopuje.  Pokud 

přírodu nepochopí v souřadnicích své sebezáchovy a jako spolupartnera svého života, je 

člověk  jako  druh  určen  k záhubě.  Příroda  je  v tomto  smyslu  člověku  zapomenutým 

„domovem“, který musí hledat a najít. 
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        Závěr
     Jak jsme mohli vidět, Milan Machovec přistupoval k otázce a hledání smyslu lidského 

života  velice  originálně  a  inspirativně.  Bylo  také  patrné,  že  jednotlivá  období:  a) 

Marxistické řešení (1946 - 1964), b) Naděje a konverze (1965 - 1989) a c) Mistr dialogu 

(1989 - 2003) se v pojetí otázky po smyslu lidského života lišila. Tyto rozdíly byly dány 

především historickou, politickou a společenskou situací doby. Také intelektuální zrání a 

životní zkušenosti se do chápání tohoto fenoménu podstatně promítly.

     V první části („Marxistické řešení“) byl patrný Machovcův silně marxistický přístup, 

kterým se snažil nahlížet otázku po smyslu lidského života. Vzhledem ke společenským 

okolnostem a možnostem je toto zpracování tématu zcela poplatné době, ve které vzniklo. 

Jde  o  spíše  epigonské  uchopení  problému  s malým  podílem  vlastní  originality.  Po 

interpretaci důležitých myšlenkových obdobích v dějinách filosofie dochází k závěru, že 

jedinou možnou odpovědí na tuto složitou otázku je socialistické řešení, jehož základem 
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je sociálně nediferencovaná společnost postavená na rovnosti všech bez důrazu na lidskou 

individualitu a jedinečnost.

     Druhá část („Naděje a konverze“) se podstatným způsobem liší od prvního zpracování. 

Myšlenky socialismu ustupují do pozadí a objevuje se existenciální interpretace smyslu 

lidského života,  v jejímž pozadí stojí marxistické myšlenky.  V této etapě je opět vidět 

silný vliv společenských změn, ale také nových možností, které Machovec měl, například 

cestování, jehož účelem většinou byly přednášky a styky s filosofy a teology jiných zemí 

na  pojetí  jeho  klíčové  problematiky.  Tato  doba  je  také  podstatná  tím,  že  se  mění 

Machovcovo společenské postavení z úspěšného vysokoškolského pedagoga v člověka, 

který  má  existenční  problémy.  Všechny  tyto  okolnosti  jsou  v pojetí  smyslu  lidského 

života patrné.

     A konečně v poslední etapě („Mistr dialogu“) dochází k dalším důležitým posunům 

v chápání tohoto fenoménu. Po roce 1989 se Machovec opět vrací do veřejného života. 

Přednáší, vydává a publikuje témata, o kterých musel dlouhou dobu mlčet. Jedním z nich 

je také téma smyslu lidského života, které je opět doplněno (např. o ženskou otázku, fetiš 

nebo o ekologické snahy) a rozvedeno v souřadnicích doby a Machovcova života. 

     Důležitými osobnostmi, které ovlivnily jeho pojetí této otázky, byli Erich Fromm a 

Konrad Lorenz. V tomto období tak vrcholí Machovcovy snahy o uchopení problematiky 

smyslu lidského života, která je v celém jeho díle nejdůležitější. Můžeme v ní spatřovat 

existenciálně-marxistickou interpretaci tohoto fenoménu s důrazem na lidskou humanitu. 

To je vrchol celého Machovcova díla.

     Jinak řečeno,  od poplatného socialistického řešení  problematiky smyslu  lidského 

života přechází Machovec k existenciálně-marxistické interpretaci, která v poslední etapě 

vrcholí hlubokým porozuměním otázce člověka s důrazem na lidskou humanitu. V tomto 

smyslu je důležité upozornit na existenciální přístup, který je určující především ve druhé 

polovině Machovcova života.

     Pokud si položíme otázku: „Co je podle Milana Machovce smyslem lidského života?“ 

nedostaneme  konkrétní  odpověď.  Je  to  pochopitelné,  protože  jde  o  velice  složitou 

problematiku.  A navíc, podobnou otázkou se zabývají myslitelé celého světa již téměř 

čtyři  tisíce  let  a  doposud se nepodařilo  odpověď najít.  Machovec  k tomuto  problému 

přistupuje jinak. Nedává odpovědi, ale naopak klade otázky a nároky na člověka. Témata, 

která s hledáním smyslu lidského života souvisejí, jsou tak Machovcem jasně vymezena: 

humanismus,  žena,  ekologie,  vesmír,  práce,  bůh,  fetiš,  osobnost,  systém,  dějiny, 

budoucnost  a především dialog.  Tyto  okruhy problémů je třeba  chápat  celostně,  a ne 
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izolovaně.  V tomto  smyslu  je  tak  Machovec  myslitelem  celku,  který  klade  otázky  a 

okruhy  problémů.  Ty  pak  ukazují  člověku  cesty  při  hledání  smyslu  lidského  života. 

Každý si z nich podle svých osobních souřadnic vybere to podstatné. 

     To, co je ale určující, je vlastní přežití člověka na této planetě. Jinak řečeno, pokud 

bude existovat člověk jako druh, bude tu stále někdo, kdo se po smyslu svého bytí bude 

ptát. Pokud člověk vyhyne a Země se stane neobyvatelná, nebude tu již nikdo, kdo se po 

smyslu lidského života bude tázat. Jedním ze způsobů takové záchrany je celoplanetární 

dialog lidí různých vyznání, vzdělání, barvy pleti nebo smýšlení. Právě při dialogu začíná 

mezilidské  porozumění,  člověk  se  člověku  rozevře  a  začíná  spolu-pobývat  tento 

„přirozený“  svět.  Právě  v něm  se  uskutečňuje  pravý  dialog  a  právě  v něm  hledá 

Machovec smysl lidského života.
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společnosti. - 1. vyd. – Praha: Orbis, 1961, s. 299 – 313,  6000 výt.
Úvod k protináboženským spisům Karla Havlíčka Borovského. (Úvod) In: Není církev jako církev. Praha: 
Státní nakladatelství politické literatury, 1961, s. 7 – 9, 8000 výt.

203



O metodách ateistické výchovy.  In:  MACHÁČEK, Josef – MACHOVEC, Milan. O smyslu a metodách 
ateistické výchovy. – 1.vyd. – Praha: Čs. Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1961, s. 27 
– 41, 3200 výt. 
Spoluautorství v 1., 4. A 10. kap. In: HORKÁ, Eva (red.). O zázracích a nadpřirozených silách. - 1. vyd.- 
Praha: Orbis, 1961, s. 9 - 21, 52 - 67, 164 – 172, 8500 výt.
Karl  Kautsky  o  vzniku  křesťanství.  (Úvod)  In:  KAUTSKY,  Karl.  Původ  křesťanství  Praha:  Státní 
nakladatelství politické literatury, 1961, 7000 výt. 

1962
Čechy a Slovensko (česká a slovenská filosofie II. Poloviny XIX. století). (Část o filosofii v Čechách a na 
Slovensku pro české  vydání  přepracoval  doc.  dr.  Milan Machovec.)  In:  Dějiny filosofie  IV,  z ruského 
originálu přeložil kol. aut. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962, s. 279 - 291
Nové desatero? (Přetisk stejnojmenného titulu, s podtitulem „Na okraji diskusí o novém programu KSSS“, 
který vyšel v Dějinách a současnosti, 1962/2, s. 38 - 40) Letohrad: Závod Petra Jilemnického, 1962, s. 3 - 4.
Novotomismus:  O  teorii  a  filosofii  současného  katolicismu.  -  1.  vyd.  Praha:  Nakladatelství  politické 
literatury, 1962, 108 s., 3500 výt.
Oddanost věci komunismu. - 1. vyd. – Praha: Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 
1962, 60 s.
O mládeži  a  tradičních  chybách  dospělých.  (Přetisk  textu s titulem:  Několik  polemických  poznámek o 
mládeži  a  tradičních  chybách  dospělých.  Učitelské  noviny,  1961/51  -  52,  s.  4)  Letohrad:  Závod  Petra 
Jilemnického, 1962, s. 4
O tak zvané „dialektické“ teologii současného protestantismu. – 1. vyd. – Praha: Rozpravy Československé 
akademie věd, 1962, 124 s.
Problém slovenského přínosu českému národnímu probuzení. In: Univerzita Komenského v Bratislave II, 
1960. Bratislava: Univerzita Komenského, 1962, s. 97 - 102
hesla:  Agricola  Rudolf,  aporie,  Barth  Karl,  bůh,  Dionysis  Areopagités,  docta  ignorantia,  dogma,  dvojí 
pravda,  Eckhart,  Eriugena,  esence.  In:  Příruční  slovník  naučný.  Díl  I.  (A  -  F)  Praha:  Nakladatelství 
Československé akademie věd, 1962, 50 000 výt. 
(Sto otázek věřících nevěřícím.) In: ŠILHAVÁ, Libuše. Libuše. (red.) Sto otázek věřících nevěřícím. - 1. 
vyd. – Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962, s. 9 - 12, 21 - 28, 34 - 35, 45 - 50, 68 – 69, 27 400 
výt. 
(Sto otázok veriacich neveriacim.) In: ŠILHÁNOVÁ, Libuše. (red.) Sto otázok vericich neveriacim. - 1. 
vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1962, s. 9 - 12, 19 - 25, 30 - 31, 39 - 44, 59 – 60

1963
Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? – 1. vyd. – Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963, 
128 s., 2450 výt. 
V čem záleží systematičnost ateistické výchovy? In: Další rozvoj socialismu a úkoly společenských věd. 
Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963, s. 267 – 272

1964
hesla: Matěj z Janova, Milíč z Kroměříže. In: KONSTANTINOV, F. V. (ed.) Filosofskaja enciklopedija III. 
Moskva: Izdatelstvo „Sovetskaja enciklopedija“, 1964, s. 328 - 329, 441
Josef Dobrovský. – 1. vyd. – Praha: Svobodné slovo, 1964, 252 s., 2500 výt.
(Oddanosť  veci  komunizmu;  Humanizmus;  Záver)  In:  KÁNSKÝ,  Jiří  –  MACHOVEC,  Milan  – 
MARUŠIAK, Martin.  Morálka dnes a zajtra:  O kódexe komunistickej  morálky.  -  1.  vyd.  – Bratislava: 
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1964, s. 59 - 115, 171 - 197, 239 – 248, 8100 výt. 
O teológii súčasného protestantizmu: Dialektická škola.  - 1. vyd.  – Bratislava:  Vydavateľstvo politickej 
literatury, 1964, 180 s., 1000 výt. 
hesla:  Agricola Rudolf,  aporie,  Barth Karl,  bůh, Dionysios  Areopagités,  docta ignorantia,  dogma,  dvojí 
pravda,  Eckhart,  Eriugena,  esence.  In:  Příruční  slovník naučný.  Díl  I.  (A -  F)  –  dot.  1.  vyd.  –  Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 25 000 výt.

