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Josef Zumr

Platónská 1nspÍrace nlad.ébo Masaryka

a Jebo krlt1ka ěes{ýoh poněrů

Masaryk vstoupll na poěátku evé věd'eeké a pol1t1cké

d.ráhy d.o českého veřeJného žLvota ztelóí. V3můstal v ná.

roťLnostně sníšeném Brostřetlí Jížní }'{oravy a Brněnska,

kd.e problémy ěeské spo}ěnost1 pad.esátýoh a šed.esátých

let,  Jak Je prožívala Praha, něly oďLlšné souřadn1ee, a

pozd'ěJ1 byJ. fornován ld.eolnÍu a krr1turnírn ovzd.ušín víaeň-

skýn. Nebyl ted.y přínýn úěastníken 1ťLeového žLvota ěeské

spoleěností této d.oby a Jeho uóítel1 a přátelí nebyly o-

sobnost1, l r teré ge na tonto ž1votě pod.í le ly nebo JeJ

v nlnulostt spoJ.uvytvářely. Myšlen}ové traď1ce a stereo-

typy této spoleěnost1 nebyly Jeho traťl ioí. Také 1d.eoqý o-

kruh nového humanlsmu, |erlž k Dáxo pron1kal Jíž od. poěátkrr

obrození před.evšÍB ze severní němeoké vzťLěIanost1 a lcterý

v českén myš1euí zaneebgl hlubokou stopu' nebyl nu n1Jak

bJ,ízlrý. ÁnÍ nysJ.1telé, lrteří na mlaťLého Masaryka neJvíoe

BůsobilÍ - Eune, I(ant, Brentano a Comte - l nepatř1l1 i lo

tob'oto proudu. Á tak hlarndn styěrýn boclem, který t{asary-

ka přeoe Jen spoJova]. s neJpozortůoďněJšín1 1d.eor4ýa1 ten-

ťlenoem1 působícín1 v ěeskén prostře.Lí, byl Jeho blubolý,

přímo exísteaoíální vzteh k Platónovl, vzntklý 3eště v clo-

bě Jeho gymrazlJníob gtud1í. x/

x/ Tztaben Masaryka a Platóna so pod.robněJ 1 zabývalÍ:
J. l. F1soher, T. G. Masaryk. Poěrítly a v11l6r,
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česká myslr  }.  ] f f iv l  ,  I93O3 Z. NeJeďlý,,T. G. Ma-
saryk'  Í.z,  Praha 1931; J.  Iacko'  31ató4 - ]Íasa-
ryk, Roě. Univorz1ty Komenského, 3rattslava i.934i
F. Íovotný, }'laqaryk a ?latón, Naše věd.a, r. 19,
1938, a 0.P1atóno11, IV, Praha 1970; J,  lut lvíkov-
8ký, DvoJí.setkání. vrchl1eký a lucřet lus. l . !a 'sa-
ryk  a  P la t ón ,  l1s ty  f1Io log1cké,  r .  ?? ,  1948.

Skuteěnost, že Masaryk vstoupll d.o ěeského žÍvota

zvnětšhl, př1nes1a pospěch před.evšín ěeské spoleěnost1

a Masarykovt saInému d'o Jísté míry urnožn1la, aby ve zbý-

vaJících c leset1letích 19. století sehIéI v ěeské kultu-

ře tak význalmou ú].ohu, 1 kd'yž osobně nu tato oď].1šnost

př1prav1la neJed.nu překážfu. a způsobila nnobo nepříJem-

nos tí .

urěítý odstup, který k ěeské spoleěnost1 něl ,  byl

před.poklaťLen b1t1ckého pohled.u na jeJí poněry. lyto po-

něry sl z6,saďr.í bit1ku skuteěně vyžadovaly. Po všestTan.-

ném tonmacb'u nríroďního ž1vota v šeťLesátých leteeb se

v d.alším d.eset11etí d"ostala ěeská spo1eěnost,  před.evšín

ovšen ěeská Bo11t1ka, do vleklé }cl.ze, způsobeué potáž-

kou státoprávníoh gn&h. čestá polltlka, kterd, byJ-a od.

obrozensffeh poěátkrů' neJ sJ.abšín ělán}en rároťLní aH1vl-

ty' ocltla se ve slepé ul1ěce a více než kdykoli d'řÍve

zaěala nahrazovat pol1t1olý ě1n nabubřeIýu1 nac1onal1s-

t1o\ýo1 b'esJ.y. }&asaryHrv systén hoťLnot aebyl izee raoÍo-

nální a byJ. J 1ž tehd.y podložen drlalad'rr.ýn f 1].ozof 1c\ýa a

soe1olog1cffn stucl1em. Tato okolnost a vrozeuý pol1tío-

lď ínst1ntr rrnožn1ly tríasarykov1 rozpozngt s].ablny ěeské

poJ.1t1lry. Reagoval na ně rolnr 18?6, Ještě z Víd.ně, tlvěna

Brogranovýn1 ělán]ry: lheor1e a prax1s a Plato Jako vlas-

tenec. treš1o o akatlen1oké teoretieké úvahy, ale o teorl1
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sněřuJíeí k prakt1ckému cí11: rápravě ěeslých poněrů.

obě statÍ se sqým1 rrýahod.1eff opíra;í o ?latóna.

