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Anotace 

Práce pojednává o Janu Husovi a T. G. Masarykovi a jejich přínosu do české 

filosofie. Z díla a ţivota těchto dvou osob čerpá hlavně podněty, které mají nadčasový 

morální přesah. Práce se nezabývá přesnou dobovou analýzou filosofických textů. 

Sleduje hlavně morální důrazy a jejich vliv na český prostor. Lehce se dotkne i ţivota 

autorů, jako svědectví jejich praktické filosofie. Nosnou reflexi díla a ţivota Husa i 

Masaryka poskytuje Erazim Kohák. S jeho pomocí se práce pokouší hledat smysl 

Češství tak, jak jej Hus a Masaryk formovali a definovali. 

 

Anotation 

The paper focus on Jan Hus and T.G.Masaryk and their contribution to the Czech 

philosophy. The emphasis is given mainly to the parts of their lives and work which 

include timeless moral message. The aim of the paper is not to offer detailed analysis 

of the philosophical texts but rather to track fundamental moral accents they include 

and their impact on Czech philosophical landscape. Brief overview Hus´ and 

Masaryk´s important life events and decisions is used to describe a practical dimension 

of their philosophy. The reflection of the Hus´ and Masaryk´s works follows approach 

and intepretation of Erazim Kohák´s books. With their help the paper tries to indentify 

meaning of Czechness as it was defined and shaped by Masaryk and Hus. 
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Úvod 

Otázka autenticity a správnosti vlastní existence pro mě byla vţdy dost tíţivou 

záleţitostí. Svět kolem sebe vnímám v ostrých kontrastech a to mě nespočetněkrát přivedlo 

k pochybám, které byly tak silné, ţe se jen obtíţně ignorovaly. Tísnivé otázky pak uţ jen 

neodbytně buší do spánků. Mám svobodnou vůli nebo můj ţivot podléhá osudu? Pokud mám 

svobodnou vůli, mohu konat libovolně nebo je nutné některé principy zohledňovat? Pokud 

přeci jen existují nějaké vyšší principy, jak poznám, jestli konám v souladu s nimi nebo proti 

nim? Jestli se naopak vůbec nezodpovídám vyšším principům, proč bych měl vůbec jakkoliv 

konat? Nebo naopak podléhám osudu a moje existence je jen vězením v kole předurčenosti? 

Podobné otázky napadají asi kaţdého, ale při hledání odpovědí zůstává člověk osamocen. 

Nikoliv díky nedostatku různých odpovědí, ale díky jedinečnosti své existence. 

Svého času jsem navštěvoval přednášky o české filosofii na HTF UK vedené PhDr. 

Miloslavou Blaţkovou. Mimo jiné mě velmi zaujala část o Janu Husovi, protoţe jeho závěry 

v otázce autentické existence člověka a moţností k jejímu dosaţení mi dávaly smysl a tím 

pádem mě uklidňovaly. Hus řešil vztah člověka k Bohu, jako vyššímu principu a zároveň 

vztah k institucím našeho světa, které si nárokovaly principielní moc nad jednotlivcem. Pro 

věrohodné odpovědi musel sáhnout aţ k samým kořenům lidské existence. Proto jsem si téma 

své bakalářské práce zvolil osobu Jana Husa. 

T. G. Masaryk se mi ve výkladu PhDr. Blaţkové jevil jako člověk, který vyslovil 

spojitost mezi Husem a českými dějinami. Navíc ještě jasněji hovořil o smyslu lidské 

existence přesně v Husových intencích. Proto jsem si ho zvolil jako druhou osobu svého 

zkoumání. 

Krátce k metodickému přístupu. Ve svém zkoumání mi nešlo o přesnou dobovou 

interpretaci ani jsem se nepouštěl do hrátek s filosofickými kategoriemi a jejich logickými 

vztahy. Šlo mi především o čerpání podnětů, které předurčeny dobou autorství. Jan Hus ţil 

v době, kdy Bůh a svědectví o Něm v Písmu bylo pro lidi něco naprosto samozřejmého. 
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Zastávám názor, ţe podstata Husových myšlenek je před jakoukoliv náboţenskou interpretací 

lidské existence a tím pádem je na náboţenské interpretaci nezávislá. Hus vycházel z určitého 

dobového rámce, ale jeho závěry tento rámec překračují. Proto se budu snaţit vyvarovat 

náboţenského rámcování při zkoumání a interpretaci Husových myšlenek. 
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1 MISTR JAN HUS 

V této kapitole nejprve poodhalíme dobové pozadí, ve kterém působil Jan Hus. 

Nahlédneme do dvou Husových děl a na závěr Husův ţivot i význam jeho učení zhodnotíme 

spolu s Erazimem Kohákem. 

1.1 Dobové pozadí – Čechy za Václava IV. 

Doba soupeření mnoha společenských sil o moc dozajista vyvolávala silný tlak na 

kaţdého člena tehdejší společnosti. Dobře vymezené vztahy z dob vlády Karla IV. se za 

panování Václava IV. daly opět do pohybu.
1
 Za Karla protěţovaná církev upadla do nemilosti 

v dobách Václavových. Vzniklý prostor začala zaplňovat vyšší i niţší šlechta a dále i 

měšťané. Přeskupení společenských tlaků navíc zapříčinila morová rána, která zasáhla země 

Koruny české roku 1380.
2
 Mor dopadl nesilněji na obyvatele měst, převáţně Němce. Po 

překonání epidemie byla městská populace doplněna mimo jiné lidmi z venkova, tedy Čechy. 

Takţe napětí skupin společenských bylo rozšířeno o napětí skupin národnostních. V těchto 

zmatcích ekonomických i sociálních bylo majetkové postavení církve stále velmi dobré 

v porovnání s městy i šlechtou. Nepoměr bohatství vytvářel nelibost. Potřeba přeuspořádání 

společnosti, tedy hlavně církve jakoţto duchovního garanta poměrů, byla silná. 

Mezi prostý lid se začalo šířit Písmo v češtině. Tento zprvu nenápadný jev měl aţ 

překvapivý ohlas. Hlavní šiřitelé byli prostí kazatelé, kteří nebyli tolik vázáni na církevní 

mocenskou strukturu, a jejich pozice oproti vysoce postaveným prelátům byla v podstatě 

stejná, jako pozice prostých venkovanů. Kazatelé tedy šířili přepisy Písma v češtině spolu 

se svým mluveným slovem. Ohlas byl obrovský. Pramenil z překvapení nad obsahem 

evangelií, který obyčejní lidé dosud nepoznali. Písmo bylo do té doby dostupné jen v latině a 

obřady byly vedeny taktéţ v latinském jazyce. Úţas nad prostým poselstvím pokory a lásky 

                                                 
1
 ČORNEJ, Petr, ed. a kol. Dějiny zemí Koruny české. [D.] 1, Od příchodu Slovanů do roku 1740. 1. vyd. Praha: 

Paseka, 1998. 315 s. ISBN 80-7185-096-9. Str. 121. 
2
 Tamtéţ. Str. 133. 
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k bliţnímu byl naprosto pochopitelný. Onen obsah totiţ ostře kontrastoval s praxí, kterou jim 

předkládala církevní instituce, jako samozřejmou. Srovnání s evangeliem narušilo legitimnost 

toho, ţe samotná církevní instituce si ţila luxusním světským ţivotem.
3
 Doslova kázala vodu 

a pila víno. Její působení tak nebylo nic jiného, neţ cynické vyuţívání usilovné víry prostých 

věřících. Církevní instituce se tak odvrátila od Boha a tím přestala plnit svou funkci, kterou 

od ní prostí věřící očekávali. Ústy mnohých kazatelů, mezi které patřil i Jan Hus, tedy k lidem 

promluvil pravý obsah evangelií.  

Jan Hus se zprvu těšil podpory krále Václava IV. díky jeho kritice bohatého panstva. 

Postupně se ale Hus obrátil i proti církevní instituci a jejím kupčením s odpustky. V těch byl 

zainteresovaný i král a od Husa svou přízeň odvrátil. Husovi jiţ tedy nezbývali politicky silní 

spojenci, coţ také umoţnilo jeho upálení v Kostnici roku 1415. 

V Husových kázáních lidé zaslechli hlas dávající naději na odvrácení věčného zatracení, 

kterého se báli. Jejich strach souvisel se zřejmou nefunkčností církevní instituce, tedy 

neschopností plnit svou funkci. Kdyţ se rozšířila zpráva, ţe Jan Hus byl upálen jako kacíř, 

zavládlo mezi lidmi přesvědčení hraničící s jistotou, ţe světu vládne antikrist a ţe konec světa 

se blíţí.
4
 Nejprve byl odpor pasivní. Lidé se jen scházeli a společně se modlili. Kdyţ se ale 

Zikmund, bratr Václava pokusil usednout na český trůn s jasným cílem potlačit v Čechách 

jakékoliv projevy kacířství, Praţané se chopili zbraní. Spolu s Tábority v čele s Janem Ţiţkou 

Čechy dalších několik let úspěšně bránili před nájezdy katolických kříţových vojsk. 

1.2 Dcerka: o poznání cesty pravé k spasení 

Jan Hus sepsal Dcerku roku 1412 na jihočeském venkově. Stáhl se z Prahy poté, co 

byl oficiálně prohlášen za kacíře a na místo jeho pobytu uvalen interdikt. Interdikt zahrnoval 

mimo jiné všeobecný zákaz poskytování svátosti zpovědní. Tlak pro obyčejného člověka to 

byl nesmírný. Hus vnímal břemeno, které díky jeho učení pocítili všichni obyvatelé Prahy. 

                                                 
3
 KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. 2., rozš. a opr. vyd. 

Praha: Filosofia, 2010. 422 s. ISBN 978-80-7007-340-7. Str. 64 - 65. 
4
 Tamtéţ. Str. 66. 
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Neţ aby volal po zastání, uchýlil se do ústraní. Tento projev zodpovědnosti „vychovatele“ za 

své duchovní Dcerky svědčí, ţe jeho myšlenky pro něj nebyly jen slova na papíře.  

Jak uţ jsme uvedli, Hus dozajista vnímal úzkost obyčejných lidí z bortícího se 

společenského a duchovního řádu. Potřeba průvodce, který pomůţe rozpoznat „cestu pravou 

ke spasení“, byla silnější neţ kdy jindy. Jak postupně ukáţeme na dílčích myšlenkách Husova 

spisu, nosným motivem jeho výchovného přístupu je uvědomění. Přesněji heslo „poznej sama 

sebe!“  

Hus tvrdí, ţe všechny osobní problémy člověka spočívají v nesprávném vztahu 

k Bohu. Jak se ale k Bohu správně vztahovat? Hus, poučený sv. Augustinem, vidí pozici 

člověka vůči Bohu na základě podobnosti.
5
 Je nutné si uvědomit (poznat), ţe člověk je 

vskutku obraz Boţí. Bůh v lidech přebývá jako v chrámu. Chrámem je myšleno lidské 

vědomí, protoţe jedině tam se krása stvoření můţe plně zrcadlit. Proto je člověk Bohu 

nejmilejší stvoření. Člověk je tedy podobný Bohu, jak stavbou své duše, tak schopností 

zjevovat v sobě krásu stvoření. Proto vztahovat se správně k Bohu a světu znamená v první 

řadě vtahovat se správně k sobě
6
 a naopak.