1965
Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? – 2. dopl. vyd. – Praha: Nakladatelství politické literatury, 
1965, 135 s., 3000 výt.
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(Diskutujeme o morálce dneška.) In: ŠILHÁNOVÁ, Libuše (red.) Diskutujeme o morálce dneška. – 1. vyd. 
– Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965, s. 29 - 32, 35 - 36, 59 - 61, 77 - 78, 83 - 84, 135 - 139, 
167 - 168, 213 - 214, 216 - 217, 221 – 222, 22 500 výt.
Marxismus und dialektische Theologie: Barth, Bonhoeffer und Hromádka in atheistisch-kommunistischer 
Sicht. - 1. Auft. – Zürich: EVZ - Verlag, 1965, 192 s.
Neotomizmus: Korunk világnézeti Kérdései. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1965, 168 s.
Některý podněty k dalšímu rozvoji ateistické výchovy. In: Materiály k dálkovému studiu ateismu. Praha: 
Socialistická akademie, 1965/1, s. 1 - 24
Smysl  lidského života:  Studie k filosofii  člověka.  – 1.  vyd.  – Praha:  Nakladatelství  politické literatury, 
1965, 276 s., 4000 výt.

1966
Náboženství  a  věda  o  mravnosti.  In:  KADLECOVÁ,  Erika  a  kol.  Bozi  a  lidé.  –  1.  vyd.  Praha: 
Nakladatelství politické literatury, 1966, s. 56 - 72
Vznik křesťanství. In: KADLECOVÁ, Erika a kol. Bozi a lidé. – 1.vyd. – Praha: Nakladatelství politické 
literatury, 1966, s. 178 - 189
Der  Sinn  des  menschlichen  lebens.  In:  STÖHR,  Martin  (hrsg).  Disputation  zwischen  Christen  und 
Marxisten. Munchen: Keiser, 1966, s. 75 - 95
Christendom  en  atheïsme  –  en  marxistische  visie.  In:  Godsdienst  en  communismevan  antithese  naar 
dialoogs Gravenhage, 1966, s. 143 - 146
(Hledání jistot.) In: MACHOVEC, Milan – CVEKL, Jiří – MLYNÁŘ, Zdeněk – SELUCKÝ, Radoslav. 
Hledání jistot. 1.vyd. – Praha: Mladá fronta, 1966, s. 113 - 150
Atheisten und Christen – Brüder? Gegner? In: Protestantische Texte aus dem Jahre 1965. Stuttgart; Berlin, 
1966, s. 134 - 141
heslo: Manicheismus. In Příruční slovník naučný. Díl III. (M - Ř). – Praha: Nakladatelství Československé 
hesla:  altruismus, amoralismus, apologetika,  askeze,  ateismus, Bonhoeffer  Dietrich,  Buber Martin,  cíl  a 
prostředek,  cynismus,  čest,  deismus,  dějinné  vědomí,  dialog,  dobro  a  zlo,  Durdík  Josef,  etika, 
eudaimonismus,  filantropie,  génius,  institucionalismus,  kacířství,  kodex  morální,  morálka,  morálka 
komunistická, morálka křesťanská, osud, povinnost, sekretářství, smysl lidského života, svědomí, štěstí. In: 
Stručný filosofický slovník. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1966, 50 300 výt.

1967
hesla:  Nejedlý  Zbyněk,  Popelavá  Jiřina.  In:  KONSTANTINOV,  F.  V.  Filosofskaja  enciklopedija  IV. 
Moskva: Izdatelstvo „Sovetskaja enciklopedija“, 1967, s. 15, 318
Ein Brief nach Darmstadt. In Informationen und Impulse 1967. Darmstadt: Ev.studenten Gemeinde, 1967, 
s. 34 - 35
Pierre Teilhard de Chardin. (Doslov) In: Místo člověka v přírodě. Praha: Svoboda, 1967, s. 165 – 177, 8000 
výt.
Místo  etikety  ve  struktuře  marxistické  filosofie.  In:  Otázky struktury  a  koncepce  marxistické  filosofie 
v ČSSR. Sborník prací z celostátní porady čs. marxistických filosofů, konané ve dnech 8. - 10. února 1966 
V Jílovišti u Prahy. Praha: Academia, 1967, s. 21 - 24
hesla: Seibt Karel Jindřich, scholastika, spiritualismus, Tomáš Akvinský. In: Příruční slovník naučný. Díl 
IV. (S - Ž) Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1967, 93 000 výt.
Smisel človeškega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967, 344 s.   
Svatý Augustin. - 1. vyd. – Praha: Orbis, 1967 - 215 s., 11 500 výt.
Hoffnungen und Befürchtungen der Annäherung. In: SZCZESNY,Gerhard (hrsg.). Jahrbuch für kritische 
Aufkärung III. München: Szcesny Verlag. /Club Voltaire, 1967/3, s. 275 - 292

1968
Hermann Kutter. In:  SCHULTZ, Hans Jürgen (hrsg.).  Die Wahrheit der Ketzer. Stuttgart;  Berlin: Kreuz 
-Verlag, 1968, s. 184 - 193
Schöpfertum  und  Freiheit.  In:  Dokumente  der  Paulus  -  Gesellschaft,  Band  XIX.  München:  Paulus 
-Gesellschaft, 1968, s. 145 - 146, 150, 156, 291 - 300, 329, 534
Kann  man  zum  Frieden  erziehen?  In:  Friedenspolitik  und  Friednssicherung  oder  Ist  der  Krieg  eine 
Naturkatastrofe? Protokollarische Berichte (Woche der Wissenschaft, 3. - 7. Juli 1967 in Recklinghausen. 
Festspielhaus). Düsseldorf: Georg Westermann Verlag, 1968, s. 172 - 175, 187
Aufgaben des Dialogs. In: GIROCK,Hans Joachim (hrsg.). Partner von Morgen? Stuttgart; Berlin: Kreuz 
-Verlag, 1968, s. 61 - 78
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Prezident Osvoboditel T. G. Masaryk. In: President Osvoboditel T. G. Masaryk. (Masaryk ve fotografii.) 
Praha: Pressfoto, 1968, s. 1 - 4
Tomáš G. Masaryk. - 1. vyd. – Praha: Svobodné slovo, 1968. - 264 s., 14 000 výt
Tomáš G. Masaryk. - 2. (přeprac. a dopl.) vyd. – Praha: Melantrich, 1968, 284 s., 60 000 výt.
Taken van de dialog. In: Partners van Morgen. Baarn: Uitgeverij in ten Toren, 1968, s. 58 - 74

1969

Nástup  křesťanství.  In:  PROCHÁZKA,  Vladimír  (er.).  Svět  středověku.  Praha:  Socialistická  akademie, 
1969, s. 32 - 39

Can a Christian Be a Marxist?: A Dialog Among a Marxist Philosopher and Two Christian Theologians. 
Chicago: Argus communications, 1969, 61 s.

De  la  importancia  de  ocuparse  de  las  formas  vivas  de  la  religiosidad.  In  Cristianos  y  Marxistas  los 
problemas de un diálogo (Aguirre,  Aranguren,  Sacristán y otros).  Madrid: El Libro de Bolsillo Alianza 
Editorial, 1969, s. 99 - 114

Die Aktualität Masaryks. (Doslov) In: ČAPEK, Karel. Gespräche mit T. G. Masaryk. München: Rogner a 
Bernhard, 1969, s. 335 - 341

Wie wird in der heutigen Welt nach Gott gefragt? In: Gottesfrage heute. Vorträge und Biblarbeit in der 
Arbeitsgruppe Gottesfrage des 14. Deutschen Evangelischen Kirchentages Stuttgart 1969. Stuttgart; Berlin: 
Kreuz - Verlag, 1969, s. 42 - 47, Též In: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart 1969. Dokumente. 
Stuttgart; Berlin: Kreuz - Verlag, 1970, s. 136 - 141

Demokratie.  In:  Hungern  nach  Gerechtigkeit:  Die  Resolutionen  des  14.  Deutschen  Evabgelischen 
Kirchentages in Stuttgart vom 16. - 20. Juli 1969. /hrsg. Geschäftsstele d. Evang. Studentengemeinde in d. 
BRD u. Berlin (West). Red. Jürgen Jeziorowski. (Anketa) Wuppertal-Bermen: Jugenddienst - Verlag, 1969, 
s. 31

Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1969, (Rozmetáno)

Marxismus zwischen Gewalt nd Gewaltlosigkeit. In:  Recht, Gerechtigkeit und Gewalt. Stuttgart;  Berlin: 
Kreuz - Verlag, 1969, s. 5 - 17. /Též In Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart 1969. Dokumente. 
Stuttgart; Berlin: Kreuz-Verlag, 1970, s. 820 - 832

Auf gemeinsamer Suche nach dem Sinn des Lebens. In: KÖLLNER, Erich von (hrsg.). Schöpfertum und 
Freiheit in einer humanen Gesellschaft. Marienbader Protokolle. Gespräche der Paulus - Gesellschaft 1969. 
Wien; Frankfurt; Zürich: Europa Verlag, 1969, s. 256 - 265

Tasks for the Dialogue. A radio discussion between Milan Machovec and Helmut Gollwitzer with Hans-
Jachim Girock in the chair. In:  OESTEREICHER, Paul (ed.).  The Christian-Marxist Dialogue. Writings 
sparkled  by  international  conversations  between  radical  Marxists  and  radical  Christians.  London:  The 
Macmillan Company, Coller-Macmillan Limited, 1969, s. 115 - 136. (Vyšlo v paperbacku i v hardbacku.)

Theologie  und  Revolution,  von  Prag  aus  gesehen.  Milan  Machovec,  Albrt  J.  Rasker.  Theologie  und 
Revolution. Ein west - östlicher Dialog. - 1. Aufl. – Hamburg: Reich Evangelischer Verl., 1969, s. 47 - 62

Thomas G. Masaryk. - 1. Aufl. Graz; Wien; Köln: Styria, 1969, 339 s.

