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Česká naděje na  duchovní vlast

Jan Patočka

Ve zmatku katastrofálních událostí, kterými jsme stanuli takřka bez dechu před 
prahem neznámých osudů, nebylo možno obrátit se k sobě samému a přemítat, 
jak je to třeba, má-li se neštěstí změnit v očišťující a prohlubující životní sílu.

Ale v každém neštěstí je chvíle, kdy se rozhodujeme, zda toto neštěstí pone-
seme jako dospělí, zralí lidé, nebo jako děti, zdali si uvědomíme jeho podstatu 
a  dosah, nebo zda si je okrášlíme a  zakryjeme přeludem. To je okamžik přemí-
tání, kdy se zároveň již rozhoduje o budoucnosti, o tom, jak se zachováme dále. 
Zachovati se nedospěle, dětinsky znamená schovat se za výmluvy a jiné zdánli-
vosti: zachovati se zrale znamená chtít vidět a v tomto vidění osvědčit jasnou vůli.

Člověk chce jasně vidět především do  své bolesti samé. Je-li jejím původem 
pouze hmotná obtíž, která vznikne novou situací, nebo uražená ješitnost, pak jas-
ný člověk tuto bolest přijme jako vnitřní očistu. Skutečně slýcháme dnes od mno-
hých, často i  dobře smýšlejících lidí, že hlavním důvodem našeho zármutku je 
hmotné ohrožení; že naše inteligence totiž ztrátou národní svébytnosti ztratila 
i existenční pole a že se život nás všech ztížil a zkomplikoval. A to prý je jedině 
nestranný, jedině „vědecký“ pohled na věc, jenže se to nesmí říkat nahlas – pro-
tože lidé nesnášejí pravdu, která se říká do očí.

Ve skutečnosti všecka fakta svědčí proti tomu a také vlastní naše svědomí proti 
tomu mluví. Svědomí praví, že u nás takovéto úvahy nerozhodovaly, že byly snad 
jen přimíšeny k něčemu hlubšímu, co lze jen těžko zachytit a ohraničit. Co bylo 
toto hlubší, na  čem jsme se náhle pocítili ohroženi tak, že to šlo na  sám kořen 
našeho bytí? Je to naděje.

Každý člověk žije nadějí, každý národ z  valné míry, malý národ daleko více 
než velký; mladý, nový (a  my přece patříme spíše mezi mladé národy) více než 
starý a propracovaný, stvořivší již pevnou životní formu a rozhodnuvší již přečas-
to své osudy s úspěchem, velikostí a slávou. Život malého národa je bolestnější; 
jeho příslušník má ze své příslušnosti k němu daleko méně užitku než příslušník 
národa velkého. Pohled na souseda žijícího ve velkorysých podnicích a v mocné 
kulturní tradici živí v  něm přirozeně pocit méněcennosti a  z  toho vznikají bo-
lestná podráždění. Všeho toho si můžeme právě my být dobře vědomi a  zařídit 
podle toho svou duševní sebeobranu. Pak se naše živá naděje, jejímž projevem 
jsou všecky takové národní bolesti a nemoci, promění v živou vůli, v živou tvůrčí 
schopnost pracujícího člověka.
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Mládí národa není zjev kalendářový; může trvat staletí, ba tisíciletí. Mládí je 
stav, ve kterém nad skutečnem převládá naděje. Národy jsou mladé, pokud jejich 
síly nevstoupily ve zcela pevný, těžko dosažitelný tvar. Je pochopitelno, že malé 
národy zrají obtížněji než větší; ale přejí si toho zrání právě tak hluboce a právě 
tak mocně po něm touží. A v naději na ně žijí jejich členové, snášejí útrapy malosti 
a  neuskutečněných tužeb, doufají v  jejich plodnost, doufají, že jejich prázdnota 
a hlad se promění v  jejich vlastní plnost a bohatství, v  jejich vlastní bohatý svět. 
Žít v  národě znamená tak doufat v  jaro duchů, v  němž nad tuhými kořeny, jež 
se prodírají kamením země a  slizkostmi podzemí, rozkvétají květy a  připravují 
plody pro věčnost.