7
  

Bez ohledu na dobový kontext vrcholného středověku je zřejmé, ţe dobře opečované 

sebevědomí je alfou i omegou zdravého vývoje jedince. Husem navrhované řešení vede 

k mnoha ţádoucím efektům. Lepší sebepoznání, poznání Boha, zvětšuje lásku k Bohu a 

naopak. Vědomí sebe sama zvyšuje sebe respekt, zdravou sebelásku. Poskytuje sílu k tomu, 

aby člověk čelil světu, a tím dává i odvahu interagovat se světem. Dává odvahu k činům. Ale 

nejen to. Zdravé sebevědomí umoţňuje nést plnou zodpovědnost za své činy. Je znakem 

skutečné dospělosti a zralosti. Tím pádem je zárukou etičnosti člověka, na které lze budovat 

jakoukoliv další znalost. Soulad sama se sebou je totiţ garantem správné interpretace a uţití 

všech dalších znalostí. Je zárukou osobní integrity a spravedlnosti. Hus si toto všechno 

                                                 
5
 Podobnost na základě tří sloţek duše (paměť, rozum, vůle) s Trojicí v Bohu, jak jej známe z Augustinova spisu 

O Trojici. 
6
 HUS, Jan. Dcerka: o poznání cesty pravé k spasení. 2. vyd. Praha: Kalich, 1995. 68 s. ISBN 80-7017-864-7. 

„Ty (dcerko) od sebe počni, abys snad sebe neznajíc, jiné věci daremně nechtěla znáti. Ty poznej sebe poznáš, 

tím více Boha poznáš…“ 
7
 Tamtéţ. Str. 13 – 15. 
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uvědomuje, a proto sebepoznání pojímá jako první krok, který se však ozývá ve všech krocích 

následných.  

Dalším článkem „na cestě“ je poznání svého svědomí. Svědomí, jako první instance 

správnosti sebepoznání. Svědomí, jako místa, kde se člověk dotýká sám sebe. Svědomí, 

projevené úzkostí poukazující na věci, které v člověku zahnívají.  

Husův popis svědomí prozrazuje velmi důleţitou věc, jeho silnou víru v 

„humanismus“. Člověk dokáţe ze sebe poznat, co je správné a co ne.
8
 Tato mravní autonomie 

samozřejmě není absolutní. Pramení právě ze správného sebepoznání, tedy vztahu k Bohu. 

Zde jasně vystupuje dobově problematická část Husova učení, tedy moţnost 

nezprostředkovaného vztahu k Bohu. Všichni lidé na světě se mohou mýlit a jedině já mohu 

mít pravdu. Pokud toto cítím, pak mám právo se odvolat k Jeţíši Kristu jako poslední autoritě. 

Hus vnímá nebezpečí plynoucí z tohoto postoje a také na ně v zápětí upozorňuje. Ţe se člověk 

také můţe mýlit, je jasné. Kořen omylu však Hus opět hledá v nedůkladném sebepoznání 

(sebevědomí).
9
 Špatné sebepoznání pokřivuje svědomí.  

Jaké mohou být důsledky? Hus vyjmenovává prvně nerozhodnost. Ruku v ruce 

s nerozhodností kráčí nedbalost. Kdo nedbá sebepoznání, nedokáţe se v klíčových 

momentech rozhodnout sám ze sebe. Tolik cenná mravní autonomie se hroutí. Tu je jen 

krůček k závislosti na něčem vnějším. A kaţdá závislost je oslabující a špatná, vyjma 

závislosti na Bohu. Ta je však člověku, jako součásti stvoření, přirozená. Další emoce vedoucí 

k omylu jsou pýcha, činící člověka slepého vůči hříchu, nezřízená ţádost vedoucí taktéţ 

k závislosti a bázeň.  

Zde je na místě se pozastavit a rozvést Husovy úvahy. Bázeň totiţ můţe prostupovat a 

iniciovat všechny předešlé neřesti. Strach můţe být naprosto fatální pro ţivot jedince. Ze 

strachu plyne naprosté zmatení a zatemnění individuální autenticity. Jeho svobodná vůle 

kolabuje, ztrácí se schopnost odlišit svou vůli od vůle druhých. Člověk ţijící ve strachu se 

                                                 
8
 HUS, Jan. Dcerka: o poznání cesty pravé k spasení. 2. vyd. Praha: Kalich, 1995. 68 s. ISBN 80-7017-864-7. 

20: „…žaluje na něho svědomí, svědčí paměť, soudí rozum…“ 
9
 Tamtéţ. Str. 20: „Slyš také a viz, že svědomí jest sebepoznání, totiž jímž se člověk sám zná, je-li vinen hříchem 

či není, a umí uvážiti, je-li hřích či není.“  
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ocitá v pasti přehnané sebereflexe, kterou na sebe sám líčí. Jeho činy pro něj ztrácí hodnotu, i 

kdyţ koná dobro, a výsledkem můţe být naprostá pasivita a rezignace na sebe sama.  

Dále Hus zdvihá prst, kdyţ mluví o tzv. širokém a úzkém svědomí. Má na mysli prostě 

přiměřenost svědomí. Široké svědomí vedoucí k nepokoře, jest cestou k zatracení. Zde si Hus 

neodpustí poznámku, ţe široké svědomí mohou mít i „papeţové, biskupové a jiní preláti a 

zákoníci“.
10

 I ti mohou překračovat Boţí zákon v očích Kristových. Úzké svědomí naopak 

vede člověka k zoufalství. Jiţ zmiňovaný strach ze ţivota ve hříchu vyvolává pocit, ţe člověk 

nic dobrého nečiní. V souhrnu Hus vlastně neříká, co je moc a co je málo. Pouze upozorňuje 

na rizika extrémů a odvolává se k Písmu, jako k dostatečné normě.  

Zajímavé teze Hus definuje ohledně pokušení. Říká, ţe pokušení vychází vţdy z nás 

samých. Sama nerozumná věc nepokouší. Ďábel pokouší skrze nás.
11

 Nepřímo tím Hus ještě 

více podtrhává soběstačnost jedince vůči světu. Z pokušení nelze vinit nikoho jiného, neţ nás 

samotné. Proto je nutné poznat nejen svoje silné stránky, ale i své slabosti. S kaţdým 

pokušením se snáze bojuje, kdyţ člověk zná jeho kořeny. Dalo by se snad i říci, ţe dokonalé 

poznání kořenů pokušení přivodí zánik pokušení samotného. Proti pokušení lze bojovat 

uvědoměním, tvrdí Hus.  

Z temného podvědomí, za-vědomí (vědomí stojí k příčinám pokušení zády, vnímá 

pouze následky-pokušení), lze vytáhnout příčiny pokušení do světla vědomí. Člověk pak 

postupně problém (pokušení) přestane pociťovat. Řešení se přesune před vědomí, 

do předporozumění. Proto poznej sama sebe, člověče!  

Ďábel pokouší člověka skrze duši. Proto věci bez duše, jako zvířata nebo kamení 

nemohou být pokoušena. Tak i dítě, „dokud rozumu nepoţívá“ nemůţe být pokoušeno.
12

 Zde 

nás svádí vypsat několik vyplývajících důsledků. Dítě tím pádem nemůţe páchat zlo. Dalo by 

se tedy říci, ţe trestat dítě za něco „špatného“ postrádá smysl. Dítě „dokud nepoţívá rozumu“ 

vlastně nedokáţe rozlišit mezi dobrým a zlým. Je na dospělých, aby v rámci výchovy převzali 

za dítě v tomto smyslu odpovědnost. Kdyţ dítě jedná nesprávně, dospělý musí uváţit a poznat 
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důvody jeho chování. Nikoliv jen slepě vyţadovat poslušnost. Slepé povinování vede dítě 

přímo proti základnímu východisku Husovy filosofie, proti sebepoznání. Slepě poslušný 

jedinec si navykne bez otázek přijímat vůli druhých. Jeho autonomie tím můţe být váţně 

poškozena.  

Hus správně postuluje, ţe největší síla v duši je vůle. Proto přijít o svobodnou vůli, 

třeba slepým přijímáním vůle cizí, je to nejhorší, co se člověku můţe stát. Dle Husa předmět 

pokušení přichází přes zkušenost, ale uskutečňuje se v rozumu, vůli nebo ţádosti duše.
13

 

Uskutečnění hříchu na základě pokušení se vţdy realizuje v souladu s vůlí. Čert bojuje s vůlí 

člověka. Pokud chceme odkázat na současnost, tak se dá říct, ţe např. veškerá manipulace nás 

samých, třeba prostřednictvím masových médií, se děje se souhlasem naší vůle. Ať uţ z naší 

pohodlnosti nebo neznalosti. Hus vlastně říká, ţe cesta poznání je cesta k osobní svobodě. 

Protoţe dobré sebepoznání je zárukou svobodné vůle člověka.  

Je normální, ţe člověk dělá chyby. Jaký by snad byl také lepší důkaz svobodné vůle 

člověka neţ omylnost? Proto je absence pokání větší hřích neţ páchat hříchy samotné.
14

 

Dobrá vůle je tedy důleţitější neţ výsledek našeho konání. Pokání je činnost, při níţ se člověk 

setká se svými chybami. Pokáním na sebe bere plnou odpovědnost za své chyby. Ve světle 

výše uvedeného si lze domyslet, ţe Hus netrvá na nějakém sebemrskačství, ale na neúnavné 

snaze uvědomit si příčiny našich hříchů. Pokání je tedy součást sebepoznání, jako hledání 

kořenů našich hříchů. Hus varuje před steskem, samotou a pasivitou. Člověk musí stále 

pracovat (na sobě), aby se vyhnul zoufalství.
15

  

Hus nabízí několik drobných rad, jak zlepšit přehled o svých skutcích. Nabádá kaţdý 

den projít alespoň v rychlosti své činy, aby člověk zjistil, zda prospívá či hyne.
16

 Člověk by 

měl postavit sebe sama proti sobě, pohlédnout na sebe a posoudit se. Člověk totiţ vidí 

rozumem, a aby měl jasný výhled, je nutné vyprázdnit rozum od marných myšlenek a vůli od 

marných ţádostí. Jednoduše odstranit vše, co do jeho ţivota nepatří. Hus to pojmenovává jako 
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„pozvednutí rozumu k Pánu“.
17

 Co to znamená konkrétně, Hus nejspíš nechává na vlastním 

uváţení kaţdého člověka.  

Ţivot věčný pak vidí v poznání Boha, coţ lze chápat jako poznání sebe (viz výše).
18

 

Ráji by se tedy člověk mohl přiblíţit uţ na zemi tím, ţe co nejdokonaleji pozná (poznává) 

sám sebe v kaţdém momentu svého ţivota.
19

 Je autentický a tím svobodný. 

1.3 O církvi 

V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, jak Hus nahlíţí člověka jako takového. Jedná se 

o určitý návod, jak můţe člověk pohlíţet na sebe, aby se stal svobodným, respektive aby 

nesešel z cesty vedoucí ke spasení. Ţádný člověk ale není úplně oddělen od společnosti, ve 

které ţije a vztah jednotlivce a společnosti je hned druhá rovina lidské existence po vztahu 

člověka k sobě samému. Spis O církvi byl psán přibliţně ve stejné době, jako Dcerka, ale 

nahlíţí na jednotlivce z celospolečenského kontextu. Hus si tímto spisu buduje jistý opěrný 

bod pro obecný reformátorský boj, který jiţ probíhal a v následujících letech se měl naplno 

rozhořet. Ve spisu O církvi řeší společnost jako celek a její vztah k církvi z mnohem více 

filosofického pohledu. Hus nebyl suchým scholastikem, který do nejmenších podrobností 

promýšlí kaţdou logickou variantu existence. Přesto dokázal napsat spis O církvi postavený 

zejména na argumentech autorit a na odkazech z Písma. Je to kontrast oproti spisu Dcerka, 

který působí spíše jako osobní vzkaz člověku, jak vést praktický ţivot. Hus jistě vnímal, ţe za 

tehdejší situace se chleba nebude lámat v srdcích obyčejných lidí, ale v souboji s „doktory a 

preláty“ stojícími na straně mocenského monopolu drţeného církevní institucí. 
20

 Tomu 

svědčí i jazyk spisu. Zatímco Dcerka byla napsána česky, spis O církvi Hus napsal v latině, 

jakoţto univerzálnímu jazyku tehdejšího učeného světa. V době sepsání spisu (r. 1412) jiţ 

Hus neměl téměř ţádné vlivné spojence. Jak špičky praţské univerzity, tak jeho dosavadní 
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spojenci u dvora se postavili proti němu. V betlémské kapli jiţ kázat nemohl, protoţe na něj 

byla uvalena klatba. O to víc se soustředil na spisovatelskou činnost. 

