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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá náboženskou otázkou Tomáše Garrigua Masaryka, 

přičemž analyzuje také jeho filozofické myšlení, které je s jeho náboženskou otázkou 

spojeno. Nejdříve je čtenář seznámen s Masarykovým postupným duchovním 

a filozofickým vývojem. V dalších kapitolách se práce věnuje jeho obecným 

myšlenkám a názorům týkajících se náboženství a církevních problémů, ale také jeho 

pohledu na dějiny náboženství a filozofie. V posledních kapitolách pak práce analyzuje 

Masarykovu kritiku církví a jeho pojetí krize moderní společnosti, která podle něj úzce 

souvisí právě s náboženskou otázkou. V závěru práce jsou pak získané poznatky na toto 

téma shrnuty. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the concept of Masaryk´s perception of religion and also 

thoroughly analyses his philosophical views, as they are tightly connected to his religion 

matters. At first, the reader is acquainted with Masaryk´s gradual spiritual and 

philosophical development. The following chapters describe his general opinions and 

views regarding religion and the Church, but also his perception of history of religion 

and philosophy. The last parts of the thesis analyze Masaryk´s criticism of the Church 

and his concept of crisis of modern society, which is according to him closely related to 

religion. In the end of the thesis, all gathered knowledge regarding this topic is 

summarized.   
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Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá vztahem Tomáše Garrigue Masaryka 

k náboženství, neboť toto téma se prolínalo téměř ve všech oblastech Masarykova 

života  a bez nadsázky můžeme říct, že právě náboženská otázka byla pro Masaryka 

jednou z nejdůležitějších životních témat. Práce se nejprve věnuje všeobecnému 

pohledu Masaryka na náboženství a tomu jak vůbec vnímal Masaryk otázku 

náboženství již od svého dětství a po dobu svých studií v Brně a ve Vídni. V prvních 

kapitolách této práce tedy naznačím problematiku, kterou Masaryk spatřoval v 

náboženství obecně, tedy náboženství jako nějaký kolektivní jev společnosti a zejména 

jeho dějinné základy, jelikož Masaryk ve svých spisech často prolíná dějinné události s 

jeho filozofickým myšlením. V dalších kapitolách se práce zabývá samotnou kritikou 

Masaryka spojenou s náboženskou otázkou. Tato kritika spočívala zejména v konfliktu 

Masarykova filozofického a vědeckého uvažování s církevním učením, které Masaryk 

považoval v mnohém za překonané a zastaralé a které podle něj již odstoupilo od pravé 

podstaty křesťanství, jak ji hlásal Ježíš.  

 Postupně se bude práce soustředit směrem k problematice stavu soudobé 

společnosti, jež Masaryk vnímá jako krizi moderního člověka a která je právě ze všeho 

nejvíce spjatá s náboženskou otázkou. Ústředním konfliktem jeho náboženského 

myšlení byl ovšem jeho veskrze negativní postoj k církevnímu učení, jelikož Masaryk 

cítil potřebu, že stejně tak, jak se celá moderní společnost vyvíjí kupředu směrem 

k pokroku, musí také církev změnit své dogmatické učení, jinak nebude modernímu 

člověku založenému na kritickém a vědeckém myšlení v žádném ohledu stačit. Právě 

tento jev, kdy je člověk rozpolcený mezi starým církevním učením a moderní kulturní 

a vědeckou společností, vidí Masaryk jako největší problém moderního člověka a právě 

tento rozpor budu ve své práci analyzovat.  

 Ve své práci nejvíce čerpám ze samotných Masarykových textů souvisejících 

s náboženstvím, které se prolínají napříč celoživotním Masarykovým dílem, neboť 

Masaryk problematiku náboženské otázky vždycky dával do souvislostí jak dějinných, 

tak filozofických. Jako sekundární literatura mi pro tuto práci slouží životopisná díla 

Masarykových životopisců, zejména pak Karla Čapka. Všechny použité publikace 

budou uvedeny v seznamu použitých zdrojů.  
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 Jak už jsem naznačil, práci jsem rozdělil do několika částí, z nichž první dvě 

kapitoly se věnují Masarykovu obecnému vnímání náboženství a jeho pohledu 

na náboženství jako na něco objektivního a kolektivního, co lidé prožívají v určitém 

společenství, přičemž nejvíce vycházím z jeho korespondence a rozhovorů s Čapkem. 

Ve třetí kapitole pak práce analyzuje Masarykovo pojetí náboženské otázky z jeho 

vlastních textů a přednášek, kde podává především kritiku církevních poměrů směrem 

k soudobé společnosti, ale také obraz moderního člověka a jeho problematiku 

související s náboženskou otázkou. Všechny tyto jevy, jež jsou podle Masaryka 

nějakým způsobem spjaty se stavem společnosti, který charakterizuje jako krizi 

moderního člověka, se v této práci snažím propojit do srozumitelného rozboru 

Masarykových náboženských a filozofických myšlenek. 
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1 Masaryk a jeho první zkušenosti s náboženstvím 

1.1 Dětství v Čejkovicích 

 Tomáš Garrigue Masaryk býval již od útlého věku silně pobožným člověkem. 

V Čejkovicích, kde strávil nezanedbatelnou část svého dětství, dokonce býval 

ministrantem. V tomto brzkém věku si nedokázal představit, že by mohla existovat 

nějaká jiná víra než právě křesťanství.1 Ovšem pro Masaryka, jelikož byl velmi 

hloubavým dítětem, náboženství nepředstavovalo jen něco, co by se na něj jednoduše 

přeneslo od jeho silně zbožné matky, přestože na jeho náboženské nazírání měla velký 

vliv. Byla to skutečnost, se kterou se setkával v každodenním životě, a tak přemyšlením 

o této věci strávil už jako chlapec nemalou část svého času. Například vědění, že 

v sousední obci nežijí katolíci, nýbrž protestanti, dokázalo budoucího prezidenta 

Československé republiky velmi zneklidnit. Jeho vzpomínka z tohoto období jeho 

života dokládá, jak se pojem o náboženství v době jeho dětství omezoval spíše 

na katolickou víru, z které se Masaryk sám vyvinul. „Vzpomínám si, jak mě, školáčka, 

znepokojil kalendář, ve kterém jsem četl o ruské církvi, a že v ní je mnoho svatých 

a zázraků. Slýchal jsem přece odmalička, že všecky víry mimo katolickou jsou falešné. 

Nesmírně mě to zmátlo a vzrušilo.“  2 V Hovorech s TGM Masaryk také zmiňuje svůj 

postoj k židům z doby jeho dětství, kdy se jich dokonce bál a až teprve později k nim 

zaujal smířlivější postoj.  

 Tyto fakta zmiňuji právě proto, abych dokreslil podobu náboženství v době, kdy 

byl Masaryk malým chlapcem. Náboženství, jak jej pozoroval Masaryk v jeho okolí 

a tedy v jeho rodných Čejkovicích, bylo lidmi vnímáno spíše jako cosi samozřejmého 

a lidé nebyli vedeni k tomu, aby o něm nějak hluboce přemýšleli. Bylo to něco, co bylo 

ztělesněno hmotnými symboly, božími a církevními přikázáními a co bylo 

zprostředkováno jakýmisi neosobními dogmaty. Jak sám Masaryk píše: „Náboženství 

se prostě žilo a praktikovalo, učení církevní se prostě akceptovalo,“ 3 jenže ani doma, 

ve škole, či v kostele se Masaryk nedověděl o nějaké hlubší podstatě náboženství, 

k tomu se dopracoval až později, zejména po dobu svých studií na německém gymnáziu 

                                                 
1 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 254. 
2 Tamtéž, s 255. 
3 Tamtéž, s 21. 
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v Brně, kam nastoupil roku 1865, ale také díky sebevzdělávání, jelikož ho už v tomto 

věku otázka náboženství velmi zajímala. 4 

1.2 Masarykovo studium a hlavní vlivy na jeho myšlení 

 Bylo tomu až právě na gymnáziu v Brně, kdy se Masaryk začal více zajímat 

o náboženskou otázku. Nutno podotknout, že právě kritické myšlení Masaryka vůči 

katolické církvi způsobilo, že gymnázium musel později opustit. Velký vliv na to měla 

skutečnost, že Masaryk odmítl jít ke zpovědi: „Mně se nelíbil ten formalism, hoši se 

chlubili, jak se kdo chytře zpovídal, a pak mě trýznila běžná praxe: dnes je mně vina 

odpuštěna a zítra začnu hřešit znova.“ 5 Právě tato pohodlnost zpovědi, kdy se nehledí 

ani tak na problém hřešení, ale pouze na vyznání z oněch hříchů, byla jedním z důvodů, 

proč v Masarykovi začaly zrát velké pochybnosti o církevních učeních. Ovšem Masaryk 

byl i přes četné konflikty se svými kantory jinak vynikajícím žákem a dokonce právě 

v průběhu svých studií na gymnáziu v Brně se začal pokoušet o svůj první román 

a milostné básně. Vzhledem k jeho dobré znalosti němčiny objevoval německé autory, 

nejvíce ho zaujal Goethe a pak také Lessing. Sám se také učil francouzštině, zejména 

čtením knih spisovatelů jako byli Dumas, Hugo či Moliére. Právě studium literatury 

Masaryka velmi ovlivnilo i z hlediska filozofie, jak budu zmiňovat v dalších kapitolách, 

jelikož právě skrze literaturu a literární hrdiny můžeme podle Masaryka nazírat na 

společnost a její vývoj: „Básnící a umělci vůbec přemýšlejí o životě a jeho problémech 

ne méně a přitom konkrétněji než filozofové. Tomu, kdo dovede číst, dávají nesmírně 

mnoho poznání a chceme-li poznat duši a ducha cizích národů, je k tomu umění 

nejjistější cestou.“  6 

 Ovšem zdaleka největší význam pro jeho duchovní rozvoj mělo studium 

ve Vídni, kde strávil 12 let. Nejvíce Masaryka zajímala filozofie, zejména pak tedy 

Platón, jak ještě dále zmíním, a tak se v průběhu svých studií sám vzdělával v této 

oblasti. Na univerzitě studoval kromě filozofie i přírodní vědy a pak také řečtinu 

a latinu, aby mohl studovat právě Platóna a jiné filozofy. Pro Masaryka bylo vůbec 

stěžejní dovídat se něco nového, jeho cílem nebylo poučovat jiné, jelikož profesorem se 

ani stát nechtěl, ale spíše se chtěl sám neustále poučovat a dovídat se nové věci. „Jak to 

                                                 
4 Tamtéž, s 33. 
5 Tamtéž, s 44. 
6 Tamtéž, s 69. 
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má Aristoteles na počátku své Metafyziky: Člověku je vrozeno usilovat o poznání. Vždyť 

je to velice krásné, něco poznat, něčeho se dovědět a dovídat se stále něčeho nového! 

Nezájem, lhostejnost je horší než nevědomost. Jak se ten zájem o fakta a stále o fakta 

rýmuje s tím mým platonismem? Panáčku, docela dobře. Já chci znát fakta, ale chci 

také vidět, jaký mají smysl, k čemu ukazují. A tím už jsme v metafyzice.“  7 Právě z tohoto 

tvrzení je patrný Masarykův pohled na svět, kdy člověku ke svému bytí nestačí pouze 

určitá složka života, nýbrž musí veškeré své vědění propojovat, aby dosáhl jakési 

celistvosti a celkovosti. Všechny oblasti lidského zkoumání, ať už věda, umění či 

náboženství, totiž patří k sobě a nelze je redukovat pouze na jednotlivosti. Právě tento 

životní názor Masaryka, který byl zformován nejvíce právě Platónem a Aristotelem, 

bude velmi významný i v následné analýze jeho náboženské otázky, jak si později 

ukážeme. 