1970
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Wie wird in der heutigen Welt nach Gott gefragt? In: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart 1969, 
Dokumnte. Stuttgart; Berlin: Kreuz-Verlag, 1970, s. 136 - 141

Marxismus zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. In: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Stuttgart 1969, 
Dokumente. Stuttgart; Berlin: Kreuz - Verlag, 1970, s. 820 - 832

Das Humanum als Leitbild sozialethischer Gesellschaftsentwürfe. In: RAUSCHER, Anton. Das Humanum 
und die christliche Sozialethik. Referate und Diskussion auf der gemeinsamen Studientagung evangelischer 
und katholischer Sozialethiker am 30. und 31. Mai 1969 in Mönchengladbach. Köln: Verlag J. P. Bachem, 
1970, s. 124 - 137, 185 - 187, 191 - 193, 195 - 196

Kooperation von Marxisten und Christen. In: BITTER, Wilhelm (hrsg.). Evolution, Fortschrittsglaube und 
Heilserwartung. Ein Tagungsbericht. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1970, s. 249 - 266, 275 - 279

Marx  skugi  kara  no  toi.  („Otázky marxismu“.  M.  M.  uveden  jako  M.  Makobekku.  Přel.  Hori  Mitsuo 
z německého  Marxismus  und  dialektische  Thelogie,  1965,  orig.  O  tak  zvané  „dialektické“teologii 
současného protestantismu, 1962) Tokio: Shinkyó Shuppansha, 1970, 270 s.

1971

Leibniz und die Idee des Universalismus. In: Akten des internationalen Leibniz - Kongresses. Hannover, 
14. - 19. November 1966. Band V. Geschichte der Philosophie. Wiesbaden: Verlag Steiner, 1971, s. 1 - 14

Sexualita a křesťanství. In:  BAYERLEOVÁ, Ema  – HEYROVSKÁ, Eva (eds.).  Odvěké tabu a dnešní 
člověk. Praha: Avicenum, 1971, s. 146 – 174, 10 000 výt.

Sexualita a ženská otázka v antice. In: BAYERLEOVÁ, Ema - HEZROVSKÁ, Eva (eds.). Odvěké tabu a 
dnešní člověk. Praha: Avicenum, 1971, s. 116 – 131, 10 000 výt.

Vztah sexu a náboženství. In:  BAYERLEOVÁ, Ema-HEZROVSKÁ, Eva (eds.).  Odvěké tabu a dnešní 
člověk. Praha Avicenum, 1971, s. 22 – 25, 10 000 výt.

Von Sinn des menschlichen Lebens. - 1. Auft. – Freiburg i. Br.: Romabach, 1971, 237 s.

Engagement für ein sinnvolles Leben. In: Warum ich mich geändert habe? Stuttgart; Berlin: Kreuz - Verlag, 
1971, s. 98 - 103

1972

Die Gott  -  Frage  und der  moderne Atheismus. In:  Gott  -  Frage und moderner  Atheismus.,  1.  Aufl.   – 
Regensuburg: Verlag Friedrich Pustet, 1972, s. 51 - 72

Jesus für Atheisten. -1. Aufl.-Stuttgart: Kreuz - Verlag, 1972, 300 s.

Jejíž pro ateisty. Praha: B. n., 1972, 154 s., samizdat

hesla:  Abrahám,  Adam  a  Eva,  adamité,  adventisté,  altruismus,  anglikánská  církev,  animismus, 
antisemitismus, antropomorfismus, apatie, apokalypsa, apokryfy, apologetika, arianismus, askeze, ataraxie, 
ateismus,  Augustin,  avesta,  baptisté,  Barth,  Karl,  beghardi,  bekyně,  benediktini,  bible,  biblická  kritika, 
Boethius, Bonhoeffer Dietrich, bráhmanismus, Buber Martin, Buddha, buddhismus, bůh, „bůh je mrtev“, 
Bultmann  Rudolf,  Calvin  Jean,  celibát,  církev,  církevní  rok,  českobratrská  církev  evangelická, 
československá  církev,  David,  deismus,  dekalog-desatero,  dialektická  teologie,  dialog diaspora,  dogma, 
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dominikáni, donatisté, Duch svatý,  Eckhart  Mistr,  edikt milánský,  ekumenické hnutí, encyklika,  essejci, 
etika,  eucharistie,  evangelium, exkomunikace,  farizeové,  fetišismus, františkáni,  gnostikové,  hagiografie, 
hinduismus, Hromádka Josef Lukl, humanismus, chasidismus, chiliasmus, Index Librorum Prohibitorum, 
inkvizice,  interdikt,  islám,  Jahve,  jahvista-elohista,  Jákob,  Jan  XXIII.,  Jan  Evangelista,  Jan  Křtitel, 
jansenismus, jehovisté, Jeroným, jezuité, Ježíš Nazaretský, Job, Josef Egyptský, judaismus, Kabala, kacíř, 
Kain  a  Abel,  kalvinismus,  kardinálové,  kataři,  katechismus,  katolická   církev,  klerikalismus,  koncil, 
konfucianismus,  Konfucius,  konkláve,  konstantinismus,  Korán,  krédo,  kritika  náboženství,  křest, 
Křesťanská  mírová  konference,  křesťanství,  kumránské  nálezy,  lamaismus,  Lao-ć,  liberální  teologie, 
liturgie, logos, Lukáš, luteránství, Luther Martin, magie, manicheismus, Marek, mariánský kult, Maritain 
Jacques,  Matěj  z Janova,  Matouš,  mesianismus,  mesiáš,  metodismus,  Milíč  z Kroměříže,  mnišství, 
modernismus,  Mohamed,  Mojžíš,  monoteismus,  montanisté,  mormoni,  mystika,  mytologie,  mytologie 
germánská, mytologie řecká, mytologie římská, mytologie slovanská, mýtus,  Noe, Nový zákon, očistec, 
odpustky, okultismus, Origenes, „Pacem in terris“, panteismus, papež, parusie, patriarcha, patristika, Pavel, 
pelagianismus, Pentateuch, Petr, pietismus, polyteismus, pouti, pravoslavná církev, predestinace, proroci, 
protestantismus, protireformace, reformace, religionistika, řeckokatolická církev, řehole, saduceové, sekta, 
sekularizace,  schisma,  Schleiermacher  Friedrich  Daniel,  scholastika,  Schweitzer  Albert,  spiritismus, 
starokatolická církev, Starý zákon, svatí,  svatokupectví,  svátosti,  Svaz proletářských bezvěrců, svědomí, 
Světová rada církví, synoptici, šintoismus, tabu, Talmud, taoismus, Teilhard de Chardin Pierre, teismus, 
teologie,  teosofie,  tolerance,  Tomáš  Akvinský,  tomismus,  totemismus,  transsubstanciace,  upanišady, 
valdenští,  vánoce,  Vatikánský  koncil  I.,  Vatikánský  koncil  II.,  védy,  velikonoce,  Volná  myšlenka, 
zarathuštrismus, zázrak, Zwingli Ulrych, žalm. In: Malý encyklopedický slovník A - Ž. Praha: Academia, 
1972, 170 000 výt. (Některá hesla později přebírána do dalších slovníků.)

1973

Der  Tod  aus  der  Sicht  eines  Marxisten.  In:  HORN,  Hermann  (hrsg.).  Entscheidung  und  Solidarität: 
Festschrift für Johannes Nardet. Wuppertal: Pater Hammer Verlag GmbH, 1975, s. 25 - 31

Gesu per gli atei. - 1.ed. – Assisi: Cittadella editrice, 1973, 239 s.

Jesus für Atheisten. - 2. Auft. - Stuttgart: Kreuz - Verlag, 1973, 300 s.

Jusus für Atheisten. - 3. Auft. - Stuttgart: Kreuz - Verlag, 1973, 300 s.

Jezus voor atheisten Baarn: Uitgeverij Ten Have, 1973 B. v., 215 s. 

(Vorwort)  In:  ZADEMACH,  Wieland.  Marxistischer  Atheismus  und  die  biblische  Botschaft  von  der 
Rechtfertigung  des  Gottlosen:  Ein  Beitrag  zum Dialog  zwischen  Christen  und  Marxisten.  Düsseldorf: 
Patmos - Verlag, 1973, s. 9 - 14

1974

Gesu per gli atei. - 2.ed. - Assisi: Cittadella editace, 1974, 239 s.

Die  Gott  -  Frage  und  der  moderne  Atheismus.  In:  Gott-Frage  und  moderner  Atheismus.  -  2.  Aufl.  – 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1974, s. 51 - 72

Jesus para ateos. Salamanca: Sígueme, 1974, 240 s.

Die „Sache Jesu“ und marxistische Selbstreflexionen. In: Marxisten und die Sache Jesu. München; Mainz: 
Mehring, 1974, s. 85 - 102
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Musinlonjareal withan Yesu. („Ježíš, který je viděn nevěřícím.“M. M. uveden jako M. Makchopičchü. Přel. 
An Pjong z něm. Jesus für Atheisten.) Soul: Hankuk sinhak jonkuso, 1974. (Musinlončaka pon Jesu), 291 s.

1975

Jesus für Atheisten. - 4. Aufl. – Stuttgart: Kreuz - Verlag, 1975, 300 s.

Ježíš pro ateisty. Praha: Edice Petlice, 1975, 487 s., samizdat

Marxisten over Jezus (reflecties over Jezus en het christendom). Iring Fetscher, Milan Machovec. Baarn: 
Ten Have, 1975, 128 s.

(Marxisten und die Sache Jesu.) In: Marxisten und die Sache Jesu. Iring Fetscher, Milan Machovec (hrsg.). 
- 2. Aufl. - München: Kaiser Verlag; Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1975, s. 85 - 102

Atheisten lesen die Bibel. In: SCHULTZ, Hanz Jürgen. Sie werden lachen - die Bibel. Überraschungen mit 
dem Buch. Stuttgart; Berlin: Kreuz - Verlag, 1975, s. 21 - 31

1976

A Marxist looks at Jesus. (Translated from the German.)  With an introduction by Peter Hebblethweite. 
London: Darton, Longman and Todd, 1976, 231 s.

A Marxist looks at Jesus. (Translated from the German.) With an introducition by Peter Hebblethweite. 
Philadelphia: Fortress press, 1976, 23 s.