Český člověk se nemůže pyšnit dosaženým bohatstvím. Na  svém nebezpeč-
ném a  ztraceném místě i  on pilně pracoval pro společný osud národů; z  jeho 
práce se mu vracela většinou jen denní mzda poctivého dělníka, nikoli krása 
a sláva, málokdy povznesení do vysokých oblastí života. V této chudobě však tkví 
možnost krásných ctností neméně než závistí, neupřímnosti a zaslepenosti. Což 
není vznešené žít ze všech sil nikoli pro odkaz minulosti, nikoli toliko pro odkaz 
minulosti a  jejích zlatých věků (jichž mají naše dějiny tak málo a  nám dnes ci-
zích), nýbrž pro nedotvořený, ale překrásný obraz, který je jen v naší duši, v naší 
lásce a touze? Býti Čechem znamená bojovat o čistotu tohoto štítu, na němž není 
erbu. Kdo ví, snad proto též u nás zdomácněla německá pověst, podle níž český 
kníže jde do  světa dobýt vznešenějšího znamení pro svůj znak, že je jakýmsi 
znázorněním našeho vnitřního dávnověkého osudu.

Tento štít své budoucnosti chceme však míti čistý, musíme mít čistý, budeme-
-li v  pravdě chtít býti samými sebou. Proto musíme překonat ve  vlastním srdci 
všechny hydry odporu a nenávisti, všechny obludy své malosti, ohyzdnosti, ne-
lidskosti, s  nimiž se shledáváme na  své výpravě za  sebou samými. Musíme se 
naučit požadovati vše od sebe samých a pociťovat osobní odpovědnost za velké 
i  malé věci. Jen tak dokážeme v  tomto stavu bolesti, prahnutí a  žízně uspokojit 
své svědomí. Jen pak smíme s českým básníkem mluvit o českém adventu, o za-
slíbené zemi, z které se rodí spasitel.

Původně publikováno v časopise Naše vojsko, roč. 12, č. 7 (1. února 1939), s. 34.



Jan Patočka (uprostřed s kravatou) na výřezu z  třídní fotografie pořízené na 
Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze, kde tehdy jako třídní učitel 
vyučoval němčinu a příležitostně latinu
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Patočkův zapomenutý text a  jeho kontext

Německý sociolog a  historik Markus Pape ve  své knize Sólo Jiřího Letova1 pro 
českého čtenáře znovu objevil zapomenutý text Jana Patočky „Česká naděje na du-
chovní vlast“, který byl uveřejněn v  časopise Naše vojsko v  únoru 1939. Přestože 
tento text není rozsáhlý, je nesporně důležitým dokumentem, umožňujícím lepší 
pochopení filosofova života a díla.

Stať náleží do  okruhu textů, jimiž autor reaguje na  osudovou katastrofu 
v  září  1938, která rozbila mladou Československou republiku a  hluboce zasáh-
la do  samé dřeně sdílených sociálních vazeb, tedy do  toho, co bývá oprávněně 
vnímáno jako společné národní bytí. K  této skupině textů dále patří samostatně 
vydaná studie Česká vzdělanost v  Evropě,2 stať „Filosofie v  dnešní situaci“,3 a  ze-
jména pak „Úvaha o porážce“,4 na niž „Česká naděje na duchovní vlast“ v určité 
míře přímo navazuje. 

„Úvaha o  porážce“ a  „Česká naděje na  duchovní vlast“ jsou vzájemně se do-
plňujícími částmi téže reakce na  tragickou osudovou výzvu. Jsou reflektující od-
povědí, která v situaci hlubokého národního ohrožení hledá a rozvrhuje oživující 
mravní východisko. Je nepochybné, že pro Patočku samého se rozpoznané výcho-
disko stalo rozhodujícím pokynem, který orientoval jeho další úsilí nejen v letech 
válečných, ale i v krizích a katastrofách pozdějších. 