  V průběhu svých studií ve Vídni Masaryk také navázal vztah s Franzem 

Brentanem, který byl pro Masarykův filozofický a duchovní rozvoj velmi důležitým 

člověkem. Brentano byl původně katolickým knězem, jenž ale později vystoupil 

z církve, protože nesouhlasil s vatikánským koncilem a s dogmatem o neomylnosti. To 

byl ostatně hlavní důvod, proč i Masaryk vystoupil z katolické církve. Masaryk 

navštěvoval jeho přednášky, ale setkával se s ním i osobně a nutno podotknout, že právě 

Brentano zásadně ovlivnil jeho náboženské, ale i filozofické smýšlení: „Mn ě mnoho 

prospěl svým zdůrazňováním metody, empirie a snad nejvíc příkladem své pronikavé 

kritiky filozofů a jejich učení.“  8 Brentano měl vliv i na jiné žáky, kteří postupně 

navštěvovali jeho přednášky, jako byl například Edmund Husserl, s nímž Masaryk také 

vedl časté diskuze o filozofických, ale i náboženských problémech.  

 Když mluvíme o hlavních vlivech, jež zapůsobily na filozofii Masaryka a jeho 

náboženský vývoj, je nutno opět vyzdvihnout Platóna, který Masarykovo myšlení 

ovlivnil snad nejsilněji ze všech filozofů: „P ředně svým zájmem o náboženství, etiku 

a politiku a tou zvláštní kombinací teorie a praxe. U Platóna je překrásná také ta 

zvláštní jednotnost světového názoru, i když pochází z jisté nedokonalosti, totiž z toho, 

že na tehdejším stupni vývoje nebyly vědecké obory ještě tak přesně rozhraničeny.“  9 

                                                 
7 Tamtéž, s 53. 
8 Tamtéž, s 71. 
9 Tamtéž, s 72. 
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Právě ona jednotnost světového názoru, se kterou se Platón ztotožňoval, byla 

Masarykovi velmi blízká a sám se považoval za platonika. Jeho zájem o Platóna může 

být patrný i z jeho doktorské teze, kterou psal na téma „Platón o nesmrtelnosti“  

a kterou jako mnoho jiných svých rukopisů následně spálil, což komentoval se svým 

klasickým svérázem v Hovorech s TGM slovy: „N ěco dobrého v ní bylo, ale kdo by se s 

tím schovával?“ 10 

 Skrze Platóna postupně objevil Sokrata, kterého nazýval „apoštolem filozofie“ 11 

a kterého si velmi cenil za jeho výchovnou činnost, a nakonec samozřejmě také 

Aristotela. Důležitým filozofem, na něhož Masaryk v jistém smyslu navazoval, byl také 

David Hume, jelikož Masaryk ve svých myšlenkách často zdůrazňuje nejen důraz 

na poznání skrze zkušenosti, jež jsou omezeny smysly, ale také důraz na cit. Právě 

v tomto aspektu filozofie Masaryka navazuje na Huma, kdy Boha poznáváme právě 

skrze cit, jelikož pouze smysly se nám jevit nemůže.12 Tím se opět dostáváme 

k Masarykově ideji celistvosti člověka, kdy se podle něj musí prolínat rozum i cit, aby 

byl člověk celistvý a úplný: „Neběží jen o myšlenky a city, o myšlenky a city jednotlivé, 

běží o člověka celého jakožto bytost myslící, cítící, jednající.“  13  

 Je tedy velmi důležité pochopit, že Masaryk byl ovlivněn velmi rozdílnými 

myšlenkovými proudy, které se ale ve svém díle snažil propojit navzájem, takže v jeho 

textech můžeme pozorovat kromě výše zmíněných filozofů i myšlenky a názory  

například Kanta, Comteho, či Herberta Spencera. 14  

1.3. Charlotte Garrigue a její vliv na duchovní vývoj Masaryka 

 Na podzim roku 1876 Masaryk odešel už jako doktor filozofie do Lipska, kde se 

dále zajímal o filozofii a také teologií, konkrétně studoval protestantismus. Právě tam 

poznal Masaryk v létě roku 1877 Charlotte Garrigue, která v Německu v té době 

studovala hudbu. Jeho žena měla na jeho náboženský vývoj nepopíratelný vliv a setkání 

                                                 
10 Tamtéž, s 78. 
11 Tamtéž, s 73. 
12 HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Překlad Josef Moural. Vyd. v tomto překl. 1. Praha: 

Svoboda, 1996. 235 s. Filozofické dědictví, s 17. 
13 MASARYK, Tomáš. Moderní člověk a náboženství. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000, s 118. 
14 Tamtéž, s 38. 
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s ní Masaryk často označoval za rozhodující událost jeho života.15 Také několikrát řekl, 

že se od ní naučil víc než ona od něj, jelikož velmi formovala jeho myšlenky a názory. 
16 Masaryk za Charlotte odjel do Spojených států amerických a zvažoval, že by tam také 

zůstal, protože práci ve Vídni mezitím ztratil. Ovšem v době, kdy odjel do Spojených 

států, měl rozpracovanou svoji práci Sebevražda, a tak se nakonec rozhodnul odcestovat 

společně s Charlotte zpět do Vídně a poté do Prahy. Právě vlivem jeho ženy, která byla 

protestantského vyznání, začal Masaryk také inklinovat k tomuto myšlení. Nutno 

podotknout, že v té době už Masaryk vystoupil z katolické církve, zejména kvůli 

vyhlášení o Papežské neomylnosti v roce 1870, o které později řekl: „S dogmaty jsem se 

musel rozejít, pokud nemohla obstát před kritikou rozumu, ale to platí o dogmatech 

všech vyznání.“  17 

 V Čapkových Hovorech zmiňuje Masaryk také charakteristické vlastnosti jeho 

ženy, kdy pro ni stejně jako pro něj bylo velmi důležité poznání, ovšem na druhé straně 

jí nechyběl ani cit. Nejvíce jej ovšem ovlivnila právě svým protestantským smýšlením: 

„S ní jsem dostal z protestantismu do svého života to nejlepší: tu jednotnost náboženství 

a života, náboženskou praktičnost, náboženství pro všední dny.“  18 Tady je opět patrný 

onen faktor celistvosti života a jednotného názoru na svět, který byl pro Masaryka 

ve všech ohledech velmi důležitý, jak ještě budu dále analyzovat v mojí práci. Právě 

toto souznění a názorová jednota byla podle Masaryka zásadní pro jejich manželství 

a pak také fakt, že Charlotte velmi podporovala Masaryka v jeho politické činnosti a on 

se vždy snažil jednat ve shodě s jejími názory. Jejich propojenost je jasně patrná 

v několika Masarykových zmínkách o ní: „Bývaly vůbec chvíle, kdy jsem, od ní vzdálen, 

souběžnost našich myšlenek na dálku přímo cítil. Nemyslím, že je to telepatie, ale 

paralelní myšlení a cítění lidí, kteří se ve všem shodují a stejně se dívají na svět. Žena, 

to bylo její přesvědčení, nežije jen pro muže a muž nežije jen pro ženu, oba mají hledat 

zákony boží a uskutečňovat je.“ 19 

                                                 
15 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 79. 
16 LUDWIG, Duch a čin : rozmluvy s Masarykem. Praha, 1996, s. 170. 
17 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 144. 
18 Tamtéž, s 83. 
19 Tamtéž, s 84. 
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 Je tedy důležité říci, že Masarykovy názory se během života postupně utvářely 

a byl ovlivněn mnoha směry a lidmi, což mělo důležitý vliv nejen na jeho filozofické 

nazíraní na svět, ale právě také na náboženskou otázku. Jak bude dále zřejmé z mé 

práce, pro pochopení Masaryka není tak zásadní jeho členství ať už v katolické nebo 

protestantské církvi, ale je to spíše pojetí náboženství jako čehosi aktivního, co se 

prožívá každý den a co má určitý přesah jak směrem k Bohu, tak směrem k ostatním 

lidem. I proto se tedy následně spíše ztotožňoval s protestantskou církví, kde mu 

náboženství připadalo živější a praktičtější. Tato kapitola by tedy měla posloužit pro 

jasnější pochopení Masarykova duchovního vývoje, jež se vyvíjel současně s jeho 

filozofickým myšlením a dějinným nazíráním na svět. Za velmi podstatné považuji 

právě vliv Masarykovy filozofie, ve které z velké části navažoval na Platóna, na jeho 

náboženské myšlení, jelikož  pro něj bylo velmi důležité prolínání a propojení těchto 

složek života, které pak ústí v jakýsi jednotný názor na svět, jak už jsem zmínil 

na začátku této kapitoly.   
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2 Masaryk obecně o náboženství 

2.1 O náboženství 

 V této kapitole ještě nebudu nahlížet na Masarykovu kritiku náboženských 

a církevních poměrů, spíše se budu zaobírat tím, jak Masaryk vnímal náboženství 

obecně, z jakých základů náboženství vůbec pochází a co podle něj náboženství 

znamená, ale také jak náboženství lidé podle něj vnímají. Tyto základní skutečnosti 

Masaryk nejvíce popisuje Čapkových Hovorech s TGM, kde již nekritizuje stav církve 

a vůbec celého náboženství ve společnosti, jak je tomu v jeho dřívějších textech a jak si 

následně ukážeme, ale spíše jen hodnotí náboženství z objektivního hlediska. Také se 

pokusím nastínit s jakými různými obory lidského zkoumání Masaryk náboženství 

spojoval, jelikož ve svých dílech nahlíží na náboženství nejen ve spojitosti se 

společenskými a státními problémy, ale důležitou roli v něm hraje také například umění, 

ať už se jedná o jakoukoliv formu. Kromě nahlížení Masaryka na subjektivní stránku 

náboženství už ale také postoupím k tomu, co náboženství vůbec znamená pro 

společnost a stát, tudíž se dostaneme k církevní problematice náboženské otázky, tak 

jak ji spatřoval Masaryk.  

  Masaryk pozoroval různá náboženství všude na světě a vždy je srovnával 

s katolickým křesťanstvím, ze kterého se ostatně on sám nábožensky vyvinul. O teorii 

náboženství Masaryk pak říká toto: „Slovem náboženství označujeme všechny projevy 

zbožnosti, bez zbožnosti není náboženství. Zbožnost je pak uvědomělý a procítěný poměr 

k Bohu, k božství, ten poměr se vyjadřuje i v těch rozmanitých názorech o náboženství, 

v bohoslužbě a tak dále.“  20 Tato citace ilustruje vůbec základní Masarykův názor 

na náboženství, a tedy že je to spíše něco, co člověk prožívá vnitřně a individuálně. 

Právě zbožnost zaujímá v Masarykově pohledu na náboženství stěžejní místo, proto 

s tímto pojmem budu pracovat prakticky v průběhu celé práce.  