3asíYaí rez1stenoe ěeské po11tiJry Je první před.nět

Masarykovy bltlky' na r.éJž př1klád.á' platónské něřítko:
nTe věďě po&1t1cké Jeet hlavitou zá,sačou Jeťlnati, to vě.

ťtěl už ?].ato , Jer'ž ge první polit1ckou věČLou' zabýval.Í

/ťheor1e a praxís/.  x/ 3rot1 této zásat lě se souěasná, ěe-

x/ Moravská or l lce, 25. 4. -  Ló.  6. 18?6. Přet1skl
! .  Doležal, .Masarykova cesta žlvoten, rI ,  Bno
1921 ,  g t r . ' 181  n . -

ská pol1t1ka naprosto prohřešuJe a od.tutl také JeJí bube-

né aýe].ed'k5r, pod-le n7cbž, Jak 1ron1ckJr d.odávd, sotva
nnau$r ?latonory a všech nověJších angIlc{ýeh, frano ouz-

s\ýoh a anerlclqých po].1t1k'i nÁhled5r své oBra'Yorrat1 bu-
tloun. }'{asaryk pátrá po příěíně tohoto stanl a k1aťLe o-
táz}:rr, Jak vysvět].lt ee1kovou bezmocnost a bezradnost

of1o1ální ěeské polit1}tr. PřÍě1nu tob'o vÍd.í v nedostat-

ku konoepce, v nedostatlnr poJnu pollt1}y, Y tom, že češ-

tí pol1t1kové nelychí"zeJí z pevaébo větleckého a ieore-

t1okého záklaůu pol l t i$r a nepř lpouštěJí s1 ani ,  že by

JÍn takouý zák].ad. e\yběl. A přece Je to opět požaťLavek,

který vrrtyčÍ'l J1ž P1atón. Ten požaťLoval, aby polltíka

byla věclou učíoí, Jak spravovat stát, a pol1t1k aby byl
ělověk věťlouoí, zaaJíeí podstatu věcí, 3ež sptavuJe.

Sprárné vědění Je poanínkou tobo, aby spoleěnost ťloEáh-
1a barnon1ckóho soulaďu, uvažuJe Masaryk v duchu platóa-

ekého a zároveň osvíoenského rao1onal1gnu. xl Pokuil Jd.e

xl nz této theoret1cké nezng'lostl pravýob poněrů
plyne o!8 Bgg!áĚellggs! v prattíótéň-zrřó[ě; 

-
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která někd.y až k zuř1vostl se pod.níná. Proto ne-
Jsrne s to, chlad.ně uvažovatl o záLežLtostech
svých L eí:zíab, protože Je lo'ezr.ráfr,e,|, /Tamtéž"/

o kon.}rétní vědeckou náplň Bollt1}y, nezůstává Masaryk

pochopítelně u věd.ění ltatónova' ale pod.ává přebled. sou-

d'obých věd.eolýoh požad.av]rťr na pol1tiku v pod.statě v ci.u-

cbu Comtově. J1nak Je tonu ovšen s b'od.notovým systénen

po11t1}ry. Zďe oBět zauJíná své nísto P].atón. Masaryk Je

J7ž tehdy od.pr}rcen pol1tl}y poJínané Jako technolog1e

noc1 a Ye shod.ě s Platónem zdrirazňuJe JeJí etLclqý zá,-

klad. 1 cíl: právo a, Elpraverllnost. Uoc nesní vítězlt na.d.

právem' x/

x/ rPJ.ato zaLožLL stát sTůJ na ctnost1, hlavně na
spraveťLl1voet1; nravné Jeitráuí J ednotllvee nemá
se v níěen 11š1t1 od Jednání oelé spoleěnost1.
Eége-e--g-Blgg9Ělggg!-iĚ9-!&c_ts99 . opaěuou cestou
bral se l{ácchiáÝe1lI-á.Et6aiéňó1 ;eňo posucl neo-
Bří11Ě ěetní; spoleěnost ná J tný cíL néE Jedaot-]. ivec1 p.Proto óbětuJe ctnost a rnrav zá;nťrn sťn,

ťi#* g Hť" . T i g p* Ť irtř* - 3tfi ái a'#' l " 
oi 3 }3o#}* i

nemaJí. r  lTamtéž./

V pod.obném dueb.u se nege 1 d.ruhá staf : ?lato Jako
vlastenec. x/ Íaké zd.e ge setkóváne 8e zároťleěnou, ěasto

x/ Poprvé.ot1štěno v alnana'chu Zara, haha ].8?6'g t r .  50  -  80 .  P ře t1sk:  J .  Do leža i l  o ! .  Co 1  s t r .
157 n.