Pokusme se projít základní momenty této odpovědi u obou výše jmenovaných 
textů. Krok první je v obou případech konfrontace s realitou. „Úvaha o porážce“ 

1  PAPE, Markus: Sólo Jiřího Letova: Život a  činnost důstojníka generálního štábu a  experta 
na  lágry podle archivních dokumentů a  jeho deníků. Praha, Triáda 2019.
2  PATOČKA, Jan: Česká vzdělanost v Evropě. Praha, Václav Petr 1939. Publikace byla vydána 
jako šestý titul edice Svazky úvah a  studií. Znovu vyšla ve  4. svazku Sebraných spisů Jana 
Patočky s názvem Umění a čas, díl 1. Ed. Daniel Vojtěch a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH – 
Filosofia 2004, s. 27–52. Byla zařazena také do  antologie Spor o  smysl českých dějin, sv. 2: 
1938–1989. Posuny a akcenty české otázky. Ed. Miloš Havelka. Praha, Torst 2006, s. 61–83. 
3  TÝŽ: Filosofie v  dnešní situaci. In: Kritický měsíčník, roč. 2, č. 1 (1939), s. 47. Stať znovu 
vyšla v 1. svazku Sebraných spisů Jana Patočky s názvem Péče o duši: Soubor statí a přednášek 
o postavení člověka ve  světě a  v  dějinách, díl 1: Stati z  let 1929–1952. Nevydané texty z pade-
sátých let. Ed. Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Praha, OIKOYMENH 1996, s. 105–106.
4  TÝŽ: Úvaha o  porážce. In: Kritický měsíčník, roč. 1, č. 8 (1938), s. 380–381. Toto číslo šlo 
do  tisku 9. listopadu 1938, předcházelo tedy autorovu stať uveřejněnou v  Našem vojsku, 
která vyšla 1. února 1939. I  tak jí ale zůstává z  uvedených textů časově nejblíž. Stať vyšla 
znovu ve  12.  svazku Sebraných spisů Jana Patočky s  názvem Češi: Soubor textů k  českému 
myšlení a  českým dějinám, díl 1: Práce publikované. Ed. Karel Palek a  Ivan Chvatík. Praha, 
OIKOYMENH – Filosofia 2006, s. 540–541.
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ve  svém počátku nemá být ničím jiným než právě vystavením realitě porážky. 
Pokud má být tato konfrontace střízlivá a  pravdivá, je třeba odmítnout proje-
vy nastalé mravní kocoviny s  veškerým jejím špiněním, svalováním vin na  jiné 
a  rozčilenou kritikou principů. Prvotní konfrontace s  realitou proto musí vyús-
tit do  zpytování vlastního svědomí. Realita porážky i  hlas svědomí vedou mysl 
k závěru stejně zjevnému jako neúprosnému: na této porážce se nemalou měrou 
podílelo selhání naší inteligence a národních elit. Pracovitá, tvůrčí a odpovědná 
inteligence je pro malý národ životní nutností. Krize svědomí, do níž nás utrpěná 
porážka uvrhla, by proto měla pomoci prohloubit naši pokoru a schopnost „podívat 
se samým sobě do očí tak, jak jsme“.5

O necelé tři měsíce později uveřejněná stať „Česká naděje na duchovní vlast“ 
má základní strukturu obdobnou. Také ona začíná konfrontací s  žitou realitou, 
i ona je zpytováním svědomí, i ona je výzvou vrcholící závěrečným symbolickým 
odkazem. Realita, s níž se občan zmrzačeného státu na sklonku roku 1938 musel 
vyrovnávat, byla realitou katastrofy a  neštěstí. Rozhodující podle Patočky však 
zůstávalo, jak tuto pohromu národ dokáže nést, nebo přesněji, zda neštěstí doká-
že nést zrale a dospěle: „Zachovati se zrale znamená chtít vidět a v  tomto vidění 
osvědčit jasnou vůli.“ I do společné bolesti je podle něho třeba pohlédnout přímo. 
Jakmile se člověk k takovému pohledu odhodlá, nemůže nespatřit, že ohrožen je 
sám kořen našeho bytí, kterým je naděje. Společná naděje je pro mladý a malý ná-
rod daleko nezbytnější než pro národ velký a starý. Právě v této naději se mu totiž 
otevírá budoucnost. Oživit v  sobě naději je v  osudové chvíli nezbytně zapotřebí. 
Ovšem nejen to: „Musíme se naučit požadovati vše od  sebe samých a  pociťovat 
osobní odpovědnost za velké i malé věci. Jen tak dokážeme v tomto stavu bolesti, 
prahnutí a  žízně uspokojit své svědomí. Jen pak dokážeme s  českým básníkem 
mluvit o českém adventu, o zaslíbené zemi, z které se rodí spasitel.“6 