 Masaryk si ovšem dobře uvědomoval, že i když je tato zbožnost, tak jak na ni 

nazírá on, čistě subjektivním faktorem, náboženství je spíše věc kolektivní a objektivní, 

která má kořeny v dogmatech a jež je organizována v různé církve.21 Právě tato 

                                                 
20 Tamtéž, s 255. 
21 MASARYK, Tomáš. Z bojů o náboženství : a texty z let 1904-1906. Praha : Ústav T.G. Masaryka : 

Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2014, s 87. 
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dogmatičnost byla jedním z důvodů jeho následné kritiky katolické církve, ale k tomu 

se dostaneme v dalších částech této práce. Masaryk vůbec pokládá náboženství za 

nesmírně složitý útvar, jelikož se netýká pouze jednotlivce, ale celých společností 

a národů. Dle Masaryka je podstatou náboženství uznání existence Boha, tedy nějaká 

jistota, že Bůh jest. Je to víra a jakési nepochybovaní, až přesvědčení o Bohu jako 

o stvořiteli všeho na světě, ale také soud o božství, které je sice smyslům nepřístupné, 

ale v nějž pevně věříme. S touto vírou pak pochopitelně bývá spjata víra v nesmrtelnost 

duše a také víra v nějaký obecný přesah, přesněji řečeno v nějaké transcendentno. 22 

 Důležitou součástí křesťanského náboženství je podle Masaryka také zjevení, 

jakožto pramen všech náboženských poznatků a institucí, ale právě zjevení jako 

věrohodný pramen církevního učení Masaryk ve svých dílech odmítal, jak uvidíme 

v dalších kapitolách této práce. S tím je pak úzce spjaté náboženské poznání, kde 

Masaryk navazoval na Huma, jak už jsem zmínil v předchozí kapitole. Náboženské 

poznání Masaryk označuje jako poznání nesmyslové a nerozumové, nebo-li poznání 

citem, jelikož právě skrze cit člověk poznává Boha. Náboženskou víru pak vidí jako 

autoritativní, v níž nejvyšší autoritu zastává samozřejmě Bůh, který určuje náboženskou 

pravdu a uznává se proto jako autorita tradice, kterou musí každý člověk přijmout.  

 Masaryk také zdůrazňuje důležitost bohoslužby, ovšem považuje ji spíše za 

příležitost, kdy se lidé mohou setkat i jiným způsobem, který je navzájem obohacuje 

a odpoutává je od racionálních problémů, v čemž Masaryk spatřoval velký přínos 

náboženství. Tato bohoslužba spočívá v rozmanitých obřadech, jež se vykonávají 

v chrámech či různých svatyních, ale i v přírodě nebo ve zvláštních staveních. Jako 

důležitější prvek pak spatřuje samotnou modlitbu, jež řadí také do bohoslužby, nýbrž 

nikoliv veřejné, ale soukromé. Znamená to, že člověk pozvedne svou mysl k Bohu. 

Právě k modlitbě se vztahuje naděje a poté vděčnost, což jsou velmi podstatné 

subjektivní prvky každého náboženství. Masaryk také hovoří o pověře, jež se snadno 

připojuje k víře. Říká o ní: „Jak slovo samo ukazuje, pověra je také vírou, jako paklíč je 

klíčem. Pověra je převrácením víry, pověrčivý zloděj a vrah obětuje modlení, aby 

úspěšně provedl svůj zločin.“  23 

                                                 
22 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 256. 
23 Tamtéž, s 258. 
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 Náboženství se ovšem podle Masaryka nezakládá pouze na nějaké teorii, ba 

naopak, spíše spočívá v praktické stránce této věci. Tuto praktickou stránku bychom 

mohli vidět jako právě onu zbožnost, tedy jakýsi vnitřní vztah s Bohem. Tento vztah 

můžeme vnímat jako nějakou aktivitu člověka vůči něčemu, co jej přesahuje a co 

postupně formuje jeho život. S tímto úzce souvisí mravnost, která se stává velmi 

podstatnou složkou zbožnosti, ovšem to neznamená, že musí jít vždy ruku v ruce 

s náboženstvím, jelikož člověk, který může být velice oddaný církvi nemusí nutně být 

mravným - na tuto skutečnost Masaryk navazuje ve svých kritických textech směrem 

k církvi a v dalších kapitolách této práce bude podrobně analyzována. Na druhou stranu 

jak už jsem zmínil, náboženství vzniká z poměru člověka k Bohu, což tedy souvisí 

s jakýmsi jeho přístupem k celému světu a k ostatním lidem a mravnost můžeme vidět 

jako poměr člověka k jinému člověku. Z toho tedy lze vyvodit, že náboženství sice není 

mravností, ale dává mravnosti jakýsi základ.24 

 Jak už jsem naznačil v úvodu této kapitoly, Masaryk věřil, že s náboženstvím 

také přímo souvisí všechno umění, protože dokáže formulovat a vyjadřovat náboženské 

představy  a city, jako tomu bylo například už v antice u Řeků. Navíc je zřejmé, že silný 

umělecký prvek spočívá také v samotných náboženských obřadech, což můžeme vidět 

například při vykonávání katolické mše. Masaryk pak komentuje vztah mezi uměním 

a náboženstvím těmito slovy: „Vnit řní vztah umění k náboženství je dán tím, že umění je 

tvořením. Řekové nazvali básníka tvůrcem - v umění se vidí také zjevení a umělcovo 

estetické zanícení podobá se zanícení náboženskému.“  25 Vůbec je patrné, že se 

Masaryk ve svých dílech často odvolává na hrdiny z literatury, u kterých lze mnohdy 

postřehnout problémy soudobé společnosti, jelikož právě spisovatelé dokázali podat 

jakousi výpověď o společenském stavu a Masaryk tímto způsobem komentuje tyto 

problémy, ať už ve svém díle Sebevražda hromadným jevem společenským moderní 

osvěty nebo později ve svém spisu Moderní člověk a náboženství. 

 Masaryk vidí podstatu náboženství kromě jiného také v tom, že si zbožný člověk 

přeje jakéhosi spasitele a zázraky, tudíž mu tento vztah s Bohem zprostředkovává 

určitou naději a přesah, který ale patří do tohoto života a formuje samotný život jako 

                                                 
24 MASARYK, Tomáš. Ideály humanitní : a texty z let 1901-1903. Praha : Ústav T.G. Masaryka : 

Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2011, 55. 
25 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 259. 
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takový. Náboženství dle něj není ani tak definováno svými dogmaty, obřady, ani 

historií, ale spíše uvědoměním si, že člověk závisí na Bohu a tím si uvědomuje svou 

lidskou slabost, ať už je to slabost duchovní, fyzická či mravní. S tím pak právě souvisí 

ona nadějnost a důvěra v Boha. Můžeme tedy říci, že podle Masaryka je náboženství 

postojem člověka k Bohu, ale i k světu a k sobě samému, jak už jsem zmínil dříve. Není 

to jen nějaké pochopení smyslu života, ale je to i poznávání a hodnocení světa, protože 

právě ve zbožnosti poznává člověk nejhlouběji smysl svého života. Masaryk toto 

zamyšlení ukončuje slovy, které tuto problematiku vztahu člověka k Bohu ještě více 

objasňují: „Náboženství, zbožnost je věc čistě lidská: Bůh není zbožný. Člověk - Bůh 

jsou dva póly lidského života a světa člověku daného.“  26 

 Nicméně náboženství má podle Masaryka i význam společenský, jelikož každá 

víra či přesvědčení sjednocuje věřící lidi do společností - církve jsou vlastně jakési 

náboženské společenské organizace. Právě tento proces začleňování člověka do 

společnosti je podle Masaryka velmi důležitý prvek náboženství, jelikož odpoutává 

člověka od vypjatého individualismu. Církve jsou organizovány duchovním 

společenským stavem, jež představují kněží, kteří jsou zároveň jakýmisi: „ochránci 

tajemství, vykonavateli obřadů, orgány a zástupci božství,“  27 a dále pak představují 

jakési odborníky v oblasti náboženství. Výjimečnými autoritami pak jsou bibličtí 

proroci, kteří se dají považovat za zakladatele náboženství, jako byli například Mojžíš, 

Ježíš či Mohamed.  

 Právě tak, jako jsou náboženství a církve spjaté se společností, stejně tak souvisí 

se všemi společenským organizacemi, zejména potom se státem. Hlavní příčinou je 

fakt, že stejně jako náboženství i politika by se měla zakládat na mravnosti, protože jak 

už jsem zmínil, mravnost dává jakýsi základ náboženství. V tomto se ovšem často 

objevuje rozpor, protože společnost není organizována pouze náboženstvím, ale také 

například národností 28 a právě tento poměr náboženství a církve k národnosti vidí 

                                                 
26 Tamtéž, s 259. 
27 Tamtéž, s 260. 
28 MASARYK, Tomáš. Ideály humanitní : a texty z let 1901-1903. Praha : Ústav T.G. Masaryka : 

Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2011, 68. 



18 
 

Masaryk jako jeden z dalších problémů jeho doby. Tato důležitost otázky národnosti 

pak dokonce může vést ke vzniku nových, takzvaných národnostních církví. 29 

 Náboženství ale lze zkoumat i vědecky a právě tady můžeme nacházet počátek 

vleklého konfliktu mezi filozofií a teologií: „Vzniká konflikt mezi filozofií a vědou 

na jedné straně a teologií a církevním náboženstvím na straně druhé. Tento konflikt je 

starý a pochází z přirozeného kriticismu myslícího člověka, projevil se již u Řeků 

a Římanům v nové době je obecnější a hlavně hlubší.“  30 Tady můžeme pozorovat už 

první náznaky kritického pohledu Masaryka na církevní náboženství a zejména pak 

na katolickou církev: „Náboženství, dovolávající se pro sebe vůle a ustanovení nejvyšší 

autority, božství samého, se pokládá za absolutní, za absolutně správné a pravdivé, za 

neomylné. Prosím, nejenom katolicism, jenže katolicism neomylnost přičítá papeži, 

protestanté bibli nebo církvi - ano, i státu.“  31 

 Právě faktem, že se církev mnohdy považuje za neomylnou, je podle Masaryka 

dána velká netolerance a výbojnost církví a to pak také souvisí s odporem proti 

náboženství, které je takto autoritativní. Proti tomuto církevnímu náboženství ovšem už 

od nepaměti stojí lidský rozum a to už se opět dostáváme k tomu, kde se střetává 

náboženství, lépe řečeno teologie jakožto náboženská věda, s filozofií. Filozofie 

vždycky vnikala do teologie a to už můžeme spojit s tím, jak se Masaryk snažil vyložit 

rozdíl mýtu a vědy a tedy konflikt mytický a vědecký: „ Člověk mytický pojímá 

náboženství myticky, jeho teologie je mytická. Člověk myslící, myslící kriticky a vědecky, 

má teologii vědeckou, filozofickou.“  32 Právě skutečnost, že teologie je tedy jakýmsi 

nástrojem mýtu, kdežto filozofie se stává nástrojem vědy, znamená tento odvěký 

konflikt mezi náboženstvím a vědou. Dnes už je ale i na problematiku náboženství 

nahlíženo vědeckým způsobem a právě tímto způsobem se věda pokouší vystihnout 

celou podstatu náboženství, máme tedy psychologii náboženství, dějiny náboženství, ale 

i sociologii náboženství a tak dále. A právě v tomto vidí Masaryk rozdíl - nahlížení na 

náboženství jako na něco čistě objektivního, co lze srovnávat a analyzovat a proti tomu 

                                                 
29 MASARYK, Tomáš. Z bojů o náboženství : a texty z let 1904-1906. Praha : Ústav T.G. Masaryka : 

Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2014, s 76. 
30 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 261. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž, s 262. 
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náboženství, jež je naší součástí: „N ěco jiného je náboženství mít, mít své vlastní 

náboženské krédo, svou osobní víru, uvědomit si její rozdíl od nevíry nebo víry jiné.“  33 

Konflikt vědy a náboženství, tak jak na něj nahlížel Masaryk, bude ještě hlouběji 

analyzován v dalších kapitolách, jelikož toto téma je jedno ze stěžejních v Masarykově 

náboženské otázce.   

 Za největší vzor zbožnosti považoval Masaryk Ježíše,34 protože právě zbožnost 

a mravnost jsou Ježíšovy stěžejní body náboženství. Právě Ježíš je podle Masaryka 

symbolem lásky k bližnímu a lidskosti, což Masaryk považuje za esenci náboženství. 