I kdyţ tedy jde o traktát teoretický, jeho dopady na praktický ţivot tehdejší společnosti 

byly zásadní. Společnost pozdního středověku byla výhradně křesťanská. Pojem společnost a 

církev v obecném slova smyslu se tedy kryje. To budeme v následujících řádcích ilustrovat.  

Hus jiţ od samého začátku píše k věci a bez skrupulí jasně definuje svůj odpor proti 

moci církevní instituce. Uţ v první kapitole upozorňuje, ţe církevní instituce je tu proto, aby 

uctívala Boha, a ţádná její část nemá být uctívána jako Bůh. 
21

V textu vypisuje nespočet 

příkladů zpupnosti církevních prelátů, kteří jakoby na tento základní princip existence 

církevní instituce zapomínali. Hned v první kapitole Hus odliší církevní instituci od církve 

v jejím původním významu, tedy ecclesia, coţ v překladu znamená shromáţdění. Hus na 

původní význam spolu s Augustinem ukazuje. Chce tím připomenout, ţe v dobách apoštolské 

církve se opravdu lidé nejprve volně scházeli. Základní struktura presbyterů a jim 

pomáhajících diákonů se sice vytvořila poměrně rychle, ale stále šlo hlavně o setkávání lidí. 

Na tomto základě tedy Hus opakuje po Augustinovi, ţe mimo instituci existuje i církev jako 

společenství všech křesťanů. Vzhledem k době lze říct lidí nebo dokonce duší. Pravá církev je 

tedy jen jedna. Jsou do ní zahrnuti všichni, kteří jsou předurčeni ke spasení, jeţ nastane v den 

posledního soudu.
22

  

Hus ji dělí na tři základní části. Církev zvítězilou, putující nebo bojující a církev spící. 

Církev zvítězilá zahrnuje všechny, co „jsou blahoslavení odpočívající v nebeské vlasti, kteří 

vedli boj Kristův proti satanu a konečně a slavně zvítězili“.
23

 Církev putující nebo bojující 

čítá všechny ţijící teď a tady na Zemi. Církev spící obsahuje všechny, kteří jiţ dobojovali a 

nyní si odpracovávají své zadostiučinění v očistci. Pro naše téma jsou zajímavé poslední dvě 

části. Jan Hus nabízí ještě jedno základní dělení obecné církve, kdyţ cituje sv. Remigiuse
24

: 

„Svatá církev je shromážděna ze dvou částí, jednu tvoří ti, kdo nikdy nezhřešili a druhou ti, 
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kdo hřešit přestali.“
25

 Toto rozdělení zhruba kopíruje Augustina. Nelze si nevšimnou, ţe Hus 

souhlasí s konceptem svobodné vůle. Husovo učení sice obsahuje koncept predestinace, 

zároveň však hovoří o těch, kdo hřešit přestali. Jeho putující a spící církev je také církev 

řekněme „v procesu“. Teď a tady nehotová a nedokončená. Je bojující za Krista. V den 

posledního soudu jistě zvítězí, ale teď bojuje. Jako kdyby snad lidský ţivot byl cestou ke 

spasení, která můţe být přímá, ale můţe se i klikatit. V očistci totiţ čekají ti, kdo po 

zadostiučinění dojdou „odměny v nebeské vlasti.“
26

  

Hus vyjmenovává i záruky spasení pro kaţdého ve svaté církvi. Píše, ţe Kristus 

nedovolí, aby církev došla zatracení. Pouţívá k tomu lehce patriarchální analogii Jeţíše Krista 

jako ţenicha a svaté církve jako nevěsty. Manţel totiţ nikdy nedovolí, aby nevěsta smilnila. 

Na dalších stránkách přidává jiné analogie. Jeţíš Kristus i obecná církev jsou neoddělitelný 

celek, tak jako hlava a tělo tvoří celek. Nic nás tedy nemůţe odloučit od lásky Boha.
27

 Taková 

tvrzení by mohla působit jako prázdné fráze, ale vědomí, ţe na naší cestě ţivotem plné 

překáţek a slepých uliček nejsme sami, je velmi posilující.
28

 Hus klade důraz na jednotu těch, 

kdo jsou v obecné církvi – celého společenství. Ta se nachází právě v jednotě předurčení. 

Všichni jsou totiţ nakonec spojeni blahoslavením. Chce tím říci velmi důleţitou věc. Nezáleţí 

totiţ na tom, v jaké fázi ţivota se zrovna nacházíme. Můţeme vést dobrý ţivot a můţeme 

čekat v očistci na zadostiučinění, ale na konci bude kaţdý, kdo je součástí obecné církve, 

spasen. Toto je velká výzva pro obecnou pokoru člověka vůči jiným lidským bytostem. 

V očích Boha není nikdo víc nebo míň bez ohledu na to, jestli zrovna úspěšně vede spořádaný 

ţivot nebo jestli bez domova leţí u cesty a ţebrá o drobné. Kdyţ je člověk součástí obecné 

církve svaté, bude v den boţího soudu spasen.  

Hus ale píše i o tzv. předvěděných. Ti jsou předem zatraceni a nemají šanci na spasení. 

Hus se tak vyrovnává například s jedním z učedníků zvaným Jidáš Iškariotský. Jidáš byl sice 

učedníkem, ale byl předem zatracen, aby mohl být naplněn Boţí záměr. Proto Hus rozlišuje 
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mezi tím, kdyţ je někdo v církvi a kdyţ je součástí církve. I předem zatracený můţe být 

v církvi na základě aktuální milosti Boţí, která však netrvá. Proto Jidáš mohl být učedníkem 

Jeţíše, i kdyţ byl předem zatracený. Naopak někdo se svými činy můţe aktuálně vydělit 

z obecné církve, ale je předurčen ke spasení. Jako například apoštol Pavel, který první část 

svého ţivota křesťany pronásledoval. Hus ale zároveň připomíná, ţe nikdo dopředu neví, 

zdali je součástí obecné církve nebo zdali pouze je v církvi z aktuální milosti Boţí. Vše bude 

odhaleno aţ u posledního soudu.
29

 Takové konstatování působí trochu nespravedlivě. Zkusme 

si z toho ale vzít to dobré. Jiţ jsme si ukázali, ţe Hus přisuzuje člověku svobodnou vůli. Co 

ale vytvoří onen manévrovací prostor? Onu prázdnotu, do které můţeme napnout „vektor“ 

svobodné vůle? Je to nevědomí. Nevědomí, jako temnota, kterou všichni cítíme tak blízko. 

Moţnost se rozhodovat pramení z nevědomosti. Nikdo ve své existenci nedosáhne dál neţ do 

přítomnosti a toto omezení, jakkoliv nepříjemné, nám umoţňuje svobodně volit. I Hus si toto 

nevědomí pochvaluje, protoţe úkolem kaţdého křesťana je věřit.
30

 To znamená konat bez 

nároku na znalost správné odpovědi. To znamená ţít. 

Asi nejjasněji se o svobodné vůli člověka Hus vyjadřuje v desáté kapitole spisu O 

církvi. Píše: „Avšak tělesná moc, ačkoliv tu je působením darů milosti, přece je bezprostředně 

dána k tomu, aby se Boží tvor řídil podle přirozených nebo nabytých statků. A tak vidíme, že 

každý člověk má dvojí moc, neboť každý člověk má mít moc nad činností svých údů a mimo to 

má moc žít v milosti.“
31

 Kaţdý člověk má tedy moc nad svým tělem i v obecném 

rozhodování. Ţití v milosti v nás navíc můţe evokovat i další souvislost. Dalo by se to snad 

chápat i jako moc ţít v pravdě a autenticky.  

Na problém autenticity jsme jiţ narazili při rozboru spisu Dcerka. To, ţe člověk má moc 

ţít v milosti lze říci jinak, ţe má moţnost ţít v milosti. Má volbu. Můţe i hřešit, ale pak o 

Boţí milost přichází. Výše uvedený citát je trochu vytrţený z kontextu, ale nikoliv proti 

smyslu celé věci. Hus dále porovnává moc ţít v milosti, tzv. duchovní nebo autentickou moc 

danou od Boha (svobodná vůle) s mocí vykonávat svá rozhodnutí v rámci církevní instituce, 
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tzv. moc nástrojová. Dostává se tím pozvolna do další oblasti, které se chceme věnovat, a sice 

střet přirozené moci a moci přidělené v rámci institucionální funkce. Hus dále píše, ţe 

přirozená moc můţe být člověku milostí rozšířena či zúţena hříchem. Hus sice toto opět 

vztahuje jak na moc přirozenou, tak na moc v rámci instituce. Ohledně svobodné vůle a 

pravdy Hus v podstatě vytrvale upozorňuje na záměnu dvou různých věcí. Jedna je přirozená 

moc skrz níţ můţeme volit skutečnou pravdu tím, ţe budeme správně volit dle svého 

nejlepšího svědomí a druhý případ je přidělená institucionální moc, která se falešně zaštiťuje 

mocí vyšší. Je to vlastně projev moci přirozené, která však nekoná v milosti, ale v hříchu. 

Jakoby v takovém případě v člověku převládlo něco, co odvádí od snahy hledat Boţí milost, 

tedy pravdu. Jakoby se takový člověk zacyklil v rámci svobodné vůle sám v sobě a tím ztratil 

schopnost nalézt Boţí milost svými skutky. 

Hus také varuje, spolu s Augustinem, ţe Bůh disponuje určitými bezpečnostními 

mechanismy pro ochranu jedince nebo i světa. Můţe člověku svobodnou vůli zvětšit nebo 

zmenšit podle toho, jak jedná nebo chce jednat. Buď konáme „synchronně“ s Boţí milostí 

nebo „asynchonně“ tedy v hříchu. Míru asynchronicity Bůh vyhodnocuje a dle toho reguluje 

míru svobodné vůle.
32

 Vědomí tohoto můţe mít některá úskalí. Do budoucnosti nikdo nevidí 

a temnota při přemítání o budoucnosti, kterou můţeme pocítit, snadno vyvolá pocit tísně a 

strachu. Strach je většinou spojen s obavou moţného jednání asynchronně s Boţí milostí. 

Takový člověk je paralyzován a dar svobodné vůle mu připadá spíš jako prokletí, se kterým 

neví jak naloţit. Jiný člověk zase přijme zatemňující princip toliko za vlastní, ţe v něm úplně 

rozpustí své já a z jeho svobodné vůle se stane libovůle. Pro oba extrémy Hus připomíná, ţe 

vše má neustálý dohled z nebes. Co se nestane na nebi, nestane se ani na zemi. Činy lidí 

musejí mít oporu v Bohu. Pokud se od Boha vzdalují, tak Bůh pouţije korekční mechanismy. 

Ve svém spise O církvi Hus dále uvádí, ţe Bůh uznává jen skutky spravedlnosti a 

milosrdenství. Zde je na místě úvaha. Nemusíme se ke svému bliţnímu chovat jen milosrdně, 
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můţeme se k němu chovat i spravedlivě.
33

 Nebo by se dalo říct, ţe milosrdnost můţe být ve 

spravedlnosti. Toto by snad šlo pojmout tak, ţe milosrdnost se nemusí vţdy rovnat obětavosti. 

Člověk můţe pomoc odepřít, a kdyţ toto odmítnutí bude spravedlivé, bude zároveň 

milosrdné. Hus dále píše, ţe Bůh se vztahuje ke kaţdému jednotlivě a nenechá bez trestu, 

pokud někdo někomu jinému zasahuje do ţivotního příběhu jinak, neţ spravedlivým soudem 

nebo milosrdenstvím. Tato povzbudivá poznámka říká, ţe kaţdý člověk je Bohem chráněn 

před zvůlí druhých. Neznamená to, ţe se nemůţe stát terčem zvůle druhých. Můţe se však 

spolehnout, ţe kaţdá zvůle proti němu bude Bohem sankcionována. Z toho lze učinit závěr, 

ţe nikdo nepotřebuje ke svému spasení jiného člověka, neţ sám sebe.  