Zatímco v závěru „Úvahy o porážce“ autor upomíná čtenáře na oheň sv. Ducha, 
„o němž nám zpívá slavná píseň“,7 poslední větou „České naděje na duchovní vlast“ 
odkazuje k naději adventní. Slavnou písní byl nepochybně míněn „Svatováclavský 
chorál“, a zejména pak jeho druhá sloka: „Nebeskéť jest dvorstvo krásné, / blazě 
tomu, ktož tam pójde: / v život věčný, / oheň jasný / svatého Ducha! / Kyrieleison!“8 
Básnickou skladbou o českém adventu by snad mohla být báseň „Advent“ Karla 
Tomana z válečného roku 1916.9

5  TÝŽ: Úvaha o porážce, s. 541 (v Sebraných spisech).
6 TÝŽ: Česká naděje na duchovní vlast.
7  TÝŽ: Úvaha o porážce, s. 541. 
8  Citováno podle: LEHÁR, Jan (ed.): Česká středověká lyrika. Praha, Vyšehrad 1990, s. 124.
9  „I chodil anděl boží / v ten dlouhý truchlý advent po Čechách. / Na varhany mu větry hrály, / 
dveře se před ním samy otvíraly / a provázely ho neviditelné kůry: / Rosu dejte nebesa shůry. // 
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Existenciální komplexnost předkládané výzvy byla v autorových očích završi-
telná a  završená teprve mluvou básnického obrazu a  odkazem k  plnosti, kterou 
může existenci nabídnout pouze naděje náboženská. Už to samo dostatečně svědčí 
o tom, jak vypjatě Patočka osudovou situaci národa prožíval.

Zde připomenutá dvojjediná odpověď na  osudovou dějinnou událost se pro 
Jana Patočku stala důležitým životním mezníkem. Právě v  oné době se patrně 
utvrdil ve  svém záměru kriticky zhodnotit historii české vzdělanosti a  nalézt 
v tomto příběhu i úkol pro sebe samého. Přinejmenším od počátku politické kri-
ze na  jaře  1938 se Patočka významem vzdělanosti pro život společenství i  život 
jednotlivcův intenzivně zabýval.10 Úkoly, které si nejspíše právě v této době vytyčil 
a po zbytek života naplňoval, spočívaly zejména v systematickém zprostředková-
vání řecké filosofické myšlenky a v prohloubeném navázání na tradici osvícenskou 
zhruba v  onom smyslu, v  němž se k  této tradici hlásil Patočkův učitel a  mentor 
Edmund Husserl. Tragická doba roku 1938 zdá se poněkud poznamenala i  au-
torův tvůrčí habitus. Spolu s  přerušením jeho slibně se rozvíjející akademické 
dráhy, s  příchodem existenciální a  existenční nejistoty, počalo do  jeho myšlení 
pronikat stále více neklidu i sebekritických pochyb, ústících do nových a nových 
myšlenkových rozběhů.