Považuje za podstatné, že se Ježíš věnoval praktickým otázkám života a na prvním 

místě nestály jakési církevně organizační věci, ale hlavně mravní poučení. Ježíš totiž 

více než by mluvil o poměru k Bohu, tak jej opravdu žil a podle Masaryka právě takový 

živý příklad šíří náboženství daleko více, než by ho mohlo šířit slovo, protože právě 

v každodenním všedním životě se podle Masaryka objevuje ta pravá zbožnost, která 

proniká lidmi v každém okamžiku. 35 Zde vidí Masaryk problém, protože lidé si spojují 

náboženství spíše pouze s výjimečnými událostmi, ovšem málo si uvědomují, že je 

s námi protnuto neustále, právě tak, jak nám to ukazoval Ježíš:„Náboženství se může 

prožívat nejen v kostele, ale i ve fabrice a na poli, v kravíně i v salóně, v smutku 

i v radosti. To je příklad Ježíšův.“  36  

 Ovšem toto vše nelze chápat tak, že by Masaryk upřednostňoval lásku 

k bližnímu nebo lidskost jako takovou před samotnou hypotézou Boha, ale viděl tyto 

prvky jako nějaké mravní zákony lásky a velmi důležité projevy náboženství. Protože 

z praktické stránky je právě poměr člověka k druhému člověku to nejdůležitější - je to 

cit, který je nám prostě jednoduše dán.37 Ovšem právě pomocí náboženství může být 

tento cit dále prohlubován a zesilován a může lidi spojit ke společnému postoji k Bohu 

a k samotnému životu. Lze tedy říci, že náboženství a lidskost se jaksi vzájemně 
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36 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 264. 
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prolíná, jelikož podle Masaryka by náboženství bez lidskosti nemohlo být správné, ale 

lidskost by zase nemohla být bez náboženství úplná. 38 

 Jak je z této kapitoly patrné, Masarykovo pojetí náboženství je velmi komplexní 

a dotýká se nejrůznějších témat. Velmi důležité je ale zdůraznit, že jako pravé 

náboženství Masaryk spatřoval onu zbožnost, tedy něco, co člověk opravdu prožívá 

v každodenním životě, než-li něco, co je dáno dogmaticky. Tady už je záhodno říci, že 

jestliže člověk nechce něco pouze přijímat jako dogma, ale chce náboženství opravdu 

žít, musí nad ním přemýšlet rozumem a tady už se dostáváme ke konfliktu vědeckého či 

filozofického uvažování proti tomu církevnímu uvažování, čemuž se budeme i nadále 

věnovat, protože právě touto cestou se udává Masarykova kritika církví.  

  

2.2 O křesťanství a církvi 

 Tato kapitola se bude věnovat obecným prvkům týkajících se Masarykova pojetí 

církve, ale také  celému vývoji církví vůbec a jejímu následnému rozdělení, abychom si 

mohli udělat ucelenější obraz v tom, na co Masaryk kladl důraz, což bude potřeba pro 

lepší pochopení následné Masarykovy kritiky církví a vůbec náboženství. Masaryk 

ve svých dílech často zdůrazňuje, že jeho vírou je takzvané „ježíšství“ ,39 nikoliv 

křesťanství tak jak ho známe. Už zde je patrný náznak toho, že se podle něj Ježíšovo 

učení v křesťanských církvích neuskutečnilo zcela úplně. Masaryk to dále rozvádí, že 

křesťanství se totiž neskládá pouze z učení Ježíšova, nýbrž do sebe pojímá také Starý 

zákon a základy helénistického a řeckořímského náboženství.40 Jak už jsem zmínil 

v předchozí kapitole, právě postava Ježíše je pro Masaryka jakýmsi vzorem poctivého 

náboženského života a právě v nenaplnění tohoto učení, od něhož podle něj církev 

ustoupila, spočívá hlavní kritika Masaryka k církvím, čímž se tato práce bude zabývat 

ve třetí kapitole.  

 Křesťanství se podle Masaryka liší jak podle třídního uspořádání společnosti, tak 

zároveň i podle vzdělanosti a národů, protože každý jej chápe jiným způsobem. To pak 
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také zobecňuje, když říká:„Náboženství všude a vždycky odpovídá celkovému 

kulturnímu stavu národů, tříd i jednotlivců ve všech svých složkách.“  41 Dále je podle 

Masaryka podstatné rozlišovat různosti ve výkladu Ježíšova učení, který se mnohdy 

velmi liší a čím více se křesťanství šířilo, tím více se množily různosti o jeho výkladu. 

A právě toto odlišné pojetí křesťanství dalo základ vzniku různým křesťanským 

církvím, jejichž dějiny můžou být do jisté míry označovaný jako dějiny kacířství a sekt, 

jak ostatně větší církve nazývaly své odtržené části.  

 Masaryk také připomíná fakt, že teologie byla už od počátku vždycky spíše 

polemikou, jelikož nikdy nebyla jen jedna jediná křesťanská církev a už za Ježíšova 

života a také dlouho po něm se jeho přívrženci scházeli jen ve volných sborech a až 

teprve potom se začala organizovat církev, která se později stala nejen v náboženskou 

organizaci, ale i politickou a státní. To pak také vedlo k mnoha rozkolům mezi mocí 

světskou a církevní, kdy vznikaly rozpory mezi papeži a císaři, což eventuelně vedlo 

k mravnímu úpadku církve. Právě tuto skutečnost, že se církev ve středověku stala 

součástí všeho duchovního i politického vědění, vidí Masaryk jako dobu 

„pocírkevnění“,  42 kdežto za jeho života právě nastává doba „odcírkevnění“,   kdy se 

prakticky všechny obory a kulturní směry odpoutávají od závislosti na církvi a dokonce 

i samo náboženství se stává individuálnějším a na církvi nezávislejším.  

 Velký význam vidí Masaryk také v tom, jak bylo křesťanství a vůbec církevní 

učení ovlivňováno filozofií a to již od antických dob, kdy vůbec první křesťanští 

teologové byli řečtí a římští filozofové, kteří křesťanství přijali. Právě například Platón 

nebo Aristoteles měli podle něj velký vliv na vývoj církevního a křesťanského učení. 

Lze tedy říci, že křesťanství se zároveň v jistém smyslu vyvinulo z antiky, jelikož 

přejímalo některé její prvky, ale zároveň antiku přesáhlo a naprosto změnilo. 

„K řesťanská církev vybudovala svou teologii a scholastickou filozofii s pomocí řecko-

římské filozofie, čímž dokazuje svou závislost na antice, proti níž dlouho bojovala, 

neboť každý boj je vzájemný styk a vliv.“  43 A právě svou teologií poté křesťanská 

církev pozměnila antiku a připravila náboženskou a církevní reformaci, která pak 

pokračuje v renesanci a humanismus, což jsou ale zase další kulturní následky antiky.  
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 Dále bych se pak pokusil rozvést opět nejprve jen obecné rysy, co se do vývoje 

křesťanských církví týče, jak jej viděl Masaryk. Podle něj jsou všechny církve nějakým 

způsobem vývojově podmíněny. Na jedné straně stojí církev římská, která přejímá 

a navazuje na všechny rysy římského impéria a představuje tedy jakýsi duchovní 

centralismus. Ovšem na východě už neměl římský centralismus takové síly a tudíž 

vznikla církev východní. Odtud tedy pochází ten stěžejní kulturní rozdíl, který je 

dochován v dualismu Říma a Byzance a katolictví a pravoslaví. Velkým rozdílem se 

pak stává téměř duchovní absolutismus římské církve, kdy papež je jakýmsi zástupce 

Boha na zemi a z toho pramení jeho neomylnost. Církev východní tuto neomylnost 

přičítá všem svým zástupcům. 44 

 Církve protestantské pak vznikly postupným kritickým nazíráním na aktuální 

problémy církve a jakýmsi odpoutáním od oficiálního církevního učení. Tyto církve 

spíše pojímají křesťanství více subjektivně a individualisticky a neomylnost odvozují 

od Písma. 45 

 

2.3 Náboženský vývoj u nás 

 Náboženskému vývoji v českých zemích přikládal Masaryk velmi důležitou roli, 

protože podle něj výrazně ovlivnil celou Evropu. Jelikož se naše země rozkládá 

na pomezí mezi Západem a Východem, stejně tak to bylo s náboženstvím. I když k nám 

křesťanství přišlo z východu, nakonec jsme se jak politicky a kulturně, tak nábožensky 

přiklonili spíše k Západu, což Masaryk vidí jako velmi důležitou událost našich dějin. 

Nutno říci, že jsme jako první v Evropě provedli církevní reformu, která se stala 

záležitostí celého národa. A právě naší reformací byla připravena půda pro další 

reformace v jiných zemích. „Luther správně řekl, všichni jsme husity. Hus - Chelčický - 

Komenský jsou našimi náboženskými vůdci vedle západního katolictví. Hus postihl 

v náboženství a v církvi prvenství mravnosti, Chelčický postřehl souvislost církve se 

státem a žádal bohovládu, Komenský dovršil reformační úsilí poznáním, že obsahem 

duchovního života je vedle zbožnosti vzdělání a lidskost, a uložil veškeré výchově, aby 
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byla officinou humanitatis, dílnou lidskosti.“  46 Ovšem naše reformace byla pod vládou 

Habsburků udupána a jejich protireformací se stalo katolictví v podstatě opět církví 

většiny českého národa, tedy přesně tak, jako tomu bylo před reformací, kdežto 

z anglické a německé reformace se vyvinuly protestantské církve.47 Jenže právě tato 

násilná protireformace podle Masaryka našemu národu neprospěla, a protože záhy 

přišlo osvícení a národní probuzení, tak odpor proti trůnu šel ruku v ruce odporu proti 

církvi, která byla s touto dynastií spjatá. 48 

 Masaryk považuje za velmi podstatné znát naši minulost, protože jedině tak 

můžeme zabránit tomu, abychom neupadali v náboženskou netečnost, protože právě 

náboženské uvědomování tvoří nedílnou součást našich dějin. A i když Masaryk sám 

sebe spatřoval spíše jako politika, uvědomoval si, že náboženství je nedílnou součástí 

života ve společnosti, a proto na něj ve svých úvahách dával velký důraz: „Jsem 

nadáním a založením člověk politický, ne náboženský a dokonce ne teologický, ale 

náboženství je mně hlavní složkou duchovního života a kultury vůbec. Řekl-li jsem 

ve Světové revoluci: Ježíš, ne Caesar, řekl jsem to jako politik.“  49 

 Ovšem náboženský vývoj podle Masaryka rozhodně není u konce, dokonce 

naznačuje myšlenku, že by v budoucnu mohlo nastat jakési sjednocení všech 

křesťanských církví, i když zdůrazňuje, že by to samozřejmě ještě stálo mnoha úsilí 

a času. A přestože katolictví odmítá sjednocení s protestanty, teologové na obou 

stranách těchto rozdílných břehů podle něj mají nebývale blízké vztahy, což je veskrze 

pozitivní fakt. S touto problematikou rozdílných křesťanských církví Masaryk úzce 

spojuje toleranci, jelikož podle něj by si každý měl vážit náboženského přesvědčení 

druhých. Nejde však ani o jakousi lhostejnost k přesvědčením, které zaujímají ostatní, 

ale spíše o toleranci, kdy si opravdu pravdivě vážíme jiného náboženského přesvědčení 

druhého člověka. Právě v tomto Masaryk navazoval na Palackého, kterého velmi 

obdivoval a jehož myšlenkami, ať už náboženskými nebo filozofickými, byl zásadně 

ovlivněn: „V každém případě pak, a dovolávám se právě tu Palackého, musíme v našich 

                                                 
46 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 278. 
47 MASARYK, Tomáš. Z bojů o náboženství : a texty z let 1904-1906. Praha : Ústav T.G. Masaryka : 

Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2014, s 90. 
48Tamtéž , s 90. 
49 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. Praha : Fragment, 2009, s 278. 