Ještě abstrabní pod.obou pozděJšíeh ilasarykových nrízorú.

a také zťLe, Jak správně ul<rízal J. l. Físcher a po něm Z.
NeJedlý, Je Platón spíše podněton k rozv1nutí vlastní

koncepce než před.něteu obJeHlvní 1nter1netaee. Tak to.

mu ovšem většínou bývrí u tvoř1výoh nyslltelů nebo v aré-

ně 1ďeolog1c\ioh zápas.in, Y této gtatÍ s1 }ttasaryk vzaL za
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úrot obháJ1t s přlspěnírr Pbtónovýn své poJetí vlastene-

etví, a tím také řícÍ kr1t|cké e].ovo k ťLonácín poměrůn.

Uvěclonova]. s! od.l1šnost svého nó,zoru na probléur vlaste-

nectví, v němž harmontzova| 1ásku k vlastÍ s všeud.slcý-

ni  zá3my, a nac1onal1st1e}ýn poJetín, }*eré větš1nou ob-

b'aJovala ěeská žurnallstlka, nedrívaJící aopust1t na nlo,

oo bylo ěeské. Áutoríta Platónova ně1a bfi argumentem,

že skuteě4ý vlastenec nusí nít tc!t1c\ý vztah 1 ke svému

nároďu a v záynu pravdy nesmí váhet postavlt s € 1 protl

veřeJnérnu nínění. Dále i.dasaryk zd.ťrrazňu5e PJ.atónoYo po-

1etí f i1ozof1e, poď1e nébož ft lozof1e nusí rovnoněrně Bř i -

b];ížet Jak ke svýn teoretlotýn záJni]n, tak ke svénu rqi-

zaanu pro praT1. z toho pak Je oclvozen zrláný platónsEý

1d.eál vlád.ce, irterý by m'ě1 být zároveů filozofem. xl Ta-

x/ BProtl tonu, že f.Llosofové,naJí panov:ríky být1'
vzpíral i  ge'nozí, aě .nepráYgry; tanu11. J 1n. P", .V Z P L t A , L L  E v  I I l J * l V a 4 l  o r -  s v ! t . a r Y " : t  v w s r -  . ,

poónyty Jen f11osófové nóvěJší na..rnysl l  -  kte-
iýenz úpřínně řeěeno, Jou nalý poěet hod.en by
tít nanóvdní. Platonóvi. tvla fi].osofie ČLoeelauýl panóvání. Platonov1 by
n-coiň Jiďm, než..šEglgÍ lěn-eěiň Jiďm, než š&q!lÍ vědou; byla theor1e 1
přátt t[á_t í'e íve uBíň-66u1aclu, 

. 
bď t ot ožlá,. n / Tam-

Íéž .  /

kovénu nuž! by se pak d.ařÍ1o 1épe uskutečňovat 1d"eální

stát, kd.e '|má panovat1 s]rrchovaná Jed'nota a gYornostr.

Tuto Jeťt.notu a 6Yornost by nělo vedle státníkovy noutl-

rost1 uďržovat náboženství, Jehož ilůležttou úlohu Jako

ž1votní J1stoty s1 uvěďonoval Jak Platón, tak v nové ČLo-

bě Comte /a, s nín1 1 Masaryk/. xl

xl íNeJlépe přtrornat1
nu fllosofovl Comtu'
v míře Ještě vééší z
8e stal- nríboženství
má nedrlsleclaost tato

z-

sluší Platorrg k francouzské-
treú v pozd.ěJší d.obě ž1vota
f 1losofa pos1tlvního brězen

ělověěenstva. lro f 1]-osofa
vellqi iateress: Plato Člozrral,
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že f11osof1e Jeho nemůže Ještě zobecnětÍ u l1d.u
svého, Comte áoznal totéži oba se tod.y př1d.rže-
LL nÁboženetvíl onotl m:rbhoIosÍckého, tento kato-
rrctEno. V1d.ímá právě áa dnďneš1cb' že s1 stát-
níc1 1 f11osofové o pravé přírod.ě náboženství a
Jeho poně19 k státu..věd.om1 neJsou: u Plato4a a