Bůh se spravedlivě a milosrdně vztahuje ke kaţdému jednotlivě je konečným garantem 

spasení. Lze také říct, ţe Bůh je tím pádem posledním garantem lidské svobody a pravdy. Při 

rozboru spisu Dcerka jsme si ukázali, nejjistější cesta k Bohu vede skrz sebe a kaţdý člověk 

má dostatečné vlastní zdroje pro ţivot v pravdě. Jakákoliv pozemská instituce si můţe 

nárokovat právo být prostředníkem mezi Bohem a člověkem, ale institucionální fungování má 

své limity a s tímto vědomím je nutné k instituci i přistupovat. Laik má vţdy přezkoumávat 

pravdu i o vysoce postavených prelátech v církevní instituci. Hus tím vyzývá k samostatnému 

myšlení. Bůh se totiţ vztahuje ke kaţdému jednotlivě, jak uţ jsme uvedli. Víra je povinná jen 

skrze Písmo a ne skrze ústa prelátů.
34

 Pokud laik cítí, ţe je ústy prelátů klamán, je správné, 

kdyţ se spolehne na své pocity a má na to i plné právo. Pravda není totiţ dána váţností úřadu 

ani většinovým míněním.
35

 Nač bychom pak měli svobodnou vůli, kdyby pro nás byla 

závaznější vůle nějaké vnější struktury nebo pravda druhých, neţ náš vlastní pocit? Člověk je 

povinen si váţit především sám sebe a respekt k osobním pocitům je ten nejvýsostnější projev 

sebeúcty. Je to zároveň nejvýsostnější projev úcty k Bohu. Bůh vloţil jednotlivé duše lidí do 

oddělených tělesných schránek z nějakého důvodu. Jako má kaţdý člověk své tělo, tak má i 

svůj pozemský příběh a je povinen o něj pečovat a chránit ho. S tělem dostala duše i 
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svobodnou vůli jako motor pro proţití svého osobního příběhu. Být člověkem je tedy cenný 

dar od Boha a ţitím svého osobního příběhu doopravdy naplňujeme Boţí záměr. 

1.4 Reformátor Jan Hus podle Erazima Koháka 

Pro další z úhlů pohledů na dobu husitství sáhněme po Erazimu Kohákovi. Erazim 

Kohák od konce 40. let 20. století ţije v USA. Přesto se rozhodl „být Čechem žijícím 

v Americe“
36

 a svojí příslušnost k českému národu dokazuje ustavičným zájmem o smysl 

českých dějin. Kohák se ve své knize Domov a dálava ptá, zdali se má novodobý český národ 

povaţovat za dědice odkazu husitství? Podle Koháka tato otázka vyvstala na konci 19. století 

při obrodě českého národa ubitého rakouským katolicismem. Otázka na první pohled 

historická, byla mnohem více filosofická. Odpověď nebyla samozřejmá, protoţe český národ 

druhé poloviny 19. století byl vesměs celý barokně katolický a nikdo nesmýšlel o českém 

území jinak, neţ jako součásti německé kultury. Avšak usilovnou prací 3 generací českých 

buditelů došlo k obrodě Češství do stavu plnohodnotného národa.
 37

 Kohák hledá nějaký 

náznak tehdejší představy o českém národě a nachází v citaci Palackého, který říká: „Byli 

jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“
38

 Tento citát jasně deklaruje, ţe doba husitská byla 

v kruhu buditelů brána váţně a do dějin českého národa se počítala. 

Kohák píše, ţe pro dostatečně hluboké pochopení smyslu českých dějin je nutné se 

nejprve ptát po smyslu dějin obecně. Nás však nyní zvlášť zajímá, co má společného Češství a 

husitské hnutí. Kohák zde vidí paralelu, a sice pokud se chceme ptát po smyslu doby husitství, 

je dobré se napřed zeptat po smyslu víry jako takové.
39

  

Víru Kohák definuje jako proţívaný vztah člověka k Bohu, k bliţnímu a ke světu. Nelze 

k ní přistupovat vědecky, jako nezaujatý vnější pozorovatel, co jen sbírá empirické informace. 

Víru člověk musí proţít zevnitř, jako bezprostřední osobní zkušenost. Co se z takové to 

zkušenosti dá vypovědět o víře? Kohák jí popisuje jako jistý průlom z dvourozměrného 
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kauzálního ţivota do 3. rozměru. Dvourozměrným ţivotem chápe bezhodnotové ţití den po 

dni z jedné strany ohraničené narozením a z druhé strany smrtí. 3. rozměr ţivota, který přináší 

zkušenost víry, má být určitý průlom představy či naděje toho, co by mohlo být nebo mělo být 

do prázdnoty dvourozměrného ţivota. K ilustraci víry pouţívá Kohák i několik citací. Třeba 

C. S. Lewis o víře hovoří jako o „zaskočenosti radostí“. Nebo Jan Patočka popisuje víru jako 

„setkání člověka s konečností“.  Jde o jakousi odpověď člověka na výzvu nebo obdarování, 

které přichází z vnějšku. Přijetím této výzvy nebo daru ţivot získává trojrozměrný smysl. Víra 

je podle Koháka na jednu stranu odsouzením našeho kaţdodenního běţného přeţívání, 

protoţe s přijetím víry přijímá člověk i fakt, ţe tento ţivot je něčím nedostatečným a 

nedokonalým. Na druhou stranu víra otevírá naší naději spásy v překonání nedostatečnosti 

pozemského ţivota. Toto je základní smysl kaţdé víry.
40

 

Erazim Kohák píše o dvou moţných přístupech ve víře k tomuto světu. Buďto si lidé 

uvědomují nedostatečnost ţivota skrze stvořenost světa. To znamená jeho konečnost. Vzepřít 

se této konečnosti prostě není moţné. Kdo se o to pokusí, ten nutně končí tragicky. 

Nedokonalost je vlastně stav trvalého hříchu a víra nám nabízí jen usmíření s tímto 

nezměnitelným stavem. Druhý přístup nahlíţí tento svět jako v podstatě dobrý. Bůh ho tak 

stvořil. Existence hříchu neboli zla ve světě vyvstala v čase a lze jej tedy odstranit. Církevní 

instituce je brána jako ztělesnění Boţí přítomnosti ve světě. V tomto náhledu je její úloha 

zvěstovat a schraňovat prostředky spásy, kterými se dá účinně bojovat se zlem jiţ na tomto 

světě.
41

  

V církvi je běţný vnitřní dialog mezi dvěma póly. Na jedné straně stojí kněţí a na druhé 

straně proroci. Prorok představuje progresivní prvek církve. Jeho hlasem se do naší 

samozřejmosti vlamuje posvátno. Prorok je motorem vývoje náboţenství, ale zároveň stojí 

mimo aktuální realitu. Kněţí naopak stabilizuje prorocká slova. Vytváří a udrţuje jejich 

aplikaci na praktický ţivot. Kněţí říká, jak ve víře přeţít i za cenu kompromisů a v tom se 

můţe skrývat nebezpečí. Ideální funkční celek církve stojí na dialektickém vztahu proroka a 
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kněze. Tento proces vytváří dynamiku celého náboţenství. Kohák tento vztah popisuje také 

jako víru v podmínkách přítomného světa. Je to ale zároveň střet opravdovosti víry a formální 

správnosti zapsaných pravidel. V Novém zákoně takový konflikt známe v podobě střetu 

Jeţíše a farizeů. Podobných příběhů ale nalezneme v dějinách nespočet. Jsou to střety 

reformátorů a církevní instituce. Nelze říci, který pól v tomto nekonečném souboji drţí 

pravdu. Jsou totiţ potřeba oba dva, protoţe bez jednoho by se zvěst rozplynula v čase pod 

náporem odlišných názorů nad realitu a bez druhého by se zvěst vyprázdnila. Zbyla by z ní 

jen dutá skořápka bez ţivota.
42

 

Takto lze tedy dle Koháka zhruba popsat dobové proţívání víry a chápání funkce 

církevní instituce na hranici středověku a novověku v Čechách. V těch časech si lidé opravdu 

mysleli, ţe s Jeţíšem vstoupil do dějin princip, který zpochybňuje nutnost hříchu, respektive 

zla, a dokáţe se i se zlem vypořádat. Tento velice optimistický a veskrze pozitivní přístup 

vybízí k ţivotní aktivitě. Vybízí k tomu, aby lidé vzali ţivot do svých rukou. Víra tu totiţ není 

jen pro útěchu zoufalství z naší bezmoci, ale k nápravě člověka i světa. Bůh k tomu 

prostřednictvím církve poskytuje vše potřebné. Úkol církve je tedy jasný. Má aktivně bojovat 

se zlem. Nikoliv se s ním smířit a věřícím jen poskytovat útěchu. Tato funkce církevní 

instituce nebyla dána nějakou vnitřní dohodou. Ustanovovalo jí přímo očekávání všech 

upřímně věřících lidí. Toto očekávání vycházelo nejen z pozitivní vize víry, v níţ věřící ţily, 

ale i z pudu sebezáchovy a strachu z věčného zatracení a pekelných muk. Prostí věřící chtěli 

odstranění hříchu ze světa, tím smíření s Bohem a následnou blaţenost po smrti.
43

 

Husitská revoluce trochu vyčnívá z českých revolučních dějinných momentů, které po 

ní následovali tím, ţe se jedná o skutečné vzbouření těch nejobyčejnějších lidí. Samozřejmě 

ruku v ruce s ideovými vůdci. Ale spontánní hnací síla revoluce šla, jak se říká „zdola“, od 

základny společenské struktury, od prostého lidu.
44

 Lid rozbouřený revolucí sice rychle získal 

pověst krvavých hrdlořezů, to je však představa vytrţená z kontextu. Krvavé násilí směrem od 

pánů k podaným bylo běţné a nikdo se nad ním nepozastavoval podle hesla: co je běţné, to je 
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normální. Jakmile se však karta obrátila a stejným způsobem se husité začali chovat bohatým 

pánům, kteří jim ještě krátce před tím neomezeně vládli a utlačovali je, hned mezi šlechtou 

vznikl obraz krvavých násilníků. Násilí ale husité neprojevovali na prostém lidu. Vypalovali 

jen panská sídla a kláštery, které obyčejné věřící vyuţívaly. 

Církevní instituci doby předhusitské dominoval výhradně kněţský prvek (kněţí X 

proroci). Mocným prelátům šlo jen o zajištění svých výsad. Církevní instituce se chovala jako 

šlechta svého druhu. Ţila vyloţeně světsky, poţitkářským ţivotem a vysávala silně věřící 

podané, které drţela v šachu silou svých kázání proti hříchu, jejichţ obsahu ale církev sama 

nebyla schopná ani ochotná dostát. Prostý lid své útrapy snášel, protoţe si stále drţel pevnou 

víru a byl zvyklý na aroganci církevních prelátů a šlechtických pánů. S Erazimem Kohákem 

jsme si jiţ popsali, v čem spočívalo očekávání prostých lidí od církevní instituce a jaká byla 

motivace tohoto očekávání. V této motivaci Kohák hledá i motivaci k revoluční náladě. Lidu 

šlo o osobní spásu, a ačkoliv si stále drţel pevnou víru v Boha, začal ztrácet víru církevní 

instituci, jako garanta prostředků ke spáse. Před nesnesitelnými muky lid ochrání Boţí milost, 

kterou má spravovat církev. V lidech rostlo přesvědčení, ţe církevní instituce svou úlohu 

neplní dobře a tím je ohroţena spása lidí. Konečná otázka zněla, jak můţe církevní instituce 

účinně zprostředkovat milost Boha, kdyţ vypadá tak jak vypadá?
45

 Odpovědí byla husitská 

revoluce. 