24 
 

poměrech žádat toleranci - ne toleranci z náboženského indiferentismu, nýbrž toleranci 

pozitivní: každý držet si své, mít své přesvědčení, ale vážit si opravdového přesvědčení 

druhých. Pravdy každému přejte - to bylo řečeno nám a platí to provždycky.“ 50 

Skutečnost, že lidé nejsou k náboženství lhostejní Masaryk považuje za stěžejní, jelikož 

vidí jako velmi důležité, že s politickou svobodu přibylo v českých zemích několik 

dalších církví. Právě i v této pestrosti církví vidí Masaryk možnost dalšího 

náboženského a duchovního vývoje. 51 

 Právě historický vývoj u nás, ale vůbec celý dějinný vývoj náboženství a církví 

je velmi důležitý pro porozumění Masarykova učení, jelikož se na historii ve svých 

dílech odvolává velmi často a je podle něj klíčem k pochopení  mnoha zásadním věcem, 

které se církví, ale vůbec náboženství obecně týkají. I proto jsem do své práce zařadil 

tyto kapitoly, které tvoří takový přehled náboženských dějin z Masarykovy perspektivy, 

i když se to na první pohled může jevit zbytečné. Považuji ovšem za důležité pochopení 

Masarykova výkladu dějin, aby se lépe dalo porozumět Masarykově kritice náboženství 

a církví.  

2.4 Církev a stát 

 Masaryk spatřoval mezi církví a státem úzkou spojitost, protože takto ohromná 

organizace musí podle něj logicky zasahovat do politiky.52 Církev se vůbec vyvinula 

vždy v úzkém kontaktu na státní moc, protože už od dávných dob stát viděl v církvi 

jakýsi mravní a náboženský základ. Jenže čím více se tyto dvě moci propojovaly, tím 

více začala církevní moc vyčnívat nad tou státní a to pak samozřejmě vede ke střetu 

moci duchovní a světské. Společnou závislost těchto dvou mocí můžeme podle 

Masaryka spatřovat již při rozdělení římské říše na východní a západní, kdy rozdělení 

státu dalo vzniknout i dvěma rozdílným církvím. Jak už jsem zmínil v předchozích 

kapitolách, církev je podle Masaryk veskrze společenskou organizací, a proto také 

společně se státem vede společnost. 53 
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 Masaryk nesouhlasil s tím, že by se vývoj státu mohl vyvíjet nezávisle 

na náboženství, jelikož jeho názor na stát je takový, že je vybudován na mravních 

základech a mravnost už je silně spjata právě s náboženstvím, jak už jsem psal výše. 

Ovšem je logické, že vývojem společnosti jsou vždy upravovány vztahy mezi církví 

a státem a i když by se na první pohled mohlo zdát, že jsou tyto složky od sebe 

odloučené, podle Masaryka tomu tak není, protože společnost je vždy vedena oběma 

organizacemi současně: „To však je nutno pochopit, že lidská společnost je vedena 

dvěma hlavními organizacemi, státem a církví, a že tyto organizace přirozeně a nutně 

stále upravují svůj vzájemný poměr: trůnové podpírali oltář, oltář trůny.“  54 

 Jak už jsem zmínil v kapitole „O křesťanství a církvi“  Masaryk nazývá postupné 

oddělování církevní moci od státu jako „odcírkevnění“  a třebaže ve středověku církev 

vedla veškeré tehdejší vědění, myšlení a názory a měla velký vliv na mezinárodní 

vztahy, postupně se tyto prvky začaly odštěpovat a stávat se nezávislými na církevní 

moci. Docházelo k tomu, že stát postupně přejímal moc nad společností a to téměř ve 

všech oborech.55 Podle Masaryka tento proces odcírkevnění bude i nadále nutný a nelze 

jej zastavit, a proto by si církev měla uvědomit své nové postavení v novodobé 

společnosti a neusilovat znovu o ztracenou moc. A právě toto Masaryk vidí jako 

problém a něco, co už se dá nazvat jako krize církví, 56 jelikož církve si podle něj dost 

dobře neuvědomují, že jejich místo by mělo být spíše než v rovině politické hlavně v 

rovině duchovní : „ Čím víc se řád světa posvětšťuje, tím víc by se mohly a měly církve 

věnovat náboženství čistému a neposkvrněnému - náboženství Ježíšovu, svět opravdu 

pokřesťanštit, ne mocí, ale láskou.“  57 

  Ovšem tento neustálý boj moci státní a církevní Masaryk spatřuje i v chování 

jednotlivců, tedy i po individuální stránce nás všech, jelikož tato rozpolcenost mezi 

duchovním a světským řádem se podle něj projevuje i v lidských charakterech a vede 

k něčemu, co by se už tedy opravdu dalo popsat jako krize náboženství. Tuto 

náboženskou krizi vidí Masaryk právě především tedy jako krizi církví. Není to totiž 
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krize náboženství v čistém slova smyslu, protože zavrhování jednoho náboženství může 

být pouze touha po jiném náboženství, které by bylo čistší a živější, což už souvisí 

s tím, co jsem naznačil v předchozích kapitolách, tedy že podle Masaryka pravé 

náboženství musí být prožíváno a praktikováno v každodenním životě. 58 

 Postavení církve v novodobé společnosti také úzce souvisí s faktem, že 

s rozvojem vědy člověk více klade důraz na rozum. Většina lidí je vzdělanější než 

bývala dříve a právě vzdělávací funkci zastává už věda a vědecké myšlení, takže nejen 

že se církev musí vyrovnat s mocenskými a společenskými změnami, ale také 

s rozvojem vědeckého myšlení, čímž se člověk stává více kritickým a autonomnějším 

ve svém jednání.59 Ovšem Masaryk si rozum spojuje s vírou, protože právě svým 

rozumem si člověk uvědomuje svět a svůj poměr k němu, což je právě ono přirozené 

náboženství. Víra je totiž výsledkem dlouhodobého přemýšlení a přemýšlející člověk si 

vždy chce ujasnit své otázky ohledně světa a Boha a právě tyto otázky následně 

vzbuzují v člověku city a emoce, díky nimž pak člověk snadno přehlédne rozumový 

základ jeho úvah. Ovšem vždycky platí, že tyto náboženské city nám náleží vždy 

ve spojitosti s vírou a víra je podle Masaryk právě nějaký soud či úsudek, tedy vlastně 

rozumová činnost. „Každá  víra je koneckonců z rozumu, třeba z rozumu nedokonalého 

a chybujícího. Pravá víra není hřebík, na který se lze zavěsit v zoufalství nad slabostí 

rozumu.“  60  

 Masaryk ovšem říká, že i když by mohlo probíhat něco jako moderní 

náboženská krize, jelikož se věda ocitá pořád víc a víc v rozporu s náboženstvím a stát 

v rozporu s církvemi, hodnoty náboženství budou vždy potřeba. Církev se ale musí 

vyrovnat se skutečností, že společenské poměry se změnily a vědecké myšlení se 

rozvinulo, jedině tak může mít náboženství v novodobé společnosti fungovat. 61 

 Tímto už se právě dostáváme k samotné Masarykově kritice. Ovšem jak je 

patrné z této kapitoly, celý základ této krize náboženství nespočívá podle Masaryka 
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v nějaké bezbožnosti člověka, ale spíše v krizi církví, které už déle nemohou plnit 

takovou roli, jako plnily dříve, protože modernímu člověku už to jednoduše nepřijde 

dostačující: „I pokrokoví duchovní nepochopují historický vývoj, že celá společnost, 

všecky moci kulturní a také náboženství se odcírkevňuje. Pozitivní vývoj náboženský již 

dávno je veden laiky, teologie a právě teologie pokroková žije reminiscencemi, je 

historická, utkána v minulost. Náboženství živé je přítomností a budoucností.“ 62 Právě 

toto budu analyzovat v následujících kapitolách, tedy rozpor moderního člověka se 

zastaralým učením církví, které se nutně musí posunout vpřed, tak jako se posunují 

vpřed ostatní obory lidského zkoumání. 
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3 Masarykova kritika církve a náboženská krize  

3.1 Krize náboženství 

  Tato kapitola práce již má za cíl obsáhnout Masarykovu kritiku církví, která 

nutně souvisí s krizí náboženství, tak jak ji vnímal Masaryk. Navázal bych na konec 

minulé kapitoly, kde jsem nastínil Masarykovu myšlenku, že jestliže si chce církev 

zachovat místo v novodobé společnosti, musí se nutně změnit a přizpůsobit se stavu 

společnosti. Stejně jako se vyvíjí ostatní odvětví lidského snažení, obdobně se určitým 

způsobem mění i náboženství. Podle Masaryka lidé chtějí překonat „staré“   

náboženství, jež si můžeme představit jako jakousi strnulost, kterou představuje 

zejména církev, a jelikož lidé už díky svému kritickému myšlení nejsou tak důvěřiví 

jako v minulých dobách, kdy bylo náboženství založeno hlavně na slepé důvěře církvi. 

Logicky pak tito „moderní“   lidé prahnou po nějakém čistším náboženství. V tom 

„starém“   náboženství se totiž žádala pouze víra jako jakási poslušnost, tedy jen slepě 

důvěřovat, jelikož rozum se považoval za nedostatečný, aby mohl rozhodovat 

o náboženství. Tato slepá víra byla důsledkem politického, ale zároveň i duchovního 

absolutismu, který ji i díky nevzdělanosti dokázal násilím udržovat, ovšem to už déle 

není možné: „Moderní člověk naučil se myslit a kritizovat, a proto nedůvěřuje těm, kdo 

ještě dnes troufají si žádat důvěru slepou. To právě činí stále církve, sloužící státu a to 

činí stát, držící církve. Rozum přivyknuvší ve všech oborech důvodům a kritice nemůže 

přijímat učení církví bez důvodů a kritiky.“  63 Náboženství by tedy podle Masaryka již 

nemělo stát jen na slepé důvěře, mělo by se zakládat na důvodech, kterým můžeme 

věřit, na nějakých argumentech. Pak víra přechází ve víru zdůvodněnou a ne slepou, což 

můžeme označit jako přesvědčení a právě ono přesvědčení má být základem 

náboženského učení. 64 

 Rozum, který si moderní člověk vyvinul a který už je spojen s veškerým lidským 

úsilím ve všech oborech, už musí být také spojený s náboženstvím, tudíž moderní 

člověk jen těžko může přijímat církevní učení bez jakékoliv kritiky. Je velmi složité 

sloučit to, co říká věda a co hlásají církve, které se pomocí teologie snaží zachránit takto 
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zastaralé učení, namísto aby se rozvinulo a posunulo dál. Právě přirozený vývoj 

náboženství si podle Masaryka církve neuvědomují a pomocí státu se snaží udržovat 

něco, co již dále být udržováno nelze a právě toto násilné úsilí vede k tomu, že obřady 

už nejsou upřímné, ale existují pouze a jen z jakési setrvačnosti, což náboženství škodí. 