Anonymität-christlich und anders. In: KLINGER, Elmar (hrsg.). Christentum innerhalb und auBerhalb der 
Kirche. Freiburg i. B.; Basel; Wien: Herder Verlag, 1976, s. 139 - 144

Jesus para ateos. - 2.ed. – Salamnca:Sígueme, 1976, 240 s.

Ježíš pro ateisty. (Praha): Edice Expedice, 1976. - 439 s., samizdat

Marxisti di fronte a Gesu. Brescia: Ed. Queriniana, 1976, 151 s.

1977

Jesus für Atheisten. - 5. Aufl. Stuttgart: Kreuz - Verlag, 1977, 300 s.

Jezus za ateiste. Celje: Mohorjeva družba, 1977, 198 s.

Geleitwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. 
Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Mohn, 1977, s. 13 - 22

1978

Jésus pour les athées. Traduit de ľalemand par Francois Vial. Paris: Desclée, 1978, 306 s.

Marxistn und Christenen-Brüder oder Gegner? Gütersloh: Gütesloher Verlagshaus, 1978, 123 s.
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Geleitwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. - 
2. Aufl. – Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Mohn, 1978

        Mistr vědecké drobnokresby. Doslov - z něm. přeložil Milan Machovec, jako autor překladu, doslovu a   

        ediční poznámky uveden Rudolf Havel. In: DOBROVSKÝ, Josef. Dějiny českých pikartů a adamitů. Praha: 

        Odeon, 1978, s. 95 - 113

1979

Geleiwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. - 
3.Aufl. – Gütersloh: Gütersloher Verlaglaghaus Mohn, 1979

1980

Jesus für Atheisten. - 6. Aufl. - Gütesloh: Gütersloher Taschenbücher Gerd Mohn, 1980, 300 s.

Jesus tono taiwa. (Překlad z německého Jesus für Atheisten.) Tokio: Hokuyosha, 1980, 323 s.

Ježíš pro ateisty. B. m. n., 1980, 237 s., samizdat

K dějinné roli české šlechty.  In: (MACHOVEC, Milan – PITHART, Petr – DUBSKÝ, Josef eds.) T. G. 
Masaryk a naše současnost: Masarykův sborník VII. Praha: Edice Petlice, 1980, s. 606 – 609, samizdat

Masaryk a marxismus. In: (MACHOEC, Milan - PITHART, Petr - DUBSKÝ, Josef eds.) T. G. Masaryk a 
naše současnost: Masarykův sborník VII. Praha: Edice Petlice, 1980, samizdat

Plk. Josef Kyncl. (Nekrolog) In: (MACHOVEC, Milan – PITHART, Petr – DUBSKÝ, Josef eds.) T. G. 
Masaryk a naše současnost: Masarykův sborník VII. Praha: Edice Petlice, 1980, s. 568 – 569, samizdat.

(MACHOVEC,  Milan  –  PITHART,  Petr  –  DUBSKÝ,  Josef  eds.)  T.  G.  Masaryk  a  naše  současnost: 
Masarykův sborník VII. Praha: Edice Petlice, 1980, 759 s., samizdat

1981

(Co se mi vybaví, když se řekne Werich: Anketa.) In: LEDERER, Jiří (ed.). Když se řekne Werich. Köln: 
Index, 1981

K dějinné roli české šlechty. In: (MACHOVEC, Milan – PITHART, Petr – DUBSKÝ, Josef (eds.) T. G. 
Masaryk a naše současnost: Masarykův sborník VII. U. S. A., 1981, s. 606 – 609, fotoreprint

 Masaryk  a  marxismus.  In:  (MACHOVEC,  Milan  –  PITHART,  Petr  –  DUBSKÝ,  Josef  eds.).  T.  G. 
Masaryk a naše současnost: Masarykův sborník VII. U. S. A., 1981, fotoreprint

Plk. Josef Kyncl. (Nekrolog) In: (MACHOVEC, Milan – PITHART, Petr – DUBSKÝ, Josef eds.) T. G. 
Masaryk a naše současnost: Masarykův sborník VII. U. S. A., 1981, s. 568 – 569, fotoreprint

Problém tolerance v dějinách a perspektivě: Sborník ke dvoustému výročí tolerančního patentu. / (Milan 
Machovec ed.). Praha: Edice Petlice, 1981, 497 s., samizdat
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Předrevoluční  jakobín  aneb  život  plný  paradoxů.  In:  (MACHOVEC,  Milan  (ed.)  Problém  tolerance 
v dějinách a perspektivě. Praha: Edice Petlice, 1981, s. 9 – 33, samizdat

Musinlonjareal withan Yesu. („Ježíš, který je viděn nevěřícím“. M. M. uveden jako M. Makchopičchü. Přel. 
An Pjong z něm. Jesus für Atheisten.) Soul:  Hankuk sinhak jonkuso, 1982, 2. vyd.  (Musinlončaka pon 
Jesu), 291 s.  

1983

En marxist ser pa Jesus. Falköpink: Verbum Förlag, 1983, 226 s.

Filosofie tváří v tvář zániku. Praha 1983, 582 s., strojopis

1984 

Was erwartet ein Atheist von der Theologie? Geleitwort von Milan Machovec. In:  PÖHLMANN, Horst 
Georg.  Gottes  Denker:  Prägende evangelische  und katholische  Theologen  der  Gegenwart  –  12 Portäts. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1984, s. 7 - 10

Jesu Butschaft. In: BAUMOTTE, Manfred. Die Frage nach dem historischen Jesus. Gütersloh: Gerd Mohn 
Verlag, 1984, s. 272 – 274

Geleitwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. -
4. Auft. – Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Mohn, 1984

Die  Gott  –  Frage  und der  moderne  Atheismus.  In:  Gott-Frage  und  moderner  Atheismus.  –  2.  Aufl.  – 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1984, s. 51 – 72

1985

Philosophie angesichts des Untegangs. (Praha), 1985, 462 s., strojopis

Atheisten lesen die Bibel. In: SCHULTZ, Hans Jürgen. Sie werden lachen - die Bibel. Erfahrungen mit dem 
Buch der Bücher. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH  and Co. KG (Ungekürzte Ausgabe), 
1985, s. 22 - 33

Damals – was wolten wir? (Úvod) In: AUGUSTIN, Matthias. Marxisticher Philosoph und Humanist Milan 
Machovec und die Bedeutung alttestamentlicher Traditionen in seinem philosophischen Denken. Esse: Die 
Blaue Eule Verlag, 1985, s. 11 – 20

1986

Masaryk a marxismus. In: T. G. Masaryk a naše současnost: Výbor ze sborníku. Praha: Nové cesty myšlení, 
1986, 27 s. 

Masaryk  and  Marxism.  In:  PREČAN,  Vilém  (ed.).  T.  G.  Masaryk  aut  our  Times.  Hannover:  Čs. 
dokumentační středisko nezávislé literatury, 1986, s. 432 – 465
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T. G. Masaryk a naše současnost: Výbor ze sborníku. /Aut. kol. (eds.) Milan Machovec, Petr Pithart, Josef 
Dubský) Praha: Nové cesty myšlení, 1986. – 116 s. 

Geleitwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. -
5. Auft. – Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Mohn, 1986

 

1987

Ke sporu mezi Masarykovou a Pekařovou filosofií  českých  dějin.  In:  Pekařovské studie:  Sborník k 50. 
výročí smrti Josefa Pekaře. Praha: B. n.,1987, s. 245 – 257, samizdat

Masrykův odkaz do druhého půlstoletí. In: Vzpomínka a výzva. Praha: Nové cesty myšlení, 1987, s. 16 – 
49, samizdat

1988

Die Rückkehr zur Weisheit: Philosophie angesichts des Abgrunds. – 1. Aufl. – Stuttgart: Kreuz - Verlag, 
1988, 240 s.

Ježíš pro ateisty. (Jihlava): (Špaček, Jiří), (1988?), 174 s., samizdat

Ke sporu mezi Masarykovou a Pekařovou filosofií českých dějin. In: Pekařovské studie II: Sborník k 50. 
výročí smrti Josefa Pekaře. Praha: Nové cesty myšlení, 1988, samizdat

1989

Dík marxistického ateisty moderní  theologům.  In:  Aut.  kol.  Sborník Milanu Balabánovi  k šedesátinám. 
Praha: B. n.,1980

Jesus para os marxistas. Sao Paulo (Brasil): Edicoes Loyla, 1989, 220 s.

Výklad k punktacím prohlášení  Masarykovy společnosti k sedmdesátému výročí  vzniku Československé 
republiky  28.  října  1918.  In:  Československo  88:  Sborník  příspěvků  pro  mezinárodní  sympozium  a 
dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu. Praha: B. n., 1989, 9 s., samizdat 

1990

Gibt es einen Gott? Ein Atheist und ein Christ im Streitgespräch. Milan Machovec, Horst Georg Pöhlmann. 
– Orig. ausg. – Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1990,  96 s.

Ježíš pro moderního člověka. – 1.vyd. – Praha: Orbis, 1990, 231 s.

(Co se mi vybaví, když se řekne Werich: Anketa) In: LEDERER, Jiří (ed.). Když se řekne Werich a když se 
řekne Voskovec. Praha: Orbis, 1990, s. 73 – 74

Místo Egona Bondyho v dějinách metafysiky. In: Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám. Praha: Pražská 
imaginace, 1990
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1991

Mladí přátelé. In: MAZÁČOVÁ, Barbora – POKORNÁ, Veronika – SUCHÁNEK, Pavel (eds). Ve jménu 
života vašeho. Praha: Karolinum, 1991, s. 38 – 39

Geleitwort von Milan Machovec. In: PÖHLMANN, Horst Georg. Der Atheismus oder der Streit um Gott. – 
6. Aufl. – Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus Mohn, 1991

1992

MACHOVEC, Milan – PITHART, Petr – POJAR, Miloš (eds.).  Masarykův sborník VII.  – 1. – vyd.  – 
Praha: Academia, 1992, 552 s.

Watakuši ni totte Seišo to wa. („Co je pro mne bible.“ Přel. Jamaguči Jošihiro z něm. Sie werden lachen – 
die Bibel.) Tokio: Kyo Bun Kwan, 1992

1993

Philosophie im Untergrund. In: Kultur, Kärtner – Kulturblad. (Klagenfurt), 1993

East European Experience. In: PAGE, Benjamin B. Marxism and Spirituality. Westport; London: Bergin 
and Garwey, 1993, s. 173 - 178

Masaryk a otázky sociální. In: Masarykova praktická filosofie. Praha: Masarykova společnost, 1993, s. 89 – 
104, 1000 výt.