Podrobný průběh husitské revoluce pro nás není tak důleţitý, jako její konec a vyústění. 

Jak postupovaly válečné roky, začala se rozcházet představa dvou skupin uvnitř husitství. 

První skupinu tvořila města, která silně pociťovala ekonomické dopady válečného stavu 

země. Druhou skupinou byla polní vojska tvořená vesničany. Zatímco měšťané byli jiţ 

znaveni vleklým sporem a přáli si vést klidnější a prosperující ţivot, polní vojska byla daleko 

více motivovaná porazit katolické nepřátele a jednou pro vţdy prosadit jedinou pravou 

utraquistickou víru. Katoličtí páni vycítili příleţitost a nabídli městům mír v podobě statusu 

quo. V případě míru v Čechách měl zůstat katolicismus a utraquismus by byl tolerován. 

Přistoupení na dohodu brala polní vojska jako zradu všech ideálů, coţ nakonec vedlo k Bitvě 
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u Lipan. Venkov byl městy poraţen a tím byl prosazen mír s katolíky. Města zastávala odkaz 

Petra Chelčického, podle kterého nebylo nutné neústupně a násilně prosazovat myšlenky 

utraquistiské víry na rozdíl od radikálních venkovských vojsk. I kdyţ byl tedy radikální proud 

husitské revoluce poraţen, v celkovém kontextu se z husitské revoluce zrodilo něco mnohem 

cennějšího. Vznikly dvě náboţenské skupiny, dva národy, mezi kterými utichly zbraně. 

Otevřel se prostor pro dialog. Spoluexistence dvou náboţenských skupin v jednom státě byl 

na svou dobu unikát, který neměl obdoby. Tolerance byla stvrzena tzv. Basilejskou 

kompaktátou roku 1512 a na 108 let zajistila v Čechách názorovou pluralitu.
46

 

Protoţe husitská revoluce stála na aktivitě prostého lidu, lid se tak vlastně zapojil do 

věcí veřejných a projevil svou vůli participovat na chodu státu. Mimo jiné se díky tomu 

v Čechách rozšířila čeština na úkol němčiny a latiny. Další národotvorný prvek vyplynul 

z plurality víry, nikoliv z monopolu. V tomto světle byla prohra radikálních husitů paradoxně 

výhrou pro Češství. Kaţdá „pravda“ se totiţ spolu s mocenským nárokem stává nepravdou. 

To byla slabina radikálního přístupu husitských venkovanů. Kohák říká, ţe pravda se nedá 

drţet. K pravdě se dá jen poukazovat. Přesně v tomto smyslu vyústila husitská revoluce. Její 

výsledek vytvořil prostředí pro skutečnou pravdu ţijící ve svobodném dialogu. Znakem 

husitského češství se tedy nakonec stala pluralita. Kohák toto krásně překládá do nového 

světla: Znakem Češství od dob husitských je tím pádem usilovné hledání smyslu, co je to být 

Čechem.
 47 
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2 T. G. MASARYK 

Struktura této kapitoly je podobná předchozí. Nejprve načrtneme dobové pozadí a 

Masarykův ţivot. Pak probereme důleţité myšlenky souboru Masarykových přednášek a 

projevů s názvem Jan Hus. Na závěr této kapitoly nám opět pomůţe Erazim Kohák dobrat se 

celkového smyslu Masarykova díla. 

2.1 Dobové pozadí Masarykova života 

Kohák popisuje dobu přelomu 19. a 20. století, ve shodě s mnoha dalšími autory, jako 

dobu dějinného optimismu. Ve starém Rakousku toho času vládl klid a stabilita. Jen ti 

nejprogresivnější doboví myslitelé, a bylo jich minimum, jakoby slyšeli trávu růst a varovali 

před temnotou nadcházejícího 20. století. Jmenujme třeba Fridricha Nietzscheho. 

Celoevropská víra ve stále lepší a lepší zítřky se zhroutila po sarajevském atentátu na 

Františka Ferdinanda d'Este roku 1914. Kohák píše o specifiku Čechů, kteří si dějinný 

optimismus zachovali aţ do roku 1938. Byli povzbuzeni zrodem samostatného 

Československa. Ozvěny optimistických očekávání pak dle Koháka lze zaslechnout ještě na 

jaře roku 1968 a snad i v době sametové revoluce. V porovnání s poraţeným poválečným 

Německem byla nálada v nově zaloţeném Československu opravdu v ostrém kontrastu a 

Kohák píše, ţe velký podíl na tom nesl přímo Tomáš Garrigue Masaryk. V očích Čechů si 

nesl auru aţ bájného hrdiny, který vysvobodil český národ ze spárů rakouské monarchie. 

Kohák přisuzuje tomuto zkratkovitému dějinnému popisu Masarykovy úlohy aţ pohádkovou 

jednoduchost a krásu. A hned dodává, ţe příběh jako z pohádky nebyl daleko od reality.
 48

 

Masaryk se narodil do chudé vesnické rodiny v roce 1850. Místní kněz v něm rozpoznal 

talentovaného hocha a pomohl mu ke studiím. Od 15 let si sám zajišťoval obţivu soukromým 

doučováním dětí z bohatších rodin. Masaryk odmaturoval na Akademickém gymnasiu ve 
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Vídni. Pokračoval ve studiích na filosofické fakultě. Při roční stáţi na universitě v Lipsku se 

seznámil se svou budoucí ţenou Charlotte Garrigue. V roce 1876 obhájil doktorát a o 3 roky 

později habilitoval. Od roku 1882 přednášel na nově rozdělené Karlo-Ferdinandově universitě 

v Praze, kde byl jmenován mimořádným profesorem. Bylo mu pouhých 32 let. Praţská 

universita se stala jeho základnou pro utváření nové české národní totoţnosti. Působil i 

v politickém ţivotě. Zastupoval Čechy v říšské radě Rakouska-Uherska. Je dobré 

poznamenat, ţe svým vzděláním byl mezi českými politiky dost osamocen. Po vypuknutí 

první světové války si Masaryk uvědomil, ţe realita mnohonárodnostní rakouské monarchie je 

neudrţitelná bez ohledu na výsledek války. Začal tedy v exilu pilně pracovat na vzniku 

samostatného Československa. Usilovným vyjednáváním i významnými politickými činy 

(organizace československých legionářů) získal mezinárodní podporu pro vznik nového státu 

a do nové vlasti se triumfálně navrátil jiţ ve funkci prezidenta.
49 

2.2 Masaryk: Jan Hus 

Zajímavý a pro nás velmi přínosný náhled na Jana Husa poskytuje Tomáš Garrigue 

Masaryk ve svém díle Jan Hus z roku 1896. Vnímá totiţ Husa z pohledu Českého národa 

konce 19. století. Národní obrození sice vyvrcholilo revolučním rokem 1848. Masarykovi se 

ale zřejmě ani po téměř 50 letech nezdál proces dostačujícím způsobem ukončen. Masaryk 

velmi vzhlíţí k době husitství a reformační období bere taktéţ jako obrodné období. Jana 

Husa vnímá jako původce spousty zásadních myšlenek v otázce existence člověka. 

S Masarykovou pomocí dokáţeme utvořit určitý řetězec vztahů, který nám pomůţe lépe 

pocítit krásu a nadčasovost Husových myšlenek. Máme na mysli Husa a jeho pojetí svobodné 

lidské bytosti, které bylo zásadním motorem následných reformačních snah. Tím se můţeme 

zamyslet nad samotnou podstatou Českého národa a od definice Češství se vrátíme zpět 

k člověku jako takovému. 
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Proč tedy Masaryk povaţuje Husa za tak zásadní a stále aktuální postavu českých 

dějin i téměř 500 let po jeho smrti? Masaryk vidí klíčový přínos Husových myšlenek 

v Husově bezmezné důvěře v kaţdého člověka, jako autentické a soběstačné bytosti. Tento 

hluboký humanismus, předpokládající moţnost skutečné vnitřní svobody člověka, vnímá 

Masaryk jako původnější a důleţitější neţ politickou svobodu, která se odvíjí od institucí vně 

člověka. Masaryk porovnává tyto dva druhy svobod. Na jedné straně Masaryk vidí skutečnou 

hloubku Husova humanismu tím, ţe vyvěrá z citu a náboţenské ideji.
50

 Chce tím říct, ţe 

Husův humanismus se dotýká člověka v jeho nejniternější existenci. Proti tomu Masaryk staví 

liberalismus související s osvícenstvím, resp. filosofickým racionalismem. Pojem 

humanismus je spojován i s liberalismem, ale Masaryk vidí zásadní rozdíly. Dokonce tvrdí, ţe 

pokud liberalismus domyslíme do důsledků, tak stojí proti pravému humanismu. Masaryk 

vysvětluje liberalismus jako myšlení, které se nese v duchu racionální filosofie. Tím pádem 

bere člověka a realitu obecně velmi mechanicky. Přisuzuje člověku určitá nezcizitelná práva, 

dělá z něj občana. Tato bezesporu dobrá privilegia však vţdy rámcuje politickým diskursem. 

Liberalismus říká, ţe člověk má tato práva, ale jen v rámci instituce státu. Dle Masaryka se 

tím jen mění hrací pole, ale hráči zůstávají stejní tím, ţe jsou z nich stále hráči. V Evropě na 

tomto základu proběhly revoluce, které nic víc, neţ politické svobody nepoţadovaly. 

Například francouzská revoluce. Není divu, protoţe k ničemu hlubšího je jejich ideový motor, 

tedy racionalismus, nepobízel. Masaryk poukazuje na problém, kterým je pouhé přesunutí 

moci z jedné instituce na jinou.
51

 Člověk, i jako občan, se pak dříve či později musí podrobit 

institucionální moci. Hus usiloval především o vnitřní obrodu člověka, která s ţivotem v obci 

přímo nesouvisí. Nedá se ani říct, ţe jde o apolitický přístup. Je to prostě diametrálně jiný 

náhled na lidskou existenci.  Humanismus liberální klouţe po povrchu lidské existence, 

humanismus reformační jde do jádra. 
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Dle Masaryka Hus vidí smysl lidské existence v etice nikoliv v politice.
52

 Jinak řečeno 

smysl člověka je ve vnitřní integritě, integritě svědomí. Nikoliv v integritě v rámci nějaké 

vnější instituce, které má povinnost přiznávat poslušnost i v případě rozporu s vnitřní 

integritou. Proto také Masaryk vyzdvihuje myšlenku, ţe církev je obec pravých křesťanů, 

nikoliv volených nebo tradicí dosazených zástupců. Opakuje po Husovi, ţe svoboda svědomí 

není volnomyšlenkářství, ale svoboda k sebenaplnění. 

Masaryk ale vidí v Husovi mnohem víc, neţ jen zakladatele reformačního hnutí a 

pravého humanistu. Vidí v něm člověka, který nejlépe dokázal vystihnout pravou podstatu 

českého národa. Otázka po sebeurčení českého národa byla v Masarykově době stále velmi 

ţivá. Kdo jsou Češi a čím se liší od ostatních národů? Svým humanistickým zaloţením, 

odpovídá Masaryk. Dle Masaryka všichni významní čeští filosofové byli ke svému dílu 

puzeni ţízní po autentické existenci a ne po politické svobodě. Masaryk však netvrdí, ţe Jan 

Hus byl zakladatelem pravého Češství. Naopak, jako Čech svérázně pociťoval otázky po 

lidské existenci a svým dílem na tyto otázky výjimečně dobře odpověděl. Humanismus 

v praxi znamená opravdové bratrství mezi lidmi, které není podmíněné společným zájmem 

v rámci nějaké sociální konstrukce, instituce.
53

  

I dnes je Čechům často vytýkána malá občanská angaţovanost a ignorace politiky. 