Není to ovšem tak, že by rozumová kritika nutně negovala vše církevní, neguje jen 

lživou tradici, z níž nelze vycházet. Nejsou to tedy nějaké hranice, co by věda stavěla 

proti teologii, nýbrž pouze rozumové důvody. 65 

 Není to ovšem pouze tak, že by se církví stranili pouze lidé řekněme vědečtěji 

založení nebo pouze inteligence našeho národa, protože tento odklon od církví se týká i 

lidí na venkově, obyčejných dělníků a rolníku, protože skutečnost, že v neděli navštíví 

kostel nemusí nutně znamenat, že opravdu věří. To opět souvisí s tím, co jsem nastínil 

v předešlých kapitolách, tedy že lidé sice jakoby na oko žiji náboženským životem, 

ovšem není to náboženství živé a takové, jak jej hlásal Ježíš. Ovšem jestliže tato čistá 

víra nezačne od těch nejvyšších duchovních pozic, těžko se pak může dostat až 

na venkov k obyčejným rolníkům. Není totiž možné, aby byla udržována náboženská 

organizace, která ve své základy nevěří: „Církve udělaly z přikázání lásky učení 

egoistické, a proto staly se nesociálními a nedemokratickými. Náboženství a církev měly 

by být ochránci mravnosti a lásky k bližnímu, jakmile nastávají konflikty mezi lidmi, 

církve měly by mít odhodlanost ku pravdě, měly by stát na straně lásky proti násilí.“ 66 

 Masaryk ovšem netvrdí, že by bylo správné úplně odporovat církevnímu učení, 

naopak, mělo by se zachovat všechno dobré, co církev lidstvu dala, ovšem neměla by 

bránit náboženskému pokroku a zdokonalování, který je při dnešním stavu vědy 

nezbytný.67 Moderní člověk dle Masaryka zakládá téměř všechno na kritickém 

uvažování, a tak i náboženství by mělo stát na těchto základech - to znamená, že 

náboženství spočívá hlavně na přesvědčení, jak už jsem zmínil na začátku této kapitoly, 

protože přesvědčení pochází z rozumu a právě skrze rozum může člověk dojít té pravé 

odůvodněné víry. Ovšem církev už současnému člověku nestačí, protože její učení je 
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zastaralé a než aby sloužilo lidskému pokroku, slouží spíše starému absolutistickému 

řádu společnosti. 68  

 Nebylo by tedy správné se domnívat, že krize náboženství je jakýsi celkový 

úpadek všeho náboženství, je to spíše nějaká postupná změna od toho „starého“   

náboženství k novému náboženství, jelikož stejně jako se vyvíjí všechny ostatní kulturní 

oblasti lidského zkoumání, stejně tak se vyvíjí i náboženství. A právě pokusy církve 

udržet náboženstvím v ustrnulém stavu tohoto „starého“   náboženství selhávají, protože 

toto „staré“   náboženství už v moderním životě nestačí: „Rozpor je příliš křiklavý 

a všecko chytráctví jezuitské teologie ho již lidem poctivým, lidem opravdovým nezastře, 

náboženství má dnes docela jiné funkce a úkoly, než mělo náboženství staré. Doba naše 

chce mít náboženství jiné než doba stará, náboženství dokonalejší, vyšší, šlechetnější, 

máme nové ideály náboženské.“ 69 

 Věda má na tuto skutečnost velký vliv, protože moderní člověk se chce 

vzdělávat, dokonce je veden k tomu, aby se vzdělával, tudíž není možné, aby mu bylo 

současně vtiskováno něco, co rozumově odmítá. Dříve, když bylo vzděláno jen několik 

vyvolených jedinců, tak toto „staré“   náboženství plně stačilo, jenže v této době už musí 

zastávat jiné funkce, jak Masaryk zdůrazňuje. To také souvisí s hospodářským 

a politickým rozvojem, ale i rozvojem umění a literatury, protože v takovém kulturním 

prostředí toto ustrnulé náboženství vystačit nemůže, jelikož se musí vyvíjet paralelně se 

vším ostatním a nemůže zastavit svůj vývoj.70 Také nutno dodat, že moderní člověk je  

více subjektivnější a individualističtější a to souvisí s tím, že víru stahuje hlavně na sebe 

samého, kdežto stará víra v Boha je spíše objektivistická a zakořeněná v dogmatech, 

a proto v dnešní společnosti nemůže v této staré podobě fungovat. 71 

 Krize náboženství má ovšem podle Masaryka kořeny už v tom, že mladí lidé se 

stávají k náboženství lhostejní již ve velmi útlém věku a na univerzitu už přicházejí 

často jako nenábožní lidé. Podle Masaryka je to problém, který paradoxně souvisí právě 

s vyučováním náboženství ve školách, kde je do mladých lidí vštěpována teologie, která 
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často odporuje lidskému rozumu a to právě vede k tomu, že se lidé odcizují nejen 

církvím, ale vůbec náboženství jako takovému. Ovšem je nutné říci, že lhostejnost 

k náboženství není zase tak výrazná, jelikož se o náboženství vedou diskuze 

a náboženská otázka se stává ve světě velmi důležitou, což je podle Masaryka správný 

krok kupředu. Je tedy důležité říci, že krize náboženství má kořeny hlavně v církevních 

problémech, což pak vede k tomu, že církevní náboženství lidem nestačí. Není to však 

tak, že by člověk stále necítil potřebu náboženství, pouze se odklání od církví a často 

šahá po něčem, co by mu náboženství nahradilo, což ovšem můžeme brát jen jako další 

výraz této krize.72  

 Jako stěžejní fakt, který bychom si měli uvědomit, je podle Masaryka 

skutečnost, že náboženství se nerovná teologii, což si církve neuvědomují a právě v tom 

se nachází další výraz náboženské krize. Myšlenková neshoda mezi teologií a filozofií 

probíhá již od samotného vzniku těchto dvou oborů. Můžeme pak říci, že je člověku 

podáváno něco co lze chápat jako dvojí pravdu, což je podle Masaryka špatně, jelikož 

náboženství by nemělo stát proti vědě a filozofii. Není totiž možno být spokojen 

s takovou dvojí pravdou, protože podle Masaryka existuje jen jedna pravda a dokud to 

církve nepochopí a nebudou s tímto faktem počítat pro jejich další vývoj, jejich 

důležitost bude stále klesat. Tuto rozdvojenost mezi teologií a filozofií vidí Masaryk 

jako jednu z podstat krize dnešního člověka.73 Právě zde je velmi patrný Masarykův 

důraz na jednotu a celistvost všech těchto složek lidského zkoumání a myšlení, protože 

pouze v jakési jednotě mohou dávat opravdový smysl: „Ani filozofie ani teologie, ani 

víra, ani mravnost atd. nejsou náboženstvím, to všecko každé pro sebe jsou jen prvky 

náboženství a prvky mrtvé, jakmile se podávají za náboženství výlučně a osamoceny.“  74 

 Celkově lze říci, že Masaryk vidí náboženskou krizi hlavně v tom, že se 

společnost neustále kulturně, ale i politicky vyvíjí a také člověk se stává díky své 

vzdělanosti více uvědomělým a není tedy možné, aby byl starý náboženský řád 

dostačující a ustrnul ve svém pokroku, ale musí být nahrazen novým a dokonalejším 

řádem. Přerod těchto řádů a vůbec celé společnosti má pak za následek jakýsi duševní 

neklid celé společnosti, který vede k pesimismu a jakési nervóznosti, což může mít 
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mnohdy za následek i zvýšenou sebevražednost, což spatřuje Masaryk jako jeden 

z dalších problémů lidské společnosti, který souvisí s náboženskou otázkou a čemuž se 

budu ještě dále věnovat a analyzovat v další kapitole této práce. 75 

 

3.2 Krize moderního člověka v souvislosti s náboženstvím 

 Moderní člověk se podle Masaryka ocitá v krizi, a proto bych v této kapitole 

vůbec nejdříve objasnil, co Masaryk vůbec viděl za pojmem moderní a proč se tedy 

tento člověk ocitá v krizi: „Ztratil rovnováhu, protože ztratil duchovní střed. Duše toho 

moderního člověka ztrácí se na všecky strany, do všech úhlů světa - nemá žádného 

pevného jádra, žádného středu, žádné jednoty.“  76 I tady lze sledovat onen rozpor, který 

jsem zmínil v předchozí kapitole, tedy že se člověk nemůže zachytit za jakousi 

jednotnou pravdu, protože se nedopracoval žádného jednotného názoru na svět. Člověk 

se potom utápí v nějaké polovičatosti, a tak není schopen být šťastný. Aby se z tohoto 

stavu dostal, musí opět naleznout Boha, ovšem právě v té podobě toho čistého a živého 

náboženství, nikoliv jen obřadního náboženství, tak jak jej pojímá církev a jak jsem 

analyzoval v minulé kapitole. A právě naleznutím této duchovní rovnováhy se teprve 

člověk může vyléčit z této krize, do které se dostal a která následně vede například 

ke zvýšené sebevražednosti, což ostatně Masaryk pokládá právě za nemoc moderní 

civilizace.  

 I když sebevražednost existovala vždy, nikdy k ní nedocházelo v takové 

intenzitě, až v právě v novodobých dějinách k tomuto jevu dochází čím dále častěji. Je 

nutno podotknout, že se sebevraždou se Masaryk setkal již jako malý hoch 

v Čejkovicích a možná i proto se sebevraždou později tak vehementně zabýval: „Mn ě 

pak ukazovali branku, na které visel, a já jsem se vám té branky zrovna bál, s takovou 

hrůzou jsem se na ni díval a nikdy jsem na prahu do té maštale nepřekročil. Mně 

připadalo strašné a nepochopitelné, jak si někdo může vzít život.“  77  

 Podle Masaryka není možné, aby tato zvýšená sebevražednost, kterou nazývá 

jako moderní, jelikož se vyvinula právě v jeho době, měla základ pouze ve špatných 
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hospodářských a ekonomických poměrech toho daného člověka, nýbrž právě v té 

duchovní rozpolcenosti. Ony neblahé hospodářské poměry mohou být pouze jakousi 

společnou příčinou, ovšem jen zřídka kdy jsou tou rozhodující příčinou - tou je podle 

Masaryka vždy duše člověka. 78 

 Masaryk se ve svých dílech odvolává i na mnohé statistiky, které dokazují, že 

tato moderní sebevražednost je zesílena v zemích, jež jsou kulturně a ekonomicky velmi 

pokročilé. Ostatně je také dokázáno, že i ve městech je sebevražednost větší než na 

venkově, což souvisí se vzděláním, čemuž se budu v této kapitole ještě věnovat. Ovšem 

proč je tomu takto? Podle Masaryka přichází opravdu něco nového, moderního a člověk 

se s tím těžko vyrovnává a lidé se pak stávají:„...nervózními, citlivými a přecitlivělými, 

podrážděnými a popudlivými, že jsou jaksi chabí, unavení a umdlení, neradostní 

a smutní.“  79  

 Tyto jevy můžeme zachytit velmi jasně i v literatuře, kdy vznikají velmi 

dekadentní a naturalistická díla, ve kterých se naplno projevuje to, co Masaryk nazývá 

krizí moderního člověka a kde se problém sebevraždy vyskytuje hned v několika 

případech. Masaryk věřil, že právě literatura nám může podávat přesný obraz nejenom 

dané společnosti, ale také celého náboženského stavu a rozpoložení, a také proto ve 

svém díle Moderní člověk a náboženství ilustruje krizi moderního člověka na literárních 

postavách, jelikož věřil, že umění vždycky koresponduje s myšlením dané doby: 

„Chceme-li tedy seznat duševní stav moderního člověka, vyslechněme si, co nám ten 

člověk praví ve své literatuře. Teologie a filosofie nemají pro nás ceny menší, ale umění 

a zejména umění slovesné mluví k nám bezprostředněji a vší životní plností, kterou se 

vyznamenává právě umění.“ 80 

 Masaryk zastával názor, že není možné vystihnout stav náboženství pouze 

nějakými církevními statistikami, například zjištěním kolik příslušníků obce navštěvuje 

kostel a tak dále, jelikož je nutné připojit i něco jako morální statistiku a ta jde provést 

pouze sledováním celkového kulturního stavu společnosti a k tomu lze dojít právě 

pečlivou analýzou literatury. Jak už jsem popsal výše, Masaryk tuto metodu velmi 
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zastával v díle Moderní člověk a náboženství,  kde stav společnosti rozebírá na hrdinech 

románů Alfreda de Musseta a Goetheho. Mussetovo dílo Zpověď dítěte svého věku 

podle Masaryka přesně a bezprostředně ukazuje ducha doby 19. století, kde hlavní 

hrdina uvízl v době přechodní, jak ji Masaryk nazývá, tedy v jakémsi přechodu do nové 

doby. Právě tato kniha podle Masaryka ilustruje příčiny této sociální a mravní přeměny, 

kterou podstupuje hlavní hrdina Mussetova románu:„M ůžeme si domyslit rozumový 

charakter tohoto rozervance. Jak století je bez určité formy, tak duch jednotlivců je bez 

vlastního a určitého charakteru, Musset svého ducha přirovnává k těm dobovým bytům, 

v nichž je nakupen a pomísen nábytek všech věků a všech zemí - nelad, neucelenost. “ 81 