TGM a patologické jevy moderní doby. In: Masarykova praktická filosofie. Praha: Masarykova společnost, 
1993, s. 20 – 37, 1000 výt.

Masarykův sborník VIII / (M. M. – kompletní věcná, jazyková a pravopisná korektura) Praha: Ústav TGM, 
1993

Život  filosofa.  In:  VRKOČOVÁ,  Ludmila.  Setkání  v pořadech  -  A léta  běžní,  vážení.  Praha:  Ludmila 
Vrkočová, 1993, s. 45 – 50

1994

Mladá Vožice k poctě Mistra Matěje z Janova. Milan Machovec, Jana Nechutová. – 1.vyd. – Mladá Vožice: 
Městský úřad v Mladé Vožici, 1994,  86 s.

O myšlenkách Matěje z Janova. In: MACHOVEC, Milan – NECHUTOVÁ, Jana. Mladá Vožice k poctě 
Mistra Matěje z Janova. Mladá Vožice: Městský úřad v Mladé Vožici, 1994, s. 13 – 16, 200 výt.

1995

Ke sporu mezi Masarykovou a Pekařovou filosofií  českých  dějin.  In:  Pekařovské studie:  Sborník k 50. 
výročí smrti Josefa Pekaře. – vyd. – Praha: Academia, 1995, s. 179 - 187
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Problém tolerance v dějinách a perspektivě. Milan Machovec a kol. – 1. vyd. – Praha: Academia, 1995, 280 
s. 

K filosofickým základům tolerance. In: Problém tolerance v dějinách a perspektivě. MACHOVEC, Milan 
(ed.). Praha: Academia, 1995, s. 249 – 274

Předrevoluční  jakobín  aneb  život  plný  paradoxů.  In:  Problém  tolerance  v dějinách  a  perspektivě. 
MACHOVEC, Milan (ed.). Praha: Academia, 1995, s. 9 – 21

1996

Šedesát let po rozhovorech Emila Ludwiga s T. G. Masarykem. (Doslov) In: LUDWIG, Emil. Duch a čin: 
Rozmluvy s Masarykem.  9. vyd. – Praha: Česká expedice a Riopress, 1996

1997

Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty? In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka. Charta 77 očima současníků. Brno: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Doplněk, 1997, s. 95 – 102

1998

Filosofie tváří v tvář zániku. – 1.vyd. – Brno: „Zvláštní vydání …“, 1998, 360 s. 

Gott in der dialogischen Epoche. In: KRÜGER, Friedhelm, (hrsg.). Gottes Offenbarung in der Welt. Horst 
Georg Pöhlmann zum 65. Geburtstag. Gütersloh: Chr. Kaiser Gütersloher  Verlagshaus, 1998, s. 39 – 45

1999

Die Frage nach Gott als Frage nach dem Menschen. Innsbruck: Tyrolia - Verlag, 1999

Píseň písní pohledem zvnějšku. In: STRÁNSKÝ, Rudolf (ed.). Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána. 
Praha: ONYX, 1999, s. 68 – 82

2000

Die Frage nach Gott als Frage nach dem Menschen. 2. ed. – Insbruck; Wien: Tyrolia - Verlag, 2000, 126 s.

Indoevropané v pravlasti aneb Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. 1.vyd. – Praha: 
Akropolis, 2000, 128 s.

T. G. Masaryk a naše státnost. 1. vyd. – Praha: Česká expedice, 2000, 48 s.

Tomáš G. Masaryk. 3. vyd. – Praha: Riopress a Česká expedice, 2000, 320 s.

2001
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Achilleus. 1.vyd. – Praha: Akropolis, 2001, 104 s.

Když  planeta  hyne  … (Rozhovor  o  ekologické  etice  s profesorem  Milanem  Machovcem)  -  Zaps.  Jiří 
Hoblík. Rozpravy/Samenspraak 2001. Člověk a příroda: bludný kruh? Heršpice: Eman, 2001, s. 46 - 53

2002

Smysl lidské existence. – 1.vyd. – Praha: Akropolis, 2002, 128 s.

Heimat Indoeuropa: Das Leben unserer Vorfahren aufgrund eines Vergleichs einzelner Sprachen. /Gerhard 
Loettel  und  Wilhelm  Zauner  (hrsg.).  aus  dem  Tschechischen  übersetzt  von  Gerhard  Loettel.  Linz: 
Verlagsatelier Wagner, 2002, 143 s.

Dík Janu Procházkovi. (Doslov) In: PROCHÁZKA, Jan. Přestřelka. Praha: Primus, 2002, s. 565 – 569

2003

Ježíš pro moderního člověka. 2.vyd. – Praha: Akropolis, 2003, 292 s.

2004

Der Sinn menschlicher  Existenz.  LOETTEL,  Gerhard – ZAUNER, Wilhelm (hrsg.).  Innsbruck:  Tyrolia 
-Verlag, 2004, 126 s.

Josef Dobrovský. - 2. vyd. – Praha: Akropolis, 2004, 256 s.

Smysl lidské existence. – 2. vyd. – Praha: Akropolis, 2004, 128 s.

B.  Chronologický  seznam  článků  v     odborných  i   
populárních  periodikách  a  denících  (včetně  recenzí  a 
rozhovorů)

1946

Co s pěvcem Tristana? Svobodné noviny, 6. 6. 1946, s. 5

Kdo má pravdu: Kreon nebo Antigona? Dnešek, 29. 8. 1946, s. 362 – 363
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Devátá symfonie. Program koncertu FOK ze dne 8. 10. 1946

1947

Beethovenův duševní stav po Osudové symfonii. Program koncertu FOK ze dne 21. 1. 1947. „Pan Smith 
přichází“. Dnešek, 7. 8. 1947, s 290 – 291; 28. 8. 1947, s. 348

Případ kapitána Dreyfuse. Dnešek, 11. 9. 1947, s. 367 – 368

1948

Tacitův poměr k mučedníkům svobody. Slovesná věda, 1948/4, s. 213 – 217

1950

Husitství – revoluční tradice naší armády. Obrana lidu, 24. 9. 1950, s. 8

V boji za socialistickou republiku. Obrana lidu, 1. 10. 1950, s. 5

Příspěvek k vyučování logice. Společenské vědy ve škole, 1950/4, s. 181 – 185

1952

Ideologická konference vědeckých vysokých pracovníků v Brně. Sovětská věda. Zprávy Československo-
sovětského institutu, oddělení filosofie. 1952, roč. II, č. 3, s. 322 – 325

Ladislav Štoll. Učit se!, 1952/14, s. 3 - 4

Marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu ve vědě. Předvoj, 1952, 
13 – 14, s. 163 – 164

Marx-leninskou ideovostí a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu ve vědě. Učit se!, 1952/3, s. 3

Zd. Nejedlý v boji o Sovětský svaz. Předvoj/, 1952/10, s. 114 – 115

Živý odkaz mistra Jana Husi. Obrana lidu, 6. 7. 1952, s. 3

1953

Burcovatel národa. Učitelské noviny, 14. 1. 1953, s. 3. (Obdobná stať pro italskou encyklopedii.)

Na cestu „Filosofickému časopisu“. Filosofický časopis, 1953/1, s. 5 – 11

Revoluční humanismus Zdeňka Nejedlého. Filosofický časopis, 1953/1, s. 81 – 88. Otázky zpracování dějin 
české filosofie. Filosofický časopis, 1953/3 - 4, s. 151 – 183

Josef Dobrovský – vlastenec. Literární noviny, 15. 8. 1953, s. 3. (Podobný projev v čs. rozhlase 20. 8. 1953 
„Živý odkad Josefa Dobrovského.“)
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1954

Filosofický význam díla Josefa Dobrovského. Filosofický časopis, 1954/1, s. 48 – 73; 1954/2, s. 142 – 158, 
(Část také Slavia, 1954/2 - 3, s. 252 – 253, 257 – 258.)

Úkoly filosofie. Věstník Československé akademie věd, 1954/1 - 3, s. 87 - 92

Padesát let Jiřiny Popelové. Literární noviny, 13. 3. 1954, s. 5

V čem je význam vědeckého světového názoru pro každého z nás. Obrana lidu, 6. 8. 1954, s. 2 - 3

Třináctý svazek spisů J. V. Stalina. Obrana lidu, 23. 10. 1954, s. 2, (redakcí pozměněno)

Socialistické vlastenectví – ušlechtilý rys morálního profilu našeho člověka. Rudá zástava, 27. 11. 1954, s. 
2.

Co je objektivní pravda. Věda a život, 1954/11 - 12, s. 161 – 163

1955

Montesquieu a Čechy XIII. stol. Filosofický časopis, 1955/4, s. 378 – 380

1956

Stručný filosofický slovník. Obrana lidu, 24. 1. 1956, s. 2

Bahnbrecker des Socialismus. Tschechoslowakische Gewerkschafter, 1956/7, s. 21 – 23. (Totéž anglicky, 
francouzsky, rusky)

1957

O kultu osobnosti. Filosofický časopis, 1957/4, s. 570 - 605

Protestujeme! Literární noviny, 25. 5. 1957, s. 8. (totéž Rudé právo, 19. 5. 1957)

Slovo na závěr. Mladá fronta, 18. 8. 1957, s. 5

Práce Antonína Zápotockého, Filosofický časopis, 1957/6, zvláštní list

1958

Pomohou filosofové? Večerní Praha, 11. 2. 1958, s. 3

Zdeňku Nejedlému k osmdesátým narozeninám. Filosofický časopis, 1958/2, s. 171 – 174
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Objevná kniha.  Literární  noviny,  1958/36,  s.  4.  Jana  Komenského cesta  k Všenápravě  Jiřina  Popelová 
(Recenze)

Proti egoismu a o jeho překonávání. Zemědělské noviny, 5. 10. 1958, s. 2 

Základní dílo pro řešení otázky vlivů antiky v novočeské kultuře. Listy filologické, 1958/2, s. 238 – 239

Antika a česká vzdělanost /Karel Svoboda (Recenze)

1959

Triedny boj a mravnosť. Predvoj, 1959/5, s. 8 - 9;1959/6, s. 15

Hudba radosti a optimismu života. Učitelské noviny, 1959/18, s. 8

Podnětná kniha o lidových příslovích. /Karel Berka, Milan Machovec. Filosofický časopis, 1959/3, s. 431 – 
436. Lidová přísloví z logického hlediska /Otakar Zich (Recenze) 