Čechům se zřejmě nechce do politického prostoru vkládat příliš energie. Nevidí v tom smysl. 

V dobách společenského klidu se taková národní vlastnost můţe opravdu jevit jako nevýhoda. 

Můţe však nastat období krize, ať uţ jakéhokoliv základu, a z nevýhody se stane rázem ta 

nejcennější vlastnost. Krizová období se totiţ na mnoha místech světa projevují násilím a 

společenskými nepokoji. Toto Češi ale nemají v povaze. Jejich humanistický naturel bude stát 

vţdy před politickými nebo ekonomickými zájmy. Zájmy, které reprezentují instituce. V tom 

je moţno vidět skutečnou hodnotu Češství, které si lze váţit a kterou stojí za to bránit. 

Nejedná se však o projev nacionalismu, protoţe nacionalismus vyrůstá z politického 
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diskursu.
54

 Obrana Češství je totiţ obranou proti přílišnému politickému, tedy 

institucionálnímu ţivotu lidí. Pro Čechy je příznačná nedůvěra v jakékoliv instituce. Češi jsou 

národ, kde se nejmíň lidí v poměru k celku hlásí k jakémukoliv náboţenství. Ateismus a 

anarchismus ale nejsou správná označení pro povahu Čechů. Správné označení je pravý 

humanismus. 

V další části knihy hovoří Masaryk k českému studentstvu. Masaryk vyjadřuje naději na 

hojné badatelské činnosti o Janu Husovi a české reformaci. Toto bádání totiţ spojuje 

s pokrokem mravnosti a náboţenství lidstva a zvláště českého národa, kde reformační 

tendence poprvé povstaly. Dále cituje Husův dopis svému studentovi, kde vyjadřuje 

upozornění, ţe v ţivotě nastanou chvíle, kdy „to, co je dovoleno, co je pěkné, musí ustupovat 

tomu, co je vážnější a důležitější.“
55

 Nabádá, abychom uţívali ţivota, ale zároveň ho brali 

váţně a dokázali si cenit věcí pro ţivot podstatných. Masaryk zmiňuje i dopis Jana Husa celé 

praţské universitě z kostnického vězení. Hus všechny vyzývá, aby hlavně stáli svorně 

v poznané pravdě. Masaryk dodává, ţe svornost je posvátná, ale jen svornost v pravdě. 

Svornost v omylu je totiţ špatná a nebezpečná a svornost ve lţi vyloţeně zlá.  

Masaryk připomíná, ţe Jan Hus se při bránění své pravdy aţ do smrti stavěl proti vnější 

autoritě, jejíţ nároky byly v rozporu s jeho osobním svědomím. Dosvědčil svou smrtí, ţe 

vlastní svědomí je pro něj nejvyšším rozhodčím o tom, co je a co není pravdivé. Potvrdil tím 

svůj postoj, ţe před Bohem stojíme kaţdý sám a pokud budeme jednat v rozporu se svým 

svědomím, Bůh nás podle toho bude soudit. Nebude soudit vnější instituci, které se 

podvolujeme, ale nás. Jsme sami, kaţdý svého štěstí strůjcem. V konfliktu mezi autoritou a 

svědomím Hus sice padl a přesto zvítězil. Na smrt šel totiţ s vědomím, ţe před Bohem 

nepochybil. Hus si uvědomoval, ţe se prvně zodpovídá Bohu a aţ pak lidem, bez ohledu na 

výši jejich společenského postavení.
56

 Masaryk vidí v Husově postoji jeden z vrcholů českých 

dějin a dějin vůbec. Bere ho jako program pro Čechy i celý svět. Reformací český národ 

vstupuje na scénu novodobé historie tím, ţe se vzepřel centralistické moci, jako celek. Nikoliv 
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jen jako určitá společenská vrstva. Zbytek Evropy následoval podobný vývoj aţ 100 let po 

husitské revoluci.
57

 

Masaryk vylučuje, ţe by národnostní otázka byla otázkou pouhé genetiky. Vidí za 

národní identitou cit pro společnou věc, lásku a ideu mravní, ke které se společně vztahujeme. 

Do národní identity zahrnuje i jazyk. Jazyk opravdu můţe být konstituujícím prvkem pro 

náhled na realitu. Přes jazyk se totiţ realita artikuluje a podoba jazyka proto artikulovanou 

(vnímanou) realitu spoluvytváří. Dle Masaryka nám právě reformace ukázala mravní ideál, ke 

kterému přirozeně tíhneme. Své současníky ale Masaryk upozorňuje, ţe spatřuje oddělení 

národa od mravního ideálu. To je velká chyba. Nezbývá pak totiţ nic, o co se lze opřít ve věci 

národnostní otázky. Není totiţ napřed národ a pak idea, ale naopak. Podle Masaryka zaloţil 

Hus naší národnost na bezprostředním náboţenství a naši novodobí národní buditelé na ideálu 

humanitním. Obrození Čechů je komplexní proces. Zahrnuje především obrození mravní, 

filosofické, náboţenské. Jde o to prostě začít doopravdy a samostatně myslet. To je pro 

Masaryka záruka zdravého vývoje dalších věcí.
58

 

Masaryk vyjmenovává nedostatky reformace, ze kterých je třeba se poručit. Vidí 

především rozumovou a mravní nerozhodnost a zálibu v násilí. Zajímavé je, ţe Basilejskou 

kompaktátu vidí Masaryk, na rozdíl od Koháka, jako naprostou prohru a zaprodání čistého 

ideálu.
59

 Je samozřejmě povolené a nutné se bránit, ale ne útočit. Reformace dle Masaryka 

ještě neskončila. Je to nekonečný proces na cestě k ideálu humanitnímu. Stále je co 

opravovat. Masarykova současná česká otázka je otázkou mravní. Pro Masaryka to znamená i 

otázku náboţenskou, protoţe náboţenství se reformací odcírkevnilo. Masaryk tento fakt 

vnímá pozitivně. Náboţenství ustupuje ze spousty společenských oblastí a o to víc se přimyká 

přímo k jednotlivému člověku. Díky deinstitucionalizaci náboţenství můţe být vztah člověka 

k Bohu daleko intimnější a osobnější. Větší bezprostřednost představuje jakési narovnání a 

větší efektivitu v přístupu k Bohu. O to Masarykovi jde. Chce samostatné jedince s přímým 
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přístupem k Pravdě (Bohu). Tuto myšlenku poprvé vyslovil Jan Hus a tím uvolnil svoje 

svědomí. Reformace nastalá po jeho smrti uvolnila svědomí celému lidstvu.
60

 

V Husově náboţenství vidí Masaryk předně rozum a vzdělání. Jen málo prostoru má 

mystika a toho si Masaryk cenní. Masaryk píše, ţe náboţenství musí být především mravní. 

Tím rozumí vztah k bliţnímu a usilovnou práci. Masaryk toto dobově přetlumočil jako řešení 

aktuální sociální otázky. Masaryk se ve výsledku vyslovuje radikálně protiklerikanisticky. 

Hlásá zrušení kněţí, protoţe v poměru k Bohu je Češi nepotřebují. Jsou to prostředníci ve 

vztahu, který můţe a měl by být bezprostřední. „To musí pochopit český člověk, že v poměru 

k Bohu nepotřebuje prostředníka. Potřebujete vy sluhy, portýra nebo komorníka, abyste se 

smluvili se svým otcem? A potřebujete sluhů, portýrů a komorníků božích? Ne! Buď má každý 

z nás přímý poměr k Bohu, nebo ho nemá. Kdo schovává za cizího prostředníka, ten 

prostředníka potřebuje ze zbabělství, ze strachu.“
61

 Kdo je v bezprostředním vztahu k Bohu, 

ten je náboţensky (mravně) svobodný a tím pádem je svobodný i politicky. Bezprostřední 

vztah jednotlivců je také nutný, protoţe obrození musí začít od jednotlivce. Teprve pak se 

můţe obrodit celý národ.
62

 

2.3 Smysl Masarykova života a díla v reflexi Erazima Koháka 

Kaţdý tedy zná velikost a zářnou slávu prvního československého presidenta Masaryka, 

tatíčka vlasti. Jen málokdo ale zná Masaryka filosofa s bezmeznou důvěrou v humanismus a 

jeho názory na dějinnou předurčenost českého národa k humanismu. Kohák cituje Jana 

Patočku, který v 70. letech popsal význam Masaryka pro tehdejší studentstvo, jako osobnost 

výjimečnou a jako filosofa nezávaţného. Přínos Masaryka – filosofa pro aktivní budování 

„kritického českého sebeporozumění“
63

 můţe být z určitého úhlu pohledu stejně důleţitý, 

jako jeho politické úspěchy. Kohák vidí potenciál Masarykovy filosofické práce i dnes, kdy 
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klesá povědomí jednotlivých států a multikulturalismus a globalizace rozpouští národní 

kořeny. 

Kohák dále vysvětluje, proč je Masaryk – filosof tak málo znám mezi dnešními lidmi, 

dokonce i vzdělanci. Vysvětlení vidí v Masarykově pečlivé srozumitelnosti, na které si dal 

tolik záleţet. Srozumitelnost totiţ paradoxně budí dojem povrchnosti. (Kohák vtipně utrousí 

poznámku o protikladném postoji německých idealistů, u nichţ se srozumitelnost vylučovala 

s filosofičností) S pocitem povrchnosti pak čtenář většinou pouze suše zaujme stanovisko 

souhlasu nebo odmítnutí. Nepouští se však do polemiky, která by vedla k hlubšímu 

porozumění. Mysleme na to, ţe Masaryk psal k lidu, vybízí Kohák. Šlo mu o přeci budování 

národa, a proto bylo nutné, aby mu lidé rozuměli. 

Kohák vysvětluje, ţe Masaryk povaţoval za svůj ţivotní úkol z pozice filosofa 

osvobodit lidstvo ze spárů pověr a přivést zpět na scénu vládu kritického rozumu. Hlásal obrat 

k vědě, jako k objektivní ţivé skutečnosti v bezprostředním proţívání. Je třeba poznamenat, 

ţe Masaryk chápal objektivitu jinak, neţ jí rozumíme dnes. Objektivní pro něj bylo 

synonymum zdravého a Masaryk objektivitě neupíral kvalitu nebo hodnotu. Hodnotu vnímal 

jako součást bezprostřední skutečnosti. Věda pak zpřístupňuje realitu a zkoumá hodnotovou 

strukturu a smysl skutečnosti. Kohák uvádí jedno rázné tvrzení Masaryka: „Smysl je také 

fakt.“
64

 Pro Masaryka je zakoušený svět smysluplný. Úkolem vědy je pak popisovat smysl 

pochopený z bezprostřední zkušenosti. Hnacím motorem tohoto smysluplného uspořádání je 

pro Masaryka pokrok. 

Pokrok chápe Masaryk aristotelsky, jako růst od zárodku k vyspělosti. Růst se v tomto 

pojetí stává základem hodnoty (smyslu) existence a tím pádem i podkladem pro morálku. 

Skutečnost je srozumitelná, protoţe je nestatická. To platí i pro jedince ve společnosti. Růst 

k plné vyspělosti lidství je smyslem i měřítkem hodnoty člověka, protoţe vyspělost je 

uskutečnění a naplnění lidského potenciálu. To je podstata Masarykova ideálu humanitního. 

Vyspělý člověk ţije ve svobodě k vlastním rozhodnutím a se schopností nést odpovědnost za 
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svá rozhodnutí. Opakem toho je ţivot pod dohledem druhého nebo v jakékoliv závislosti 

(např. na vnější instituci). 