 V této Masarykově analýze opět lze spatřit jádro problému moderní krize 

člověka, který se ocitá v jakési beznadějnosti a nenachází v ničem jednotu a soulad 

a který následně končí svůj život právě sebevraždou, když se upije absintem. Mussetův 

hrdina je také typický pro tuto dobu svou bezbožností, která už je ovšem jen výsledkem 

odvrhnutí starého náboženství a neúspěšného hledání toho nového náboženství: „Ani 

jako dítě, ani na koleji, ani ve věku mužném nenavštěvoval jsem chrámů, mé 

náboženství, měl-li jsem jaké, nemělo ani obřadů ani symbolu, a já nevěřil než v boha 

bez formy, bez kultu a bez zjevení. Od svého mládí otráven všemi spisy posledního 

století, brzy jsem do sebe sál jalové mléko nezbožnosti.“ 82 Mussetův hrdina je někdo, 

kdo již ztratil víru, kterou se snaží nahradit láskou, ovšem je to už pouze láska hledající 

ukájení a uspokojení svých smyslů. Na konci románu pak hlavní hrdina stojí před 

rozhodnutím mezi vraždou a sebevraždou, kdy nakonec dospívá ve zničení sebe 

samého. Na Mussetově díle lze tedy podle Masaryka velmi dobře sledovat prvky oné 

nemoci století, kdy se člověk nachází v jakési skepsi a beznadějnosti, což je ostatně 

typické pro další dekadentní umělce Francie 19. století, kdy je hrdinou většinou 

nešťastný rozervanec, který hledá hlavně tělesné uspokojení, a právě tato zkaženost pak 

ničí jeho ducha, jelikož je oddán pouze požitkům. 83 Kdybychom to tedy měli shrnout, 

Mussetův hrdina je skeptik, ovšem jeho skepse se velmi liší například od Humova pojetí 
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skepse, jelikož Mussetova skepse je položena v srdci, které už je jaksi zkažené a právě 

na takovou skepsi potom hrdina umírá.84 

 Obdobně jako Mussetův hrdina, i Goethův Faust trpí tímto stavem, který 

Masaryk nazývá nemocí století, kdy je hlavní hrdina opět rozpolcený a rozdvojený 

a kdy se chce odpoutat od minulosti a utéct do neznámé budoucnosti. 85 Rozdílem 

těchto dvou hrdinů je podle Masaryka fakt, že Goethův Faust je rozpolcenější více v 

rozumu, jelikož jeho hrdina hledá štěstí ve vědě a filozofii, ovšem nic nenachází. Tady 

je opět patrná Masarykova stěžejní myšlenka, že nejdůležitější je jakási celistvost 

a jednota, nelze tyto složky redukovat na sebe samé: „Bilance prvního dílu Fausta dá se 

shrnout v úsudek, že vědění pro vědění, vědění příliš teoretické, slovíčkářské, vědění 

nekotvící v zdravých potřebách životních je veliký absurd a svými účinky nutně 

protiživotní.“  86 Právě v tomto je Faustova slabina, zaměřil se pouze jednostranně 

na poznání a vědění, ovšem omezil to právě jen na tuto složku života: „Faustovi hoří 

hlava, ale srdce zůstalo příliš chladné.“ 87 Je tedy očividné, že Masaryk vidí všechny ty 

neblahé prvky moderní společnosti na literárních hrdinech, protože právě ti ilustrují tuto 

přechodní dobu a vlastnosti moderního člověka vůbec nejlépe: „Faust je v tom člověk 

moderní: stálé hledání, neuspokojenost, jakási nervózní úsilnost, činivost - toť nálada 

neustálené, nehotové doby lidí nových.“ 88 

 Na této analýze literárních hrdinů je tedy opět patrné, co Masaryk vidí jako 

největší problém moderního člověka, kdy ztratil onu zakotvenost a celistvost, ovšem nic 

nového zatím stále není schopen najít, což pak vede k oné bezmoci. Opět se tedy 

dostáváme k jádru problému, čímž je podle Masaryka fakt, že ono staré náboženství 

upadá a člověk postupně ztrácí svůj jednotný náboženský názor a snaží se tuto svou 

ztrátu nahradit nějakým novým náboženstvím nebo aspoň něčím, co by mu to 

nahrazovalo. Člověk je tedy rozdělený, snaží se zbavit onoho starého názoru, ovšem 

ještě nenašel ten nový jednotný názor a tímto neustálým bojem se člověk stává 

podrážděným a zoufalým, což v mnoha případech  právě vede k dobrovolnému odchodu 
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ze života. Masaryk toto formuluje jako tzv. „dobu přechodní“ , která se vyznačuje 

hlavně tím, že je člověk jakýsi nehotový, polovičatý. 89 

 Právě tato polovičatost přímo souvisí se vzděláním, k čemuž se zanedlouho 

dopracuji. Vzdělání má velmi zásadní vliv právě na sebevražednost. Jak už jsem zmínil 

na začátku této kapitoly a jak statistiky opravdu dokazují, ekonomicky pokročilejší 

země a tudíž můžeme říct i s rozvinutějším vzdělávacím systémem, jsou opravdu výše 

ve statistice sebevražednosti než-li národy s horšími hospodářskými poměry. Tento fakt 

tedy vede k úvaze, že mezi vzděláním a sebevražedností je přímá vazba. Masaryk toto 

vysvětluje tím, že vzdělanější člověk si čím dál více uvědomuje svůj poměr vůči 

okolnímu světu, kdežto člověk s nízkým vzděláním je ze života více šťasten, jelikož 

otázka bytí a nebytí takovému člověku na mysl přijde jen stěží. Ovšem tady se právě 

dostáváme k oné polovičatosti. Člověk s vyšším vzděláním nemusí totiž podle 

Masaryka nutně disponovat opravdovým rozumovým vzděláním a tento rozpor pak 

Masaryk nazývá jako polovzdělání, které vidí jako velmi nebezpečné, jelikož člověk 

sice nabývá velmi mnoho znalostí, ovšem nedokáže je uplatnit pro život: „V ědění, jehož 

nemožno užít, činí člověka fantastickým, přivádí k pošetilému hloubání, tvoří 

neukojitelné potřeby, odnímá chuť k užitečné práci a vede konečně k omrzelosti 

života.“ 90 Je tedy velmi důležité oddělovat polovzdělání od opravdového vzdělání, které 

Masaryk nejvíce spatřoval ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii, kde 

i když vzdělání nebylo na takové úrovni jako třeba v Německu a ve Francii, lidé mají 

vzdělání praktické, a tak životu mnohdy rozumějí více, než lidé pouze s oním 

polovzděláním, ovšem bez opravdové znalosti praktického života. 

 Tato polovičatost se ovšem ještě více zdůrazní, když srovnáme mravní vzdělání 

s rozumovým vzděláním a pojmeme je společně. Jestliže ono polovzdělání přispívá 

k tomu, že se člověk stává zoufalým a unavený životem, mravní slabost je dalším 

výrazným činitelem tohoto stavu. Právě tato polovičatost, jak na rozumové tak 

na mravní úrovni je podle Masaryka tou největší příčinou moderní krize člověka a jeho 

omrzelosti života, jelikož lidé nedokážou správně posoudit štěstí a spokojenost. A tady 
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už se právě dostáváme k otázce náboženství, protože náboženská složka je podle 

Masaryka v této problematice neméně důležitá jako složka mravní či rozumová.91 

 Právě v náboženství totiž Masaryk spatřuje sílu, která pomáhá tuto krizi ustát, 

jelikož i v těžkých okolnostech dokáže člověku dodat útěchy a naděje a co je 

nejdůležitější, díky svému náboženskému přesvědčení není člověk poután pouze 

k Bohu, ovšem také k pozemskému životu a vůbec k lidstvu obecně. Ovšem takové 

náboženství musí být náboženství živé, tedy ona zbožnost a subjektivní cit, nikoliv jen 

obřadní a dogmatické náboženství. Jestliže nábožnosti mezi lidmi ubývá, pak také 

ubývá radosti ze života a vůbec veškeré naděje. Lze tedy říci, že ona moderní 

polovičatost se může jevit jako jakási beznábožnost a z toho pak vychází závěr, že krize 

moderní doby je způsobena právě nenábožností doby, ovšem ta právě souvisí s krizí 

církví, které se už musí přizpůsobit moderní době a přejít ze svého starého učení 

na učení nové a být tedy v neustálém pokroku, tak jak jsou v pokroku i další oblasti 

lidského zkoumání.  

 Je tedy očividné, že člověk, který pozbývá nábožnosti a mravnosti, se nikdy 

nemůže vypořádat se životem tak jako člověk, který je nábožný a mravný, a můžeme 

tedy říci, že náboženství přímou měrou ovlivňuje sebevražednost a tedy i onu moderní 

krizi, jelikož za duševního klidu člověka taková myšlenka jen zřídka kdy vznikne 

a právě tento duševní klid je důsledkem nábožnosti člověka.92 Také je zřejmý 

Masarykův názor, že vzdělání nutně nevede ke krizi a zoufalství člověka, nýbrž je to 

spíše jakási duševní chabost, které se dopouštějí lidé s oním polovzděláním, jejichž 

mravnost a nábožnost je nedostatečná. Jako východisko z této moderní krize, která je 

tedy spojena výhradně s nenábožností a polovičatostí člověka, musí člověk najít svou 

zbožnost nejen přes svou víru, ale také ve svém rozumu, jak už jsem zmiňoval 

v předchozích kapitolách.93 
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3.3 Konflikt církve a vědy 

 Tato kapitola se bude zabývat tématem konfliktnosti církve a vědy, konkrétněji 

pak konfliktu katolické církve s myšlením moderního člověka, jenž je ovlivněn 

vědeckými a pokrokovými myšlenkami, jelikož právě katolická církev má v českých 

poměrech největší zastoupení. Pro Masaryka bylo toto téma velmi aktuální a věnoval 

mu několik textů ze svého obsáhlého díla a také nespočet přednášek na akademické 

půdě. On sám z katolické církve vystoupil v roce 1878, kdy velký vliv na tento jeho 

krok mělo vyhlášení papežské neomylnosti v roce 1870, jelikož toto dogma Masaryk 

považoval za nemyslitelné. Když mluvíme o Masarykových myšlenkách směrem 

ke katolické církvi, je také důležité opět zmínit jeho americkou ženu Charlotte Garrigue, 

která měla nepopíratelný vliv na Masarykův náboženský vývoj, jelikož byla členkou 

unitářské, tedy protestantské církve. Je ale hlavně důležité říci, že Masaryk, jak už jsem 

zmínil, chtěl náboženství, které by stálo na víře, jež by se pak skrz rozumovou 

a filosofickou kritiku stalo náboženským přesvědčením.94  

  Masaryk zastával názor, že celý problém ve vnímání církve moderním 

člověkem spočívá již v tom, jak se náboženství učí na školách. Už zde se podle něj 

objevuje ten věčný rozpor mezi vědou a církevním učením, který pak pramení v onu 

rozdvojenost, kterou už jsem zmínil v předchozích kapitolách, kdy je člověku 

předkládána jakási dvojí pravda, jež poté vede k té zoufalosti a nervozitě člověka. 