Vážné slovo k metodám ateistické výchovy. Dějiny a zeměpis ve škole, 1959/6, s. 162 – 168

O tajemných vidinách a zjeveních. Zemědělské noviny, 1. 7. 1959, s. 2

Má křesťanská morálka trvalou hodnotou? Mladá fronta, 2. 8. 1959, s. 4

Je možné smířit moderní vědu s náboženstvím? Mladá fronta, 9. 8. 1959, s. 4

Čtěte,  přemýšlejte,  porovnávejte!  Učitelé noviny,  1959/34, s.  6.  O výchově k vědeckému názoru, Alois 
Glognar (Recenze)

Jako bojovať proti individualizmu a egoizmu. Predvoj, 1959/36, s. 12 – 13

O metodách ateistické výchovy. Filosofický časopis, 1959/5, s. 678 – 694

Tajemstvo  bez  rúška.  Ľudový  kalendár  1960.  Bratislava,  1959,  s.  158  –  159,  vyšlo  též  maďarsky  a 
ukrajinsky

Dekret kutnohorský a spor nominalismu s realismem. Acta Universitatis Carolinae, R. phil. et hist., 1959/2, 
s. 71 – 74

Mravnost a třídní boj. Plamen, 1059/4, s. 520 – 525

1960

O velikosti a bídě jedné tradice.  Filosofický časopis, 1960/1, s. 74 – 87. Antika a česká vzdělanost  od 
obrození do první války světové, Karel Svoboda, recenze

Znovu a znovu přemýšlejte. Rodina a škola, 1960/2, s. 3. Diskusní příspěvek na metodické konferenci o 
vyučování latině. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1960/3, s. 155 – 156

Je náboženství potřebné pro člověka? Univerzita Karlova, VI/15 – 16, 17. 3. 1960, s. 3

Dnešek a etika. Filosofický časopis, 1960/5, s. 767 – 775. Etika a dnešek /Karel Mácha, Martin Marušiak 
(Recenze)
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Prečo vzniklo křesťanstvo. Ľudový kalendár 1961, Bratislava, 1960, s. 130 – 132

1961
Ze současné proticírkevní beletrie. Markéta Machovcová, Milan Machovec. Filosofický časopis, 1961/2, s. 
297 – 301. Klíče svatého Petra/ Roger Peyrefitte, recenze
O problematice národního a mezinárodního momentu v dějinách filosofie. Filosofický časopis, 1961/4, s. 
612 – 622
Palacký, filosofie a dnešek. Nové knihy, 1961/12, s. 1
Několik polemických poznámek o mládeži a tradičních chybách dospělých. Učitelé noviny, 1961/51 – 52, s. 
4

1962
O morálním kodexu prakticky. Práce, 4. 2. 1962, s. 3
Nové desatero? Na okraji diskusí o novém programu KSSS. Dějiny a současnost, 1962/2, s. 38 – 40
K zápasu o náročnější metodologický přístup k středověké myšlenkové látce. Filosofický časopis, 1962/3, s. 
398 – 419. Husitská ideologie, Robert Kalivoda, recenze
Šedesát let Josefa Beneše. Filosofický časopis, 1962/3, s. 465
Ladislavu Štollovi k šedesátinám. Filosofický časopis, 1962/4, s. 527 – 529
Kein leeres Herz … Wahrheit und Volkswille, 11. 8. 1962, s. 6
Jak vznikalo náboženství. Svobodné slovo, 12. 8. 1962, s. 4
Morálka společnosti. Svobodné slovo, 16. 9. 1962, s. 5
Diskuse o metodologických otázkách zpracování středověké myšlenkové látky. Filosofický časopis, 1962/5, 
s. 812 – 824
Je naše vedecko-ateistická výchova správne orientovaná? Predvoj, 1962/49, s. 11 – 12

1963
K současné výchově k ateismu. Nové knihy, 1963/6, s. 1
Dovedeme  využívat  svého  volného  času?  Milan  Machovec,  Jiří  Mikulášek,  Jan  Prokopec.  Lidová 
demokracie, 13. 2. 1963, s. 3
První  desetiletí  „Filosofického  časopisu“  v  bibliografických  rejstřících.  Alena  Chrastilová,  Markéta 
Machovcová, Milan Machovec. Filosofický časopis, 1963/2, s. 313 – 332; 1963/4, 636 – 651
Marxism and Christianity – A Marxist  View. Student World,  1963/1, s.  79 – 83, též španělsky v Jižní 
Americe
Diskuse o knize Roberta Kalivody Husitská ideologie. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1963/2, s. 116 – 
117
K současné křesťanské teologii. Zpravodaj NPL, 1963/2, s. 10 – 11
Moralische Probleme der Menschen des XX. Jahrhunderts. Im Herzen Europas, 1963/5, s. 26 – 27
Der Marxismus und das Christentum. Junge Kirche, 1963/8, s. 439 – 451
Ehe und Familie von heute. Im Herzen Europas, 1963/9, s. 4 – 5
V Západním Berlíně o ČSSR. Lidová demokracie, 3. 10. 1963, s. 1
Nachbar in der Mitte Europas. Im Herzen Europas, 1963/11, s. 9
Věda ve středověku a renesanci. Lidová demokracie, 17. 11. 1963, s. 4
K výkladu  a  používání  Kodexu  komunistické  morálky.  Studijní  knižnice  organizátora  osvětové  práce, 
1963/8, s. 14 – 21
V Holandsku o ČSSR. Lidová demokracie, 5. 12. 1963, s. 1
Dojde k rehabilitaci Jana Husa Vatikánem? Zpravodaj, 1963/4, s. 7 – 8
Schuw de kleine Stalins. De nieuwe Linie, 14. 12. 1963, s. 11 – 13

1964
O současných katol. pokusech o rehabilitaci Jana Husa. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1964/2, s. 116 
– 117
Je naše vědeckoateistická výchova správně orientována? Filosofický časopis, 1964/3, s. 354 – 361
Co mi dáte místo náboženství? Československý voják, 1964/4, s. 8 – 9; 1964/5, s. 16 – 18
Communistische moraalcode een moderne versie van de tien geboden? Oost - West, 1964/6, s. 183 – 186
Nachbar in der Mitte Europas. Kommunität, 1964/29, s. 22 – 23
Wird die katholische Kirche Jan Hus rehabilitieren? Freidenker, 1964/10, s. 75 – 77

1965
Bernard Bolzano a jeho utopie. Svobodné slovo, 21. 2. 1965, s. 5
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Otázky kolem kritiky. Plamen, 1965/2, s. 145
Atheistisch geloof in de mens. Euros, 1965/3, s. 19 – 27
Majster Ján Hus a naša doba. Priroda a společnosť, 1965/13, s. 3 – 8
Mistr Jan Hus v dějinách a dnes. Svět v obrazech, 1965/27, s. 6 – 7
Majster Jan Hus v dějinách a dnes. Predvoj, 1965/26, s. 10 – 11
Budet  li  „reabilitirovan“  Jan  Gus?  Novoje  vremja,  30.  7.  1965,  s.  15,  vyšlo  též  česky,  anglicky, 
francouzsky, německy a polsky – česky Nová doba, 30. 7. 1965
Dialog v procesu humanizace člověka. Osvětová práce, 1965/15, s. 10 – 11; 1965/16, s. 11 – 12
Atheisten und Christen – Brüder? Feinde? Der Punkt, 1965/5, s. 4 – 6
Hus znova živý doma i vo svete? Predvoj, 1965/35, s. 11
Bude zapomenut hrob v Lamberene? Literární noviny, 1965/37, s. 11
Zpěv mu byl řečí srdce: K nedožitým pětasedmdesátinám národního umělce Viléma Zítka. Svobodné slovo, 
26. 9. 1965, s. 4
Voraussetzungen des atheistisch-christlichen Dialoges. Junges Kirche, 1965/10, s. 561 – 567
Smysl lidského života. Vedoucí pionýrů, 1965/10, s. 2 – 3
Symposium Hussianus Pragense. Dějiny a současnost, 1965/11, s. 1 – 5
Gedanken eines Tschechen über Deutschland. Vorsöhnung und Friede, 1965/35 – 36, s. 11 – 15
Atheistisch-christlicher Dialog. Versöhnung und Friede, 1965/35 – 36, s. 24 – 31, 35
Kudy vede prométheovská fronta? Osvětová práce, 1965/25, s. 10 – 11

1966
Od  ovoce  ke  kořenům  i  v problémech  lhostejnosti.  Milan  Machovec,  Milan  Rosenzweig.  Lidová 
demokracie, 9. 1. 1966, s. 3
Gespräche in Prag. Im Herzen Europas, 1966/5, s. 5
Gespräche in Prag. -  Im Dialog der Städte. Kommunität, April 1966, s. 62, 64
Jak dál – aneb je mi něco do filosofie? Svobodné slovo, 12. 5. 1966, s. 3
Die Hoffnungen der Manschheit heute – The Hopes of Manking Today – Les espoirs de ĺ humanité aujourď 
hui. Sonnenberg – Briefe für Vülkerverständigung., Journal for International Understanding. Révue pour la 
compréhension internationale, Juni 1966/36, s. 1 – 10, 12 – 19, 21 – 29
Ja a moj blížny. Pravda (Bratislava), 31. 8. 1966, s. 3
Atheïsme en christendom – Wederzijdse uitdaging als taak. Euros, 1966/7, 8, s. 100 – 110
Die Zukunft als Druhung und Chance. Der Kreis, 1966/5, s. 29 – 43
Philosophical and Anthropological Aspects of Space Research. Student World, 1966/4, s. 367 – 368
K antifašistické výchově. Hlas revoluce, 28. 10. 1966, s. 5