Alexander Matoušek
Centrum pro teoretická studia, Praha

A mluvil anděl boží, / kde vešel v dům: Buď statečný a věř. / A dětem zahořely tváře / radostí, 
silou z  nebeské té záře / a  matkám i  otcům spadla s  prsou můra. / Aleluja, aleluja. // Tak 
žehnal anděl boží / a sílil mdlé. Buď statečný a věř. / Před osudem a před věčností / je víra 
a statečnost nejvyšší ctností. / Všem, kdo pevně věří, / vždycky se v dálce spasné jitro šeří.“

Poprvé báseň vyšla v roce 1916 ve vánoční příloze deníku Venkov. Později byla zařazena 
do  autorovy sbírky Verše rodinné a  jiné (Praha, Fr. Borový 1918) a  je součástí souborného 
vydání díla Karla Tomana Básně (Praha, Český spisovatel 1997, s. 128). Onou „zdomácnělou 
německou pověstí“, s  jejíž symbolikou si Patočka v „České naději na duchovní vlast“ spojuje 
bytostné vztahování k  nadějeplnému budoucímu ideálu v  českých dějinách, je bezpochyby 
míněna legenda o Bruncvíkovi, adaptovaná z německého prostředí, podle níž tento knížecí 
syn svými skutky ve světě vydobyl do znaku lva pro českou zem.
10  Srv. PATOČKA, Jan: Myšlenka vzdělanosti a  její dnešní aktuálnost. In: Kritický měsíčník, 
roč. 1, č. 6 (1938), s. 241–253. Stať znovu vyšla ve 4. svazku Sebraných spisů Jana Patočky s ná-
zvem Umění a čas, díl 1, s. 14–26. Hluboký zájem o toto téma Patočku neopustil ani v  letech 
válečných a poválečných.



Václav Černý, Bohumil Mathesius, Jan Patočka a  další 
v  časopise „Naše vojsko“ 1938–1939

Čtrnáctideník Naše vojsko začal vycházet na podzim 1927 z iniciativy důstojníka 
československé armády Karla Teringla, pověřeného krátce předtím v  témž roce 
vedením osvětového referátu na  Ministerstvu národní obrany. Teringl navrhl 
zastavit „list československého vojska“ s názvem Bratrství, který vycházel od pro-
since 1918, a s obměněnou redakcí navázat koncepčně a obsahově novým časopi-
sem.1 Výkonnými redaktory Našeho vojska se stali podplukovník Rudolf Procházka 
a  major Karel Teringl.2 Od  šestého ročníku (1932/1933) jím byl už jenom druhý 
jmenovaný, zázemí časopisu se však rozšířilo o šestičlennou redakční radu a při-
byly přílohy v  němčině a  maďarštině. Vydavatelem časopisu bylo Ministerstvo 
národní obrany (v  rámci Tiskárny MNO, v  nakladatelství Za  svobodu a  později 
Vojenského ústavu vědeckého v Praze). 

Časopis překračoval dosah vojenského prostředí. V září 1937 náklad činil více 
než padesát tisíc výtisků.3 Přílohy časopisu (včetně německé a maďarské) vychá-
zely v  nákladu přes  deset tisíc výtisků. Teringl oblibu listu v  jubilejním článku 
vysvětloval: kromě toho, že „je to lehká četba, která osvěží, která potěší svou 
bezprostředností a upřímností“, časopis „nerozeštvává, nýbrž spojuje všechny lidi 
dobré vůle a  naplňuje je vírou, že se ubráníme proti každému, kdo by usiloval 
o naši svobodu“.4 

Přispěvateli byli především vojáci, ať už aktivní, nebo záložní. Dnes známá 
jména bývalých příslušníků legií, takzvaných legionářských spisovatelů či literátů 