A právě jestliže již na univerzitě má člověk zakázáno polemizovat s církevní naukou, 

jak to církev za Masarykovy doby dělala, není toto smíření vědy a církve podle 

Masaryka možné, protože myslící člověk jednoduše nemůže přijímat dogmatické 

myšlenky bez vlastní rozvážné úvahy. Masaryk v tomto ohledu dokonce zastával názor, 

že by se náboženství ve školách vůbec nemělo vyučovat, ovšem tím myslí náboženství 

ortodoxně církevnické, jelikož podle něj by právě tato skutečnost přispěla k budovaní 

lidského charakteru, který by nebyl pokřiven onou rozdvojeností. Masaryk ve svých 

pracích dává za příklad vůbec svou vlastní zkušenost, kdy kvůli svým pochybnostem 

musel opustit gymnázium v Brně.95 Právě toto vidí jako velký problém výuky 
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náboženství na školách, tedy že se tato náboženská krize jednotlivce vyřídí pouze 

jakýmsi byrokratickým způsobem, přitom právě ti studenti, kteří se touto náboženskou 

krizí zabývají a řeší ji, jsou mnohdy mravně daleko lepší než ti, kteří spíše ze své 

pohodlnosti mlčky přijímají toto církevní učení.96 

 Masaryk tento problém církevního učení na školách spatřoval také v tom, že 

hloubaví a myslící žáci mají hlavu mnohdy otevřenou právě díky vědě a tím, že se učí 

důvěřovat empirickému a logickému myšlení, ovšem starý církevní zákon už jde právě 

často proti tomuto učení, a tak žák pak logicky dospívá k této náboženské krizi, které se 

pak ovšem ve většině případů řeší pouze oním byrokratickým způsobem a nikoliv 

rozumným projednáním katechetů. Právě v této školské krizi vidí Masaryk počátky 

obecné náboženské krize, kterou spatřuje nejvíce rozšířenou v katolických zemích. Jako 

příklad se ve svých textech odvolává na rozdílnou situaci ve Francii, kdy největší 

kulturní a všeobecný úpadek započal právě v době, kdy církev panovala, a proti tomu 

staví Spojené státy, kde se náboženství ve škole neučí, ale právě proto jsou Američané 

paradoxně nábožnější. To se už dostáváme k velmi důležité myšlence, a tedy že 

náboženství může prospívat jen tehdy, pokud je učeno ze svobodné vůle, nikoliv když je 

vnucováno. Skutečnost, že Masaryk nechtěl výuku náboženství ve školách, nelze chápat 

tak, že by byl proti náboženství, ovšem právě náboženská svoboda je podle něj stěžejní 

v otázce pokroku náboženství i vědy.97 

 Můžeme tedy zřetelně pozorovat, že Masaryk spatřoval počátek konfliktu vědy a 

církve už právě na začátku celého vzdělávacího procesu, který byl dle něj v jeho době 

špatně nastaven. Právě tento systém církevní výuky pak způsobuje, že se inteligence 

od církve a jejího teologického učení oddaluje nebo od ní dokonce úplně odpadá, 

jelikož člověk svým vzděláním bývá čím dal více utvrzován proti církvi. Ovšem místo 

aby se církev snažila změnit svou teologii a posunout ji směrem k pokroku 

a rozumovému vývoji, naopak zůstává zatvrzelá ve svých dogmatech a tím pádem 

postavena proti vědě a vůbec jakékoliv kritické analýze. A právě tento rozdíl mezi 

vědou a teologií považuje Masaryk za esenciální: „Teologie nezakládá se na zkušenosti 

a na volném kritickém bádání, nýbrž na autoritě, která svoji oprávněnost odvozuje 

z přímého zjevení, za jehož chranitelku se pokládá a vydává. Věda se zakládá 
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na zkušenosti a na rozumu a odtud rozdíl vědy a teologie, a ovšem také ten chronický 

rozpor, rozpor, o němž jsem přesvědčen, že je nesmiřitelný.“  98  

 Jak už jsem zmínil, největší námitky měl Masaryk právě proti katolickému 

učení, kdy jeho výtky nesměřovaly jen v rovině filozofické, ale také v rovině etické. 

V kapitole „Církev a stát“  jsem již naznačil Masarykův názor, že právě mravnost by 

vždy měla být základem náboženství, jenže právě díky mravním nedokonalostem 

katolického systému Masaryk katolicismus zavrhuje. Není totiž možné, aby mravnost 

nebyla součástí zbožnosti a právě katolická zbožnost dělá dle Masaryka velký rozdíl 

mezi zbožností a mravností, a proto už nestačí modernímu myslícímu člověku. Je pak 

tedy zřejmé, že lidé, i když katolicky nezbožní, mohou být daleko více mravnějšími 

lidmi, než katolicky zbožní lidé. Můžeme tedy vidět, že jako velký problém katolické 

církve Masaryk spatřoval skutečnost, že církev již nadále nevede mravní pokrok 

společnosti, ba naopak se spíše staví proti němu a podporuje spíše přežilé a staré 

instituce. Je tedy velmi snadno pochopitelné, proč Masaryk vystoupil z katolické církve, 

jejíž učení se podle něj stalo už něčím neopravdovým, jestliže oddělovalo mravnost od 

zbožnosti. 99 

 Podle Masaryka už taková katolická zbožnost nemá žádné prvky opravdového 

a živého náboženství, ale stává se spíše už jen nějakým promyšleným systémem, díky 

kterému pak dostává moc a který je veskrze materiální. Z tohoto materiálního pojetí 

náboženství se pak už stává jakýsi katolický kult, což je podle Masaryka velký problém, 

jelikož Ježíš hlásal ono živé a každodenní náboženství, nikoliv takovéto dogmatické 

a povrchní náboženství, kterým se podle Masaryka katolické pojetí křesťanství stává. 

To už můžeme také navázat na zmíněné dogma o papežské neomylnosti, které církev 

vyhlásila a jež v žádném případě nepodporuje kritické a svobodné myšlení, pouze jen 

vštěpuje obecné přesvědčení, které je ovšem už dávno přežilé a ustrnulé. Právě toto 

katolické zavrhování pokroku a vůbec celý zastaralý názor podle Masaryka nepodporuje 

člověka a jeho duchovní myšlení. 100 

                                                 
98 Inteligence a náboženství. Náboženská diskuze v Královéhradeckém Albertinu 23. října, 1906, 

Praha, nákladem Času, 1907, uvedeno:2. vydání, s. 60-151. Podepsáno Prof. T. Masaryk.  
99 Tamtéž. 
100Tamtéž. 
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 Je tedy očividné, proč Masaryk považoval za nezbytné opustit katolickou církev. 

Z jeho argumentů je pochopitelné, že dle jeho názoru katolicismus již nepodporuje 

moderního člověka, ale spíše ho zastavuje. Tam, kde by mělo být toto náboženství živé 

a najít novou cestu, už nedovede pokračovat, jelikož se nedokáže přimět k jakési 

sebereflexi a těžit z vědecké kritiky, ale pouze se obhajuje. Ovšem právě tady se 

dostáváme k podstatě věci a tedy, že Masaryk tímto odvrhnutím katolicismu 

nezavrhoval náboženství, ale naopak se chtěl duchovně posunout vpřed, a proto se 

od církve odvracel. Jde tedy právě spíše o jakousi poctivost člověka k sobě samému, 

kdy zjišťuje, že věda přichází do rozporu s teologií a následně pak člověk sám přichází 

do rozporu se svým svědomím. A právě z těchto rozumových důvodů Masaryk nabyl 

dojmu, že jestliže se náboženství a mravnost mají posunout směrem vpřed, musí být 

katolicismus překonán. 101 

  

  

 

 

 

  

                                                 
101 Tamtéž. 
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Závěr 

 Kdybych měl tedy shrnout Masarykův vztah k náboženství, mohu konstatovat, 

že jsem došel k následujícím postřehům. Je nutné zopakovat, že Masarykova 

náboženská otázka souvisí s jeho filozofickým myšlením a vůbec celkovým pojetím 

světa, proto jsem také postupoval v této rovině. Nelze totiž analyzovat náboženskou 

otázku u Masaryka bez toho, abychom nebrali v potaz jeho pojetí dějin a vůbec jeho 

celkový životní názor. Právě tento jednotný názor na život je podle Masaryka totiž tím, 

co tvoří člověka celistvého a plného. Tento jeho životní postoj je patrný v každém 

aspektu jeho myšlení a vůbec v komplexním pojetí jeho náboženské otázky. 

 Pokusím-li se shrnout tedy zásadní myšlenky Masaryka ohledně náboženské 

otázky, musí se zdůraznit fakt, že pro Masaryka byla nejdůležitější ona zbožnost, tedy 

něco, co člověk prožívá v každodenním životě a co vnímá jako jakýsi vnitřní, ovšem 

velmi aktivní vztah s Bohem. Právě toto vnímaní náboženství jako určité zbožnosti vede 

Masaryka ke kritice církví, protože církevní učení se podle něj neslučuje 

s náboženstvím, jak jej hlásal Ježíš, tedy jako nějaký živý a aktivní vztah k Bohu 

a k druhému člověku, nýbrž spíše jako dogmatické pojetí náboženství s velmi 

zastaralým učením. 

 Masaryk ostře nesouhlasí s dogmatickým přijímáním něčeho, čemu se rozum 

moderního člověka příčí. Tady už se dostáváme k problému, který podle Masaryka 

spočívá zejména v tom, že společně s vývojem celé společnosti se musí také vyvíjet 

církev, což se ovšem podle Masaryka zdaleka neděje a církev ustrnula ve svém 

dogmatickém pojetí náboženství. Právě tak jako se posunují veškeré oblasti lidského 

zkoumání, musí církev změnit své zastaralé učení, jinak nebude modernímu člověku, 

jenž se vyznačuje kritickým a vědeckým myšlením, v žádném ohledu stačit.  

 Jako další problém v souvislosti s náboženskou otázkou spatřuje Masaryk 

problematiku vzdělávacího systému, jež přispívá k odvrhnutí náboženství již ve velmi 

útlém věku. Ovšem jako ještě důležitější skutečnost vidí Masaryk fakt, že špatný 

vzdělávací systém vede k něčemu, co Masaryk nazývá polovzdělaností. Právě 

polovzdělanost, kdy člověk sice nabývá velmi mnoho znalostí, ovšem není schopen je 

uplatnit pro svůj život, vidí Masaryk jako velký problém společnosti, jelikož přispívá 

k jakési polovičatosti a neschopnosti v dosažení oné celistvosti a jednotného životního 
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názoru. Právě toto pak vede ke krizi moderního člověka, který se nemá o co opřít, 

protože postrádá nějaký pevný střed a jednotu. S tím už souvisí zvýšená tendence 

v sebevražednosti, což Masaryk označuje za jakousi formu civilizační nemoci lidstva.  

 Je tedy zřejmé, že pro Masaryka je důležitá právě jakási jednota a duchovní 

rovnováha, kterou musí moderní člověk opět najít, aby dosáhl něčeho, co se dá 

považovat za šťastný život. Ovšem aby této duchovní rovnováhy dosáhnul, je třeba 

zbavit se oné polovičatosti a najít jednotný a celistvý názor, ke kterému se lze dostat 

právě skrze náboženství. Krize moderního člověka je totiž způsobena tím, že takovýto 

polovičatý člověk není schopen najít duševní klid, jelikož jeho mravnost a nábožnost 

není dostatečná. Lze tedy zjednodušeně říci, že podle Masaryka může člověk najít tuto 

duchovní rovnováhu právě skrze náboženství, jelikož díky aktivnímu a vnitřnímu 

vztahu s Bohem je poután také k lidstvu a jeho život tak není omezován pouze 

na určitou racionální oblast lidského bytí, ale získává tímto i jakýsi přesah, který je pro 

člověka nezbytný.  
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