1967
Šedesát sedm odpovědí. Svobodné slovo, 1. 1. 1967, s. 4
Nachbar Osteuropa. Kommunität, 1967/42, s. 60
Eine marxistische Theorie der Kommunikation. Neues Forum, 1967, 160 – 166, s. 321 – 324, 452 – 454, 
574 – 577, 737 – 739
O smyslu života. Magazín „Slovo 67“, s. 2 – 4
Bayreuth – dojmy z města wagnerovských festivalů. Svobodné slovo, 31. 8. 1967, s. 4; 1. 9. 1967, s. 4
A co láska? Milan Machovec, zaps. Josef Krýsa. Květy, 16. 9. 1967, s. 7
Kann man den Menschen aus sich selbst verstehen? Radius, 1967/3, s. 7 – 10
Dialogue entre les hommes. La vie tchécoslovaquie, září 1967, s. 8 – 9
Chrzescijanie i marksisci szukaja wspólnie sensu ludzkiego zycia. Novum, 1967/9, s. 55 – 59
Ateismo e cristianesimo: reciproca sfida come compito. Giornale de teologia, 1967/15, s. 137 – 150
Socialismus a vlastenectví. Svobodné slovo, 28. 10. 1967, s. 5
50 – Jahre Oktober – Revolution. Rheinischer Merkur, 3. 11. 1967, s. 29 – 31
Kampf oder Dialog? 50 Jahre nach dem „Roter Oktober“. Echo der Zeit, 12. 11 1967, s. 11
Kampf oder Dialog? 50 Jahre nach dem „Roter Oktober“. Im Herzen Europas, prosinec 1967, s. 4 – 5
Christian-Marxist Dialogue. Milan Machovec, Josef Lukl Hromádka, Josef Smolík. Federation news, 1967/ 
3, s. 9 – 20
Zamyšlení nad věčnou otázkou lidského štěstí. Nová Praha, 1967/26, s. 4 – 5
Nicht nur Freiheit, auch Transzendenz wichtig. Kleine Zeitung, 1967/17 – 20, s. 9

1968
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Pozoruhodné dílo  nové  české  filosofie.  Filosofický časopis,  1968/1,  s.  158 –  162.  Útěcha  z ontologie, 
Zbyněk Fišer (Recenze)
Atheismus  und  Christentum,  wechselseitige  Herausvorderung  als  Aufgabe.  Internationale,  Dialog 
Zeitschrift, 1968/1, s. 38 – 42
Ik beschouwede het geloof als afgedane zaak. Limburg Dagblad, 30. 1. 1968, s. 5
Zamyšlení nad 7. březnem. Svobodné slovo, 7. 3. 1968
Masaryk k dnešku. Svobodné slovo, 20. 3. 1968
Tomáš G. Masaryk. Svet socialismu. 1968, č. 17 – 20, s. 7, 7, 10, 7 – 8
Patří Sokol jen minulosti? Svobodné slovo, 28. 3. 1968
Společný zápas proti lidem bez páteře. Lidová demokracie, 30. 3. 1968
Der Dialog in der Tschechoslowakei. Ökumenische Diskussion, 1968/1, s. 24 – 31
Elementární mravní normy. Občanská výchova, 1968/2, s. 52 – 58; 1968/7, s. 300 – 312
Evangelium and Missionary Activity from a Marxisnt Viewpoint. The ecumenical review, 1968/2, s. 116 – 
121
Kéž by se vám to podařilo! Byli byste první na světě! Neděle, 1968/8, s. 5 – 7; 1968/9, s. 7 – 9
Tsjechische professor op zoek naar de toekomst. Deventer Dagblad, 13. 4. 1968, s. 15
O návštěvě u dcery T. G. Masaryka. Svobodné slovo, 21. 4. 1968, s. 3
O dialog mezi věřícími a ateisty. Lidová demokracie, 30. 4. 1968, s. 5
Sokol to myslí smrtelně vážně. Mladá fronta, 6. 5. 1968, s. 4
Sokol to myslí smrtelně vážně. Lidová demokracie, 6. 5. 1968, s. 1
Sokol to myslí smrtelně vážně. Svobodné slovo, 6. 5. 1968, s. 1
Kann ein Christ Marxist sein? Neues Forum, 1968/173, s. 293 – 300
Nicht Dialog, sondern Aktion. Neues Forum, 1968/174 – 175, s. 435 – 444
3000 in Prag. Neues Forum, 1968/174 – 175, s. 445 – 446
Über  der  EinfluB  des  Dialogs  „Christen-Marxisten“  auf  die  radikale  Demokratisierung  in  der 
Tschechoslowakei. Versöhnug und Friede, 10. 5. 1968, s. 82 – 84
O upřímnosti. Magazín „Slovo 68“, s. 34 – 36
Augustinus – antika a křesťanství. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1968/2, s. 104 – 106
Dialog in der Tschechoslowakei. Internationale Dialog Zeitschrift, 1968/3, s. 298 – 316
Marxist aus Prag. Tages Anzeiger, 23. 5. 1968, s. 12
Bez dialogu není života. Lidová demokracie, 6. 6. 1968, s. 3, 7. 6. 1968, s. 3
Protestujeme proti promlčení zločinů. / Milan Machovec spolu s členy SLP. Svobodné slovo, 12. 6. 1968, s. 
4. (Totéž Práce, 12. 6. 1968 aj.)
K pobytu  spojeneckých  vojsk  na  našem  území  –  prohlášení  Společnosti  pro  lidská  práva.  Lidová 
demokracie, 12. 7. 1968, s. 1
Za referendum na Moravě. Lidová demokracie, 13. 7. 1968, s. 4, totéž Práce aj.
An meine Freude … (Panzersocialismus) Neues Forum, 1968/176 – 177, s. 520 – 521. Totéž Die Zeit, 
Hamburg, Baugerüst, Sept. 1968, s. 327 – 330, Nürnberg, Evangelische Kommentare, Sept. 1968, s. 464 – 
465, Stuuttgart,  Zeitdienst, 13. 9. 1968, s. 223 – 225, Zürich, Nationalzeitung, Basel, Le Monde, 10. 9. 
1968, s. 3, Paris; it. Ai miei amici, a tutti i colleghi universitari, agli scienziati e ačli studenti del mondo 
intero. In: Praga 1968, a cura di Jan Čech. Bari, Dicembre 1968, s. 497 – 503
Brief an meine Freude in Österreich. Argumente – AnstoB (Wien), November 1968, s. 1 – 3
Christen sprechen mit Marxisten. Elle, 1968/24, s. 46 – 51
K indologickému číslu „Filosofického časopisu.“. Filosofický časopis, 1968/4, s. 493 – 495
Krása ženy. Magazín „Svobodné slovo 68“, s. 37 – 38

1969
Aliance of Marxism and Christianity Held Vitae. The New York Times, Sunday 23. 2. 1969, s. 37. 2. 1969, 
s. 37
Český charakter. Magazín „Slovo 1969“, s. 32 – 34
Theology and revolution, seen from Prague. IARF informatik Service, 1969/66, s. 6 – 8
Richard Wagner als Humanist. Programmhefl II - ,Parsifaľ der Bayreuther Festspiele 1969, s. 32 – 44
Masaryk hatte doch recht. Neues Forum, 1969/190, s. 545 – 547
Filosofické  osobnosti  a  typy  filosofického myšlení  II  (Abelard  – Tomáš Akvinský – Eckhart).  Zprávy 
Jednoty klasických filologů, 1969/3, s. 125 – 133

1970
Křesťanství. Věda a technika mládeži, 1970/14, s. 492 – 493, 1970/15, s. 526 – 527
Mit Darwin in der Sackgasse. Deutsche Zeitung/ Christ und Welt, 20. 11. 1970, s. 32
Ein Marxist über das Beten. Deutsche Zeitung/ Christ und Welt, 11. 12. 1970, s. 16
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1971
Sexualita a ženská otázka v antice. Zprávy Jednoty klasických filologů, 1971/8, s. 156 – 157
Brief an Klemens Richter. Public. (?), 1971, s. 1

1972
Doch kein Opium für das Volk?: Marxisten korrigieren ihr Jesus – bild. Deutsche Zeitung/ Christ und Welt, 
8. 9. 1972, s. 16
Weil der Sprung, in die Freiheit nicht stattfand. Evangelische Kommentare, Sept. 1972, s. 529 – 532

1973
Zum Anfang der zweiten Phase des Dialogs. Junge Kirche, 1973/5, s. 275 – 280
Religione  e ateismo nelle  societa  secolarizzate.  IL  Mulino,  Bologna  1973 (?),  projev  na  Gregoriánské 
univerzitě v Římě z dubna 1969

1975
Dr. Bohumír Petr. (Milan Machovec) Lidová demokracie, 13. 10. 1975, s. 3

1981
Jan Hus a české reformní hnití. Mene tekel fares, 1981/1, s. 11 - 21; 1981/2, s. 1 – 8, samizdat

1982
K dějinné roli české šlechty. Proměny 75 – 70 (Flushing N. Y. U. S. A.), 1982, s. 36 – 39

1983
K filosofickým základům tolerance. Horizont, (1983), č. 6, 32 s., samizdat

1985
K filosofickým základům tolerance. PARAF (Paralelní akta filosofie), (Praha), 1985/1, 30 s., samizdat

1987
Antidialogiker sind Schwächlinge! Solidarisch Leben, 1987/9, s. 67 – 71
Masarykův odkaz do druhého půlstoletí. Ze zásuvky i z bloku, 1987/14, samizdat

1988
Über die Tragweite des marxistech - christenen Dialogs. Evangelische Theologie, 1988/4, s. 280 – 291
Christen und Marxisten in Gespräch. Evangelische Kommentare, 1988, s. 43 – 46
K sedmdesátému výročí vzniku Československé republiky. Střední Evropa (brněnská verze), 1988/2, s. 6, 
samizdat
Dank eines Atheisten an den Barthschert Theologen. Junge Kirche, 1988/12, s. 724 – 727 

1989
Zpráva, která nás rozrušila. Rudé právo, 14. 1. 1989 (pražské vyd.), 16. 1. 1989 (venkovské vyd.)
Projev na Václavském náměstí 19. 1. 1989. Ze zásuvky i z bloku, 1989/21, samizdat
Otevřený dopis Čestmíru císaři. Svobodné slovo, 15. 12. 1989

1990
PhDr. Karel Kučera. (Nekrolog), smuteční oznámení
Kouzlo jeho jména. Vlasta, 2. 5. 1990, s. 2 – 3
Tomáš Garrigue Masaryk – věřící člověk. Lidová demokracie, 7. 3. 1990, s. 3
Filosofie zahnaná do bytů. Milan Machovec, zaps. E. Formánková. Lidové noviny, 10. 3. 1990, s. 8
Tomáš G. Masaryk – philosophie et. homme ď Etat. La vie tchécoslovaque, (Praha), 1990/3, (Vyšlo též 
německy, anglicky, španělsky.)
Rozpory marxismu-leninismu. Rozhlas, 1990/13 – 21
Člověk musí věřit. Právo lidu, 3. 5. 1990
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Prag professor telbaka Tod After 20 Ćr i kylan. Dagens Nyheter, (Stockholm), 15. 5. 1990. (Jeden z více 
rozhovorů v zahr. Tisku.)
Hledej pravdu! Právo lidu, 4. 7. 1990, s. 3 – 4