Masaryk posuzuje druhy společností podle toho, do jaké míry umoţňují člověku být 

vyspělý a do jaké míry podporují člověka k jeho vyspělosti.
65

 Demokracie by měla v první 

řadě utvářet vyspělé jedince. Je to její hlavní účel a význam. Svoboda tvořená demokratickou 

společností tedy není pouze politická záleţitost. Politické svobody, které má většina lidí 

spojené s demokracií, jako třeba svoboda pohybu nebo svoboda mluveného projevu jsou aţ 

druhotné. Svoboda v představě Masaryka jest synonymum pro vyspělost. Demokracie je tím 

pádem prvně přesun co největší míry odpovědnosti z instituce na jedince. Demokracie také 

garantuje diskusi, jako prostředek spolufungování v takto vzniklé názorové pluralitě. 

Průvodní vlastností budiţ empatie a to nejen vůči druhému jedinci, ale i vůči menšinovému 

názoru skupiny jedinců. Jinými slovy, demokracie je i ochota vzít v potaz menšinu a začlenit 

její pohled do řešení.  

Masaryk dělí politické systémy na dva druhy. Všechny autoritářské reţimy řadí pod 

pojem teokracie. V těchto zřízeních se autorita opírá o Boţí milost, protoţe lidé nejsou 

schopni rozhodovat sami za sebe a tím pádem potřebují vládce, který bude chránit lid před 

jeho vlastní omylností. Moc autoritativního vládce nad lidmi nepochází od lidu ale od Boha. 

Druhý typ společenského zřízení je demokracie. To je vláda svobodných a odpovědných 

občanů. Masaryk v demokracii vidí nejvyšší společenské zřízení, protoţe v pravé demokracii 

se realizuje plná vyspělost lidství. Z tohoto rozdělení Masaryk skládá i smysl veškerých dějin. 

Dějiny jsou příběh lidí na cestě od teokracie k demokracii. Tyto názory Masaryk zastával uţ 

před první světovou válkou a válka byla zatěţkávací zkouškou jeho myšlenek. Masarykův 

koncept ale nenarušila, protoţe v ní viděl jen agonický výkřik teokratického Rakouska. První 

světová válka tak měla být podle Masaryka poslední válkou v dějinách.
66

 Zajímavé můţe být 

srovnání s konceptem Francise Fukuyami, který představil v knize Konec dějin a poslední 

člověk na začátku 90. let 20. století. V této knize předpovídá rozšíření liberální demokracie po 
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celém světě po pádu Ţelezné opony a z toho plynoucí konec světových sporů a tím pádem i 

dějin.
67

 Český národ v dějinách spojuje tendence se osamostatnit na úrovni jedinců (nikoliv 

nacionálně). Jejich snaha je ale dlouhodobě sráţena teokraciemi obklopujícími český prostor. 

Takové je tedy podle Masaryka propojení smyslu českých a světových dějin. 

Masaryk nebyl pověrčivý člověk, ale silně věřil, ţe realita je prostoupena smyslem. 

Tento vyšší princip nebo Prozřetelnost garantoval Masarykovi hodnotu reality. Masaryk se 

dostal do sporu s katolíky. Bral je jen jako odbor propagandy rakouské teokracie. Tento 

souboj ho ale nikdy nepřipravil o víru v Prozřetelnost. Bylo pro něj nemyslitelné, aby politika, 

nebo dokonce i filosofie existovala bez této víry. Dle Masaryka totiţ obé potřebuje pevné 

zakotvení ve vyšším principu, který si vyţaduje morální pohled na svět. Byly mu však cizí i 

prázdné filosofické spekulace. Filosofií vţdy řešil praktický problém. Jeho filosofii lze tedy 

chápat jako program pro reformu, jak o filosofii obecně hovořil Emanuel Rádl. 

Pravděpodobně myslel právě filosofii Masarykovu.
68

 

Vraťme se ještě k Masarykovu chápání růstu a pokroku. Neviděl pokrok jen 

v technologii nebo ekonomice, s nimiţ má pojem pokrok spojena většina dnešních lidí. 

Pokrok chápal hlavně ve smyslu metafyzickém. Pokrok technický jen kopíruje pokrok 

morální na cestě člověka ke svobodě. Svým pohledem na pokrok se nijak nevymykal své 

době. Ostatně o dobovém dějinném optimismu jsme se jiţ zmínili na začátku této kapitoly. 

Masarykův humanistický náhled šel ale přeci jen trochu hlouběji v porovnání s běţným 

dobovým chápáním pokroku. Myslil, ţe samotné lidské úsilí fandí morálnímu pokroku a 

stavět se proti zlu se rovnalo plnění Boţího záměru. Toto vše ladilo se záměrem 

Prozřetelnosti, která jakoby tíhla k dokonalosti a v tom smyslu i popoháněla světové dějiny. 

Masarykovo přesvědčení není překvapivé. Byl v dějinném optimismu vychován. Občasné 

zaškobrtnutí dějinného vývoje přiřazoval Masaryk subjektivismu, který ztrácí důvěru ve 

skutečnost objektivního (skutečného).
69
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Proto má Masaryk rád otevřeného člověka, co se vrhá do ţivota s vervou a radostí. 

Takový člověk jde naproti objektivnímu řádu, který je obecně dobré podstaty. Naopak nemá 

rád sebezpytování a uzavřenost romantiků. Toto je jeden ze dvou opakujících se motivů 

Masarykovy filosofie. Druhé téma, ke kterému se Masaryk opakovaně vrací ve svých pracích, 

je téma hrůz první světové války. Pro absurdní krvavé masakry na frontách první světové 

války má Masaryk dvojí vysvětlení. Prvně chápe zlo, jako skluz zpět po ose lineárního 

morálního růstu lidstva. Za druhé se obrací k Augustinově náhledu na zlo. V podání 

Augustina je zlo pouze privací dobra. Nemá vlastní podstatu. Celé stvoření je v podstatě 

dobré a zlo vniká pouze pokřivením dobré podstaty. K perverzi dobra můţe sklouznout i 

člověk. Má přece svobodnou vůli. Masaryk o takovém jednání mluví jako o poklesu 

k subjektivismu.
70

 

Subjektivismus je odvratem člověka od otevřenosti k objektivnímu. Projevuje se jako 

ztráta doteku s radostí z práce a samotného ţití. Z toho vyplynou i pochyby o vlastní (osobní) 

skutečnosti. Člověk se ocitá ve slepé uličce na pokraji zoufalství a pro zahnání pochyb o 

vlastním bytí sáhne k útoku na vlastní bytí. Začne zabíjet sebe nebo druhé. Problém 

sebevraţdy je Masarykovým celoţivotním tématem a jeho závěry filosofické poznatky jsou 

velmi přínosné. 

Jak jsme tedy jiţ poznamenali, Masaryk zastává aristotelské pojetí růstu od moţnosti 

ke skutečnosti, ale i tak se povaţuje za platonika a uznává normativní svět idejí. Růst člověka 

bere taktéţ v metafyzickém slova smyslu od zárodku k vyspělosti. Člověk rozumem poznává 

hodnotu věcí, podle toho volí z moţností a tím se realizuje, resp. naplňuje svou ideu 

humanity. Toho si Masaryk na člověku také nejvíce váţí, ţe se svou usilovnou prací a pnutím 

své vůle stává něčím, čím by být mohl. Kohák zde mluví o programu seberealizace, který je 

v člověku obsaţen. Ideál humanitní jest tedy předobrazem člověka a kaţdý člověk by měl 

k tomuto ideálu vzhlíţet, protoţe je naším morálním posláním ho naplnit.
71
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Masarykova etika je částečně utilitaristická. Jde mu o moţnost svobodné realizace 

kaţdého jedince v rámci demokratického pluralitního dialogu. Za pluralitou vyjádření je však 

vţdy jen jedna hodnotová škála a kaţdá etická variace z ní vychází. Jedna hodnotová škála je 

jen nazírána z různých stran. Z toho důvodu se u Masaryka nejedná o etický relativismus.
72

 

Kohák vyjmenovává ony ústřední hodnoty, kterých si Masaryk cenní: osvícenství, rozumové 

lidství odvozené od svobody, rovnost mezi lidmi a lidská důstojnost, štědrá dobrá vůle vůči 

všem. Kohák toto shrnuje do známého revolučního pokřiku: svoboda, rovnost, bratrství. 

Zároveň však dodává, ţe Masarykovo chápání těchto základních hodnot vyvěrá z metafyzické 

podstaty lidství popsané v Písmu. Jde mu tedy o morální zdroj hodnoty člověka, nikoliv o 

politické právo pramenící z racionalistického náhledu na svět, jak tomu bylo třeba ve 

Francouzské revoluci. Kohák Masaryka přímo cituje. Masaryk říká, ţe socialismus je pro něj 

prostě láska k bliţnímu. V praxi to znamená třeba boj s chudobou a bezprávím. Masaryk zná 

rozdíl mezi nesvobodnou dřinou pro někoho jiného a svobodnou prací na svém díle.
73

 

V tomto Masaryk mohl čerpat z osobní zkušenosti. Narodil se do chudé rodiny a jeho otec byl 

ještě krátce před jeho narozením robotníkem. 

Masaryk byl věřící, ale nebyl dogmatik. I přes jeho prosazování objektivismu se 

nedokázal ztotoţnit s objektivizovanou vírou vyjádřenou dogmaticky. Ţil daleko více 

v bezprostředním osobním vztahu k Bohu a Boha nejspíš viděl mimo jakákoliv dogmatické 

klece. Bůh byl pro něj daleko více Prozřetelnost, která garantuje řád a hodnotu věcí. Hledal 

v něm smysl toho, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Tento smysl nemusel nutně znát. Jen věřil, 

ţe nějaký smysl světem prostupuje.
74

 

Rozeberme si ještě podrobněji Masarykovu představu fungování občanů 

v demokratickém státu. Masaryk o něm hovoří jako o konceptu nepolitické politiky. Masaryk 

jej praktikoval ještě jako zvolený zástupce do Říšského sněmu Rakouska-Uherska. Tzv. 

Rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 znamenalo velké zklamání pro České země. Češi 

totiţ vznesli obdobné poţadavky, jako Maďaři, ale vzhledem k velké německé menšině na 
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českém území nesklidili úspěch. Čeští poslanci se proto rozhodli říšský sněm bojkotovat. 

Masaryk zvolil jiný přístup. Viděl, ţe i přes nerovnou pozici vůči Maďarům v otázkách přímé 

výkonné moci je zde stále spousta důleţitých oblastí, které lze ovlivňovat. Bojkotem říšského 

sněmu se zbavíme jakýchkoliv moţností do výkonu moci zasahovat. Politika, jako občanská 

aktivita se dala dělat i tehdy a měla svůj význam. Masaryk takovou aktivitu od občanů 

očekával. Chtěl v Češích probudit samostatné aktivní jedince. Realita ovcí, co jdou jednou za 

čas vhodit do urny hlasovací lístek, se mu nelíbila. Navíc tvrdil, ţe státní zřízení postavené na 

volených zástupcích, které takové chování očekává, je vlastně latentní teokracií. Moţnost 

činně se podílet na chodu státu i z pozice prostého občana je nutná a činné občanství je 

naplněním demokracie. Nikoliv její doplněk.
 75

 

Kohák vypíchne i několik kritických postřehů. Masarykův názor na vědu zkoumající 

hodnotovou realitu je v základech rozporný. Střetávají se v něm totiţ dva póly. Jeden pól je 

pozice normativní morálky a druhý pól je pozice pozitivismu. Masarykova věda zkoumá to, 

co je a z pozorování toho co je předepisuje to, co by mělo být. Tyto dvě pozice se navzájem 

vylučují. Kohák ale dodává, ţe s tímto problémem se musí vypořádat kaţdá filosofie. 