1  Viz TERINGL, Karel: Prvních 10 let Našeho vojska. In: Naše vojsko, roč. 10, č. 24 (15. 9. 1937), 
s. 375. Na straně 379 je reprodukována Teringlova fotografie.
2  O  Karlu Teringlovi (1893–1967) dnes víme, že byl v  letech 1916–1920 příslušníkem česko-
slovenských legií v Rusku, účastnil se mj. bitvy u Zborova (1.–2. července 1917) a v roce 1935 
vydal beletrizované vzpomínky Desátá rota pod Kazaní (Praha, O. Vaněk 1935). Je autorem 
či editorem několika dalších branně-osvětových publikací. Po okupaci se podílel na vzniku 
odbojové sítě Obrany národa a  v  protektorátu patřil k  nejbližším spolupracovníkům pod-
plukovníka Josefa Mašína, bývalého spolubojovníka v 1. střeleckém pluku ruských legií (viz 
VESELÝ-ŠTAINER, Karel: Odbojová organizace Obrany národa. In: JANEČEK, Oldřich (ed.): 
Z počátků odboje: 1938–1941. Praha, Naše vojsko 1969, s. 174–175; KOURA, Petr: Podplukovník 
Josef Balabán: Život a  smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. Praha, Rybka 
Publishers 2003, s. 39 a 55). Za pomoc se zjišťováním údajů děkuji Radce Novobilské z knihovny 
Vojenského historického ústavu v Praze.
3  Viz TERINGL, K.: Prvních 10 let Našeho vojska.
4  Tamtéž.
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spjatých s  armádou najdeme mezi autory článků sporadicky (Jaroslav Durych, 
Josef Kopta, Karel Kutlvašr, František Langer, Heliodor Píka, Oldřich Španiel). 
V  době desátého výročí vzniku republiky napsal pro Naše vojsko článek Tomáš 
Garrigue Masaryk, jistě jako výraz vděku armádnímu velení, v  němž působil 
významný počet bývalých  legionářů. Masaryk však zároveň této příležitosti vy-
užil k  pokusu oboustranně oslabit napětí mezi legionáři a  pacifisticky naladě-
nou veřejností.5 Přispěvatelem časopisu a  v  posledních dvou ročnících členem 
redakční rady byl také štábní kapitán Vladimír Černý, starší bratr literárního 
vědce a kritika Václava Černého.6

Obsah časopisu se neporovnatelně proměnil od  prvního čísla roční-
ku  1938/1939, které vyšlo 1. listopadu 1938, do  čísla sedmého z  1. února roku 
následujícího. Během těchto tří měsíců, které vyplňují část vypjatého období 
od  mnichovské kapitulace do  odtržení východních částí Československa a  za-
čátku okupace českých zemí, časopis publikoval texty mnoha předních českých 
a slovenských myslitelů, spisovatelů a básníků. Vyšly v něm tehdy básně reagující 
na  aktuální politicko-společenskou situaci od  Františka Halase, Josefa Hory či 
Fráni Šrámka a slovenských básníků Jána (Ivana) Kraska a Andreje Kostolného. 
Časopis dále uveřejnil úvahu Františka Langra, prózy Jaromíra Johna, Benjamina 
Kličky, Františka Skácelíka či záznam rozhlasového projevu herce Vlasty Buriana 
k  vojákům. Šesté číslo z  15. ledna 1939 se ohlíželo za  úmrtím Karla Čapka. Byl 
v  něm uveřejněn nekrolog podepsaný šifrou vč., odkazující snad k  Václavu 
Černému,7 text „Opuštěný dům“, v němž se ke svému kolegovi z novin hlásí jako 
ke  svému Mistrovi Jan Drda, a  z  prosincových Lidových novin je zde přetištěno 
Čapkovo rozjímání „Svatý Václav“. Odkaz k „českým patronům“ se objevuje také 
ve  Šrámkově básni, která zahajuje následující, první únorové číslo roku 1939 
a bezprostředně předchází textu Jana Patočky. Příspěvky jsou doprovázeny citáty 