. óonia.nohlÍ by se něěemu naučit1..  n í| lÍamtéž./

Na příklad.u obou prvaích Masarykovýoh publ1elstíc-

kých vystoupení v českém t1sku vlČLíme, Jak velti v].1v

něl Platón ua mlad.ého }fasaryha a kol1k poďrrětů Bu Bos-

l  k myš1enkán, lež poton rozví3e1 po ee1ý ž1vot. P1a-

tón byl zřeJmě také spoJoYBcín můstkem, Herý Masarykovl

unožn11 přechod. od. katol1o1snu k protestant1smu /ovšem

veťLle příného vl1vu Charlotty Garrtguové, lrberá, byla no-

eíte].kou žtvé refornaění ttaďIce/. Tezmene-l1 v úvahu

chJ.ad.ný, ba odrnítaqi vztab' of1c1ální ton1stlcké fi1ozo-

f 1e k 31atónov1 Jako zd.roJ1 neJrůzněJšícb berezí, zeJména

koncem sed.nd.esátýah let, kdy by1a z ln1c1atlvy Jezuítů

aHual1 zována aristote].eko-ton1st1cká trad.1ce eneyklikou

Áetern1 patr1s lva XrrI. ,  musel sí Masaryk 1 př1 svén

neortodoxním katol1clsmu tento rozpor ostře uvědonovat.

A tak přechod k protestant ismu ho d.od.ateěně sblíži l

g platónsko-novohuman1stlekou traČL1eí, z níŽ vzeš1y pIY-

ní f1lozof1oko-d.ěJinné konoepoe ěeekého obrození u Kol-

lára, šafaříka a Pa1ackého' [ín Be rnu také oterrřel 1d.e-

olý přístup k fi1ozof1i ěes\ioh tlěJ1n, zeJaéna k epoohám

hus1tské a bratrské, ra n1chž pozd.ěJ 1 vybud.oval svou čes-

kou otáz]n. Tyto souv1s1ostl lausíme nít na nyel1, zkoumá-

me -11 lt,{asarykův platonisnug.

Je tu ovšen 3eště J1ď lČLeolog1e!ý aspekt Masaryko-

Ya pJ.atonismu. }Áasaryk přt vší své nespokoJenost1 s d-a-
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nou společností netouží Jako t řeba hus1tští rnys11te1é

nebo v nové d'obě Mácba, ronrěž lnsp1rovaný ltatónera, po

světě zaela Jlnérn, kberý by se oo neJvíce bLížIL iťLeáIu,

Jeho platon1smus nená schopnost transformovat ge T pan-

te1snus, atelsmus nebo dokoace mater1al1smus s d.ůsleťL-

ky, 3ež s sebou taková transformace nese. Naopak usiJ.u.

Je o to, aby by1 Čo claného světa a c lané spoleěnost1 vne-

sen pevný řád, který by ďal nodernínu ělověku, příl1š

zmítanénu pochybnostm1 a utápějícínu se v Beslrrisnu, žt-

votní J1stotu a oporu a kcl'e by se všeehno říatlo sTýn

pod.statq.fin urěenín. I{eJť[e nu teďy o zásaďní změnu toho,

co  Je ,  a le  o  1epší účel  všeho ex1stuJícíb 'o ,  o  Jeho }os tup-

né zd.okonalování. Je s;rnbol1cké, že térněř ve stejné d.obě,

kdy Masaryk píšo své stat1 s platónskou tenat1kou, ďovo-

lávaJí se Platóna ústy J. B. Peclry 1 první ěeští soc1a-

v nré stuťLii Ánt1ka a óeská fl lo.
ve sborníku ÁntÍka a ěeská kLl-
gtr.  5I1, a v rukop1sné verzÍ

Platónova uěení, Herá ukazuJe perspelrb1vu nové spoleěno-

atí založené na komuniet1ckém koleH1vlsmu a neguJíeí te-

dy sBo].eěnost closava.Lní. M1nod.ěk, a1e přece zákon1tě, tu

Y 1d'eoIog1eké sféře vyvstal antagonÍsmus, ffierý se }Íasa-

ryk pozděJ1 narně snažiI překIenout a smířtt v teori1 i

praxi v čuob.u své ďevízy nrevo1uce h.|av a grČtcír.

lísté, x/ DovolávaJí se ovšem, byř h1t1clcy, té strárr}y

x/ 0 ton pod.robněJl
zo f ie  19 .  s to le tí
tqra ,  P raha 1978,
této  s tuť l ie .

? )  t ?
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