Filosofie, která tento rozpor ignoruje nebo zamlčuje jeden ze dvou pólů naší zkušenosti, totiţ 

klame sama sobě. Obdobný problém se vyskytuje i v Masarykově politické filosofii. Ideální 

demokratické zřízení dává prostor pro kaţdý názor v rámci maximální plurality jako moţnosti 

sebenaplnění kaţdého jednotlivce. Zároveň si ale vynucuje rovnost lidí. Kdo vybočuje, ten 

budiţ zatracen. Jako by v takové demokracii nebyl prostor pro elity. Demokracie tudíţ můţe 

znamenat i násilí většiny ve jménu ideálu. Protoţe vůle lidu se tvoří od spodu (nemyšleno 

pejorativně), od prostých lidí, stojících proti majetným a intelektuálním elitám. Taková 

demokracie se pak stává populistickou.
 76

 Kohák připomíná, ţe problém střetu normativního 

humanismu (co by mělo být) a deskriptivního populismu (co reálně je) je ostatně ţivý i dnes. 

Jen propojení těchto dvou prvků dokáţe udrţet demokracii funkční. Kohák píše, ţe z důvodů 

40 let trvající populistické rétoriky reálného socialismu, která protěţovala potřeby pracujících, 
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dnes v Česku velmi opovrhujeme potřebami většiny. Střední a vyšší třída často nazývá 

většinovou niţší třídu „lůzou“ a jinými hanlivými výrazy. Obviňuje pracující třídu 

z flákačství a vyjídání sociálních dávek placených z našich daní. Takové nazírání s sebou nese 

prvky elitářské demokracie. 

Poslední kritický bod, který Kohák zmiňuje, je ţe nebral moţnost skutečného 

iracionálního zla dost váţně. Ţe nepočítal s existencí pozitivního zla, reálně existujícího zla. 

Ano, pro Masaryka byla představa pozitivního zla něco opravdu nemyslitelného. Masaryk 

tvrdí, ţe zlu prostě lze čelit.
77

 Kohák píše, ţe by byla křivda nazývat Masaryka naivním. Líbí 

se mu víc přízvisko optimista. Masaryk zlo nepopírá, jen mu nepřipisuje podstatu. Pro 

empirickou realitu takový přístup ale nemá ţádný dopad. Nelze říct, ţe toto zlo není tak 

skutečné, jako toto dobro. Nicméně nakonec není nic špatného na víře, ţe zápas se zlem má 

smysl, ţe není dopředu prohraný. 
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3 JAN HUS A T. G. MASARYK: SROVNÁNÍ 

Jan Hus i Tomáš Garrigue Masaryk bezesporu představují zásadní postavy českých 

dějin. Jan Hus jako náboţenský reformátor a T. G. Masaryk jako filosofický i politický otec 

samostatného Československa. Není nutní v nich vidět nadlidské bytosti, ale můţe být 

přínosné a inspirující zkoumat, v čem jejich myšlenky byly původní a proč dějinně oslovily 

tolik lidí.  

Jak Hus, tak i Masaryk ţili ve zlomových dobách. V dobách, kdy společenské 

uspořádání dosáhlo svých limitů a společenská realita uţ nezapadala do vyčerpaných starých 

společenských schémat. Napětí nevnímala jen úzká skupina vzdělaných elit. I ti nejprostší lidé 

cítili, ţe se něco „musí stát“. Hus i Masaryk pak byli ti vyvolení, kteří dokázali pravdivě a 

srozumitelně pojmenovat, co je špatně. Zároveň nabídli řešení problémového stavu věcí a za 

své řešení dokázali ručit i vlastním ţivotem. Pokud mluvíme o probuzení celého národa, 

nemíníme tím populistický nacionalismus. Hus i Masaryk uměli poukázat na 

nejelementárnější hodnoty. Jejich myšlenky tím pádem měly hloubku a zároveň byly 

srozumitelné i nejprostším lidem. Samozřejmost, se kterou se prostý lid sjednotil ve jménu 

učení obou buditelů, dosvědčuje mnohé o čistotě a aktuálnosti jejich poselství.  

Jan Hus i T. G. Masaryk důvěřují v samostatnost a úplnost jednotlivého člověka před 

Bohem a na této důvěře staví i podobné závěry. Mají ale trochu jiná východiska. Husova doba 

byla daleko víc protkána vírou a církevní instituce zasahovala prakticky do všech oblastí 

lidského ţivota. Těţko soudit, zdali si Hus od počátečního nadšení nad Viklefovskými 

myšlenkami uvědomoval, do jak náročného boje se pouští. Tato otázka je však zbytečná, 

protoţe vytrval a za svou pravdu poloţil ţivot. Nemohl jinak. Jeho smrt je tím pádem pointou 

jeho učení, protoţe svoboda jeho svědomí pro něj byla přednější neţ pozemský ţivot. Hus 

neměl ambice probudit svými myšlenkami v lidech národní cítění. Šlo mu o cenu člověka 

jako takového před Bohem. Ţivot bez všeobjímající církve byl ale nepředstavitelný a ţivot 

s prohnilou církevní institucí byl neslučitelný s čistým svědomím. Proto se Hus obrátil na 

Augustina a na Viklefa. Umístil člověka do pravé církve, která nemusí být totoţná s církevní 
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institucí. Navíc vyslovil poţadavek moţnosti přímého metafyzického vztahu jednotlivce 

k Bohu (pravdě), pokud si to situace vyţaduje. Tím chtěl uchránit hodnotu kaţdého člověka 

před zvůlí církevní instituce. Husovo učení zdvihlo vlnu mohutné lidové revoluce, která 

čerpala svou sílu z poţadavku práva na větší sebeúctu kaţdého člověka. 

Masaryk cíleně pracoval na probuzení národní identity Čechů. Jedním z opěrných 

kamenů, na kterých svou práci postavil, byla reflexe Husova odkazu. Měl za to, ţe Hus jako 

první vystihl, čím jsou Češi specifičtí oproti jiným národům. V době Masarykova ţivota uţ 

církevní instituce zdaleka neměla takový vliv na ţivot jednotlivců. Díky tomu se mohl 

Masaryk vyslovit ještě radikálněji. Češství podle něj stojí na silném vztahu k humanitnímu 

ideálu, který načrtl uţ Jan Hus. Ideál humanity spatřuje v samostatném jednotlivci schopném 

nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Všechny instituce postavil aţ do druhé řady, za 

jednotlivého člověka. Prohlásil, ţe ţádná instituce nesmí člověka omezovat v jeho svobodě. 

Neměl tím na mysli nezřízenou libovůli, ale moţnost vţdy jednat podle svého nejlepšího 

svědomí. Masaryk se v tomto tvrzení opíral o stejný předpoklad, jako Hus. Člověk podle něj 

má moţnost bezprostředního vztahu s Bohem. Jinak řečeno v kaţdý moment má přístup 

k dostatečnému mnoţství informací, aby se mohl správně rozhodnout. Jediné státní zřízení, 

které můţe poskytnout prostor pro naplňování humanitního ideálu je demokracie. 
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Závěr 

Jan Hus i T. G. Masaryk svým přístupem k člověku má co nabídnout i dnes. Je aţ 

podivuhodné, kolik důvěry v člověka prýští z jejich myšlenek. Člověka vnímá jako nezávislou 

bytost disponující svobodnou vůlí. Samozřejmě, ţe je člověk odvislý od Boha, ale Boha 

beztak poznává skrze sebepoznání v konfrontaci s Písmem. Mě osobně takové vyobrazení 

člověka provokuje k úvahám. Boha lze přeneseně jako metafyzický princip, který ustavuje 

tento časný svět. Člověka pak jako někoho, kdo je od Boha zdánlivě oddělen časem a 

prostorem. Co je za takovýchto okolností svoboda? Napadá mě dvojí chápaní. Buď je 

svoboda absolutní. To je svoboda od všech omezení tohoto světa, jmenovitě času a hmoty. Je 

to svoboda od pocitu oddělenosti. Takovou svobodu kaţdý člověk opět pozná na konci své 

cesty fyzickým ţivotem. Druhá svoboda je moţnost reagovat na překáţky, které nám osud 

postaví do cesty. O této svobodě psal Hus i Masaryk. 

Podobně dle mého lze rozdělit i pojem pravda. Pravda absolutní je stav bez otázek, 

protoţe všechny odpovědi jsou známé. Tak lze chápat Boha. Relativní pravda je pravda 

v prostoru a čase. Je to absolutní pravda nazíraná v perspektivě. Kaţdý člověk má svou 

relativní pravdu, jako má svou perspektivu. Relativní pravda není obecně platná a přesto má 

svou cenu stejně jako má svou cenu kaţdý lidský ţivot. 

Osobně jsem přesvědčen z vlastní zkušenosti, ţe svět je protkán smyslem a není v něm 

prostor pro náhodu. Zároveň ale cítím dar moţnosti svobodné volby. Jak ale toto skloubit 

dohromady a k čemu to vlastně celé je? Představuji si, ţe člověk v ţivotě kráčí po vyznačené 

cestě, ale nevidí na ní. Zakoušíme pouze přítomnost, vzpomínky minulosti a představy 

budoucnosti. Pokud je na cestě překáţka, tak dostane včasné varování v podobě pocitu a má 

moţnost svůj kurz upravit. Aby mohl člověk dar fyzického ţivota bezpečně uţít, musí odhodit 

strach z budoucího a musí se zbavit i všeho, co mu zastiňuje „výhled“ nebo mu brání 

adekvátně reagovat na nové překáţky a výzvy. Pokud se mu to podaří, ţije svůj ţivot 

v bytostném napětí s Bohem a tím nejefektivněji naplňuje svůj smysl. 
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Svoboda podle Husa i Masaryka je tedy moţnost adekvátně (podle svého nejlepšího 

svědomí) reagovat na aktuální nutnost. Hus i Masaryk si uvědomují zásadní problém 

jakékoliv instituce. Prvotním zájmem kaţdé instituce je vlastní sebezáchova. Vlastní 

sebezáchova stojí nad zájmy jednotlivců v rámci struktury instituce. Kaţdá instituce má navíc 

sektářské sebeobranné mechanismy, kdy pro obranu svého prvotního zájmu vyuţívá vůli 

jednotlivců v instituci. Takto jednoduše děláme práci, která nás nenaplňuje. Takto jednoduše 

říkáme názory, které nezastáváme. Takto jednoduše umíráme ve válkách, které se nás ve 

skutečnosti netýkají. 

Dovolím si ještě malou odbočku do antiky. Zajímavá je totiţ podobnost nálady Husova 

nabádání po sebepoznání s nápisem nad vchodem do delfské svatyně. „Poznej sám sebe“. Dle 

Platóna se tomuto nápisu nemělo rozumět jako dobré radě, ale jako pozdravu boţstva, 

určeného pro vstupujícího.
78

 I Husovo zvolání „Poznej sama sebe“ lze chápat podobně. Můţe 

to být vnímáno jako dobrá rada, ale zároveň i jako pozdrav Boha k člověku. Jako zvolání, 

které stojí na samém začátku osobního setkání s Bohem. Nehledě na to, ţe platónským 

Sokratem je program sokratovské filosofie výslovně odvozen z delfského nápisu.
79

 Jak 

známo, za své učení zaplatil Sokrates ţivotem, stejně jako Jan Hus. T. G. Masaryk sice nebyl 

nucen za své názory zaplatit tak vysokou cenu, ale s Janem Husem se v podstatných věcech 

naprosto ztotoţňuje. I naplnění jeho ideálu humanitního je vlastně cesta člověka k sobě 

samému. Ke své duši, která je v bezprostředním vztahu s Bohem a Bůh k ní promlouvá. 
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Summary 

 

Role Mistra Jana Husa a T. G. Masaryka v českém filosofickém myšlení 

The Role of Jan Hus and T. G. Masaryk in Czech Philosophical Thinking 

 

Jiří Schmitzer 

 

Jan Hus and TG Masaryk, his approach to man has much to offer today. It is 

almost amazing how much confidence in a man springs from their thoughts. People 

see it as an independent being possessing free will. Of course it is dependent upon man 

from God, but God knows anyway through self-knowledge in the face of Scripture. 

The independence of each person stems from the possibility (freedom) of immediate 

contraction of God (the truth) over his conscience. Masaryk based his humanism on 

Jan Hus and also connects it with a sense of Czech identity as such. 
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