5  MASARYK, T. G.: Humanita, pacifism a  voják: Příspěvek pana presidenta republiky 
do  „Našeho vojska“. In: Naše vojsko, roč. 2, č. 2 (15. 10. 1928), s. 17–18. Přetištěno in: TÝŽ: 
Cesta demokracie, sv. 3: Projevy, články, rozhovory 1924–1928. (Spisy TGM, sv. 35.) Ed. Vojtěch 
Fejlek. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1994, s. 312–315.
6  Václav Černý v pamětech uvádí, že jeho bratr byl redaktorem Našeho vojska (ČERNÝ, Václav: 
Křik Koruny české: Paměti 1938–1945. Náš kulturní odboj za války. Ed. Nora Obrtelová. Brno, 
Atlantis 1992, s. 178). Za upozornění na tento pramen děkuji Janu Vítovi.
7 vč.: Za Karlem Čapkem. In: Naše vojsko, roč. 12, č. 6  (15. 1. 1939), s. 18. Václav Černý uveřejnil 
v  tehdejším Kritickém měsíčníku (roč. 2, č. 2, 28. 2. 1939, s. 49–56) studii „Poslední Čapkovo 
tvůrčí období a  jeho demokratický humanismus“  a  o  tři roky dříve útlou monografii Karel 
Čapek (Praha, Fr. Borový 1936). Na základě srovnání s oběma statěmi, jež zahrnuje též výbor 
z Černého díla Tvorba a osobnost, sv. 1 (eds. Jan Šulc a Jaroslav Kabíček, Praha, Odeon 1993, 
s. 634–639 a 561–590), považujeme za pravděpodobné, že Václav Černý je autorem nekrologu, 
v němž jsou kritické výtky na adresu spisovatele – s ohledem k žánru – vynechány.
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z  děl národních básníků a  spisovatelů Jindřicha Šimona Baara, Josefa Václava 
Sládka, Jana Nerudy či Aloise Jiráska. Mimořádné jsou příspěvky úvahové, které 
vyjmuty z  obsahu jednotlivých čísel dohromady působí dojmem pozoruhod-
ně sevřeného cyklu, ačkoli v  časopise nebyl předem ohlášen a  původně zřejmě 
ani zamýšlen: otevírá jej překladatel a  literární vědec Bohumil Mathesius statí 
„Díky, armádo!“, s podtitulem „Občan armádě“,8 a následují texty Václava Černého 
„Národ, brannost, armáda“,9 filosofa Václava Navrátila „Vojáctví v míru“,10 znovu 
Bohumila Mathesia „Dej osud bojů nám, co muž a rek jich snese...“,11 literárního 
kritika Bedřicha Václavka „Chtěl bych vám říci...“12 a nakonec Jana Patočky „Česká 
naděje na duchovní vlast“.13

Tak výrazná podoba časopisu Naše vojsko v těchto měsících vznikla s největší 
pravděpodobností díky organizačnímu a koncepčně redakčnímu vkladu Václava 
Černého.14 Spojujícím rysem autorů úvah je to, že všichni patří do  okruhu při-
spěvatelů Kritického měsíčníku a Lidových novin.

Robert Krumphanzl
Nakladatelství Triáda, Praha

8  MATHESIUS, Bohumil: Díky, armádo! Občan armádě. In: Naše vojsko, roč. 12, č. 1 (1. 11. 1938), 
s. 2.
9  ČERNÝ, Václav: Národ, brannost, armáda. In: Tamtéž, č. 2 (15. 11. 1938), s. 1. Bibliografie 
Václava Černého, sestavená Hanou Salajkovou a  uveřejněná ve  výboru z  jeho díla Tvorba 
a osobnost, sv. 2 (eds. Jan Šulc a Jaroslav Kabíček, Praha, Odeon 1993), tento článek ani nekrolog 
uvedený výše neeviduje.
10  NAVRÁTIL, Václav: Vojáctví v míru. In: Tamtéž, č. 3 (1. 12. 1938), s. 1–2. Bibliografie Václava 
Navrátila, jež vyšla v jeho knize O smutku, lásce a jiných věcech (eds. Karel Srp a Zina Trochová, 
Praha, Torst 2003), text neeviduje.
11  MATHESIUS, Bohumil: Dej osud bojů nám, co muž a  rek jich snese... In: Tamtéž, č. 5 
(2. 1. 1939), s. 1–2.
12  VÁCLAVEK, Bedřich: Chtěl bych vám říci… In: Tamtéž, s. 3. Bibliografie díla Bedřicha 
Václavka, sestavená Sylvou Bartůškovou, Ludmilou Hoblovou a Štěpánem Vlašínem (Praha, 
Státní pedagogické nakladatelství 1967), tento text neeviduje.
13  PATOČKA, Jan: Česká naděje na duchovní vlast. In: Tamtéž, č. 7 (1. 2. 1939), s. 1.
14  Právě a  jedině k  tomuto ročníku Našeho vojska lze vztáhnout pasáž v  pamětech Václava 
Černého od slov „nové příspěvky...“ (s  tou výhradou, že ani v ročníku 1938/1939, ani v před-
chozích jsme nenašli žádný text Kovárnův, Kriebelův ani Seifertův): „Bratr zaměřil časopis 
na pěstování starých vojenských tradic, tiskl Jiráska atd., a nové příspěvky hledal u současných 
autorů, které jsme mu dohodili; a tak vznikla situace zábavná a prospěšná, do orgánu vládního 
vojska psali a byli tam přetiskováni ‘vojáci’ Bohumil Mathesius, Hora, Halas, Kovárna, John, 
Kriebel, Seifert atd.“ (ČERNÝ, V.: Paměti, sv. 2, s. 178.)