1991
Rozhovor s prof. Dr. Milanem Machovcem. Mejtoviny, (Vysoké Mýto), 1991/6 – 9, 11 – 12
Nejen pro staré pány. Lidová demokracie, 18. 4. 1991, s. 13
Praha středem pozornosti. Katolický týdeník, 1991/28, s. 4, (Vyšlo též maďarsky.)
Ist Marx ein toter Hund? 23 Jahre nach dem Prager Frühling. Gespräch mit Milan Machovec. Kunst und 
Kirche, (Linz), 1991/2, s. 81 – 85
T. G. Masaryk o absolutní nadčasovosti pravdy. Lidová demokracie, 27. 7. 1991, s. 6
J. L. Hromádka – pohledem zvenčí. Křesťanská revue, 1991/6, s. 138 – 144
Wofür sind so viele foltern lieBen …, Christ in der Gegenwart, 1991/7
Gedanken zum Heiligen. Acitio catholica, (St. Pölten), 1991/3, s. 10 – 13
Dobře ukryté tajemství. Křesťanská revue, 1991/10, s. 231 – 237

1992
J. L. Hromádka: a view from the outsider. Communio viatorum, 1992/1
O evropské bezpečnosti. Mejtoviny, (Vysoké Mýto), 10. 1. 1992
(Anketa o víře) - Milan Machovec, zaps. (Erwin Kuku) czka. (Kalendář) Blahoslav 1992: Ročenka Církve 
československé husitské. Praha: Blahoslav, 1992, s. 113 – 115
Die Rückkehr zur Weisheit – an der Schwelle des echten Dialogs. Bewuster leben, (St. Galen), 1992/10

1993
O sokolských vzdělavatelích Masarykovy republiky. (otištěno neznámo kde)
Bei unserer sanften Revolution. Licht, (Österreich), 1993/2

1994
Zaznělo na slavnostním zasedání. Informační bulletin Společnosti Jana Palacha, (Všetaty), 1994/4
Václavu Bělohradskému. Lidové noviny, 29. 11. 1994, s. 12
Místo Egona Bondyho v dějinách metafysiky. Filosofický časopis, 1994/5, s. 823 – 837
Nejzajímavější kniha roku 1994. Lidové noviny, 31. 12. 1994, s. VI. Paměti I, 1921 – 1938, Václav Černý 
(recenze)

1995
Televize nemá mateřské srdce. Milan Machovec, zaps. Jaroslava Hájková. Lidové noviny, 14. 1 1995, 4 s., 
přílohy
Dejte šaškům rolničky. Milan Machovec, zaps. Boris Riegler. Svobodné slovo, 10. 2. 1995, s. 11
Dialog  s asijskými  duchovními  tradicemi  (jako  podmínka  sebezachování  lidstva).  Kršnův  zpravodaj, 
(Praha), duben - květen 1995, s. 5
Fenomen X v díle Ericha Fromma. (Referát ze sympozia mezinárodní společnosti Ericha Fromma v Praze 
v březnu 1995) In: Erich Fromm 1. Rainer Funk, Gerd Meyer, Milan Machovec,. Tvar, 1995/16 (5. 10.), s. 
21 – 32
O  úloze  jezuitů  v dějinách.  Křesťanská  revue,  1995,  s.  222,  Koniáš  jako  národní  hrdina?  Jan  Fiala, 
Křesťanská revoluce, 1995/6
Stephen Hawking o budoucnosti vesmíru. (Anketa „Nejzajímavější kniha roku 1995.“) Lidové noviny, 30. 
12. 1995, s. 14

1996
Zklamala církev? (Příspěvek k diskusi),  Nová Přítomnost, 1996/2, s. 10 – 14
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Ke zpracování bibliografie byla jako hlavní pramen použita dizertační práce: Novák, T.: Milana Machovec. 
(Monografie se zaměřením na teologickou problematiku). HTF UK 1997 a Mistr dialogu Milan Machovec. 
Akropolis,  Praha  2005.  Tato  bibliografie  byla  doplněna  a  aktualizována  podle  dalších  publikovaných 
příspěvků vydaných po roce 1997 týkajících se Milana Machovce.

SUMMARY

     Milan Machovec (1925 - 2003) was one of the most significant Czech philosophers of the 

second half of the 20th centutry. This work is focused on a dilemma which connects all interests 

of Machovec into one unit. The topic is Search for the Meaning of Life. Due to personal, political 

and social changes the view at this topic has changed during Machovec´s creative life. 

     The work is divided into three main periods, in which we trace this continuous evolvement. At 

first, it is „Marxist solution“ (1946 - 1964), where Machovec is trying to use a historial analysis to 

show the evolvement, understanding and search of the meaning of men´s life from the times of 

antigue up to present. He comes to the conclusion that the only acceptable possibility is a socialist 

solution.  This result is quite under the influence of a historical contemporary context. Thereby, 

Machovec is identified with the ideology of the leading communist party.

     In  the  second period „Expectation and Conversion“ (1965 -  1989)  the  approach to  this 

dilemma is changed completely. Machovec is not searching for the meaning of life in a historical 

context of this phenomena but he is trying to make his own conclusions. He is attempting to find 
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the meaning of life thanks to human work, universe, history, humanism, god, delight, future or 

dialogue.  Marxian  way  of  understanding  of  this  problem  is  weakening  progressively  at  the 

expense of existentialist influence. At this point, the most important is to understand the dialogue 

as a meaning for essential communication among individuals. 

     In the third period „Master of dialogue“ (1989 - 3003) Machovec ´s way of understanding the 

Meaning of Life is changed again. At this time he is expanding and elaborating this dilemma. To 

the above mentioned topics he is adding the dilemma of fetish and a woman, which intensifies this 

theme. One of the most important conclusions of this section is also a new comprehension of 

dialogue, which is influenced by contemporary historical and social circumstances. It is a matter 

of  planetary  dialogue,  which  is  needed  to  survive  and  preserve  the  mankind,  according  to 

Machovec. He does not offer a particular answer to the search of meaning of life but he shows 

everyone one´s own way to its finding by means of dilemma sphere such as god, universe, work, 

history,  fetish,  woman or  dialogue.  Each person is  able to  discover his  own way to find the 

meaning  of  life  based on his  own life  experience in  connection with Machovec conclusions. 

Machovec contribution is set just in interrogating and searching for the meaning of life.

ZUSAMMENFASSUNG

    Milan Machovec (1925 - 2003) war ein der bedeutendsten tschechischen Philosophen der 

zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts.  Sein  Werk  betrifft  vor  allem die  Problematik,  die  alle 

Machovec Interessen in einer Einheit verbindet. Das Leitmotiv ist die Suche nach dem Sinn des 

Menschenlebens.  Während  der  Weiterentwicklung  von  Machovec  hat  sich  seine  Ansicht  auf 

diesen Phänomen deutlich verändert, hauptsächlich im Zusammenhang mit seinen persönlichen, 

aber auch gesellschaftlichen und politischen Änderungen. Das Werk wird in drei Hauptetappen 

gegliedert, hier kann man die schrittweise Entwicklung des Autors folgen. Es geht um sogenannte 

1)  „Marxistische  Lösung“  (1946 -  1964),  Machovec  versucht  durch  eine  historische  Analyse 

Entwicklung, Begreifen und Suche nach dem Sinn des Menschenlebens von dem Altertum bis 

zum Gegenwart  zeigen.  Später  entschließt  er,  dass die einzige Möglichkeit  eine sozialistische 

Lösung ist.  Dieses Ergebnis wird also völlig von den zeitgenössischen historischen Tatsachen 

beeinflusst. Damit stimmt Machovec mit der regierenden kommunistischen Ideologie überein. 
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     In der zweiten Etappe 2) „Hoffnung und die Konversion“ (1965 – 1989) wird seine Ansicht 

ganz  geändert.  Machovec  sucht  nicht  mehr  den  Sinn  des  Menschenlebens  im  historischen 

Begreifen  von diesem Phänomen,  sondern  er  bemüht  sich  um eigene  originelle  Schlüsse.  Er 

versucht den Sinn der Menschenexistenz durch Untersuchung der folgenden Problematik finden: 

Arbeit,  Geschichte,  Weltraum,  Humanismus,  Gott,  Lust  oder  Dialog.  Sein  marxistisches 

Verstehen flaut unter Existenzialismus ab. In diesem Sinn ist  das Verstehen eines Dialogs als 

wesentliches Kommunikationsmittel unter den Menschen am bedeutendsten. 

     In der dritten Etappe 3) „Meister des Dialogs“ (1989 - 2003) wird die Weise seines Begreifens 

vom  Lebenssinn  wieder  verändert.  Diese  Problematik  wird  von  ihm  weiter  verarbeitet  und 

entwickelt. Zu den oben genannten Begriffen gibt er noch die Problematik des Fetisches und die 

Frauenproblematik, was das Thema noch weiter vertieft. Ein der wichtigsten Schlüsse von diesem 

Kapitel  ist  auch  das  neue  Erfassen  des  Dialogs,  das  durch  die  zeitlichen  historischen  und 

gesellschaftlichen Tatsachen beeinflusst wird. Es geht um einen planetarischen Dialog, der nach 

Machovec zum Überleben und Stammwahrung des Menschen notwendig ist. Machovec bietet in 

diesem Werk keine konkrete Antwort auf die Frage des Menschenlebenssinnes an, aber durch den 

Problemkreis von Themen wie Gott, Humanismus, Arbeit, Geschichte, Fetisch, Frau oder Dialog 

zeigt  er  jedem  seinen  Weg  zur  Selbstfindung.  Jeder  Mensch  kann  also  aufgrund  seiner 

Lebensbezugspunkte und mit der Hilfe von Machovec Schlüssen seinen Lebenssinn versuchen zu 

finden. Gerade in der Suche und in der Fragestellung nach dem Lebenssinn ist der Beitrag von 

Machovec grundsätzlich.

Die Problematik des Sinnes des Menschenlebens im Werk von Milan Machovec.
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