Patočkova naděje v  duchovním rozlomu
pomnichovské republiky

Sotva se najde v  moderních českých dějinách událost, která celou společnost 
zasáhla takovým otřesem dosavadních jistot, bezmocí a ztrátou nadějí, jako byl 
Mnichov 1938; snad jedině srpnová okupace o třicet let později s ním byla v tom 
ohledu souměřitelná. Po  prvotním šoku zaplavil veřejný prostor publicistický, 
básnický i  esejistický mnohohlas vzkypělých citů hořkosti a  zraněné národní 
hrdosti, rozhořčení a výčitek vůči Západu i do vlastních řad, zpytování svědomí 
i útěchy, výzev k rozvaze i mravní odvaze, ale také ujišťování o nových spásných 
perspektivách. Přitom „žádnou jinou oblast vnitropolitického života nezasáhla 
pomnichovská všeobecná krize tak hluboce a  nesmiřitelně jako sféru kulturní, 
duchovní a školskou“,1 ta se stala ozvučnou deskou prožívaných kolektivních trau-
mat a může sloužit k diagnóze mentálního rozpoložení tehdejší české společnosti. 
Čím propastnější byla hloubka pádu, tím intenzivnější bylo prahnutí po naději…

Záměrem tohoto textu je alespoň naznačit, jak to jen jeho značně omeze-
ný rozsah dovoluje, místo dobových reflexí pomnichovské krize u  Jana Patočky 
v  tomto kulturním a  duchovním rámci druhé republiky.2 Berou se zde v  potaz 
jeho tehdejší statě, zmiňované již v  úvodním příspěvku Alexandra Matouška,3 
z  nichž nejrozsáhlejší a  nejdůsažnější je samostatně vydaná publikace Česká 

1  GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Druhá republika 1938–1939: Svár demokracie a totality v po-
litickém, společenském a kulturním životě. Praha – Litomyšl, Paseka 2004, s. 180.
2  Z odborné literatury ke kulturním poměrům druhé republiky připomínám jen hlavní tituly, 
pro jejich charakteristiku a  zachycení vzájemných pozic či polemických akcentů zde není 
prostor: RATAJ, Jan: O  autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v  dru-
hé republice 1938–1939. Praha, Karolinum 1997; GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 
1938–1939; MED, Jaroslav: Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939). Praha, Academia 2010; 
PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945. Praha, Torst 2010, zvl. s. 320–333 aj.; 
FILÍPEK, Štěpán: Karel Horký: Rytíř ulice. Praha, Academia 2015, s. 674–840; JIRÁK, Jan – 
BEDNAŘÍK, Petr – KÖPPLOVÁ, Barbara a kol.: Druhá republika: 167 obyčejných dnů. Politické 
a  mediální klima a  jeho reflexe. Praha, Univerzita Karlova – Karolinum 2016; RATAJ, Jan – 
DLOUHÝ, Miloš – HÁKA, Antonín: Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus 
a  nacionální socialismus 20. a  21. století. Praha, Auditorium 2020, s. 58–93. Z  memoárové 
literatury viz především ČERNÝ, Václav: Křik Koruny české: Paměti 1938–1945. Náš kulturní 
odboj za války. Brno, Atlantis 1992, s. 63–82.
3  PATOČKA, Jan: Úvaha o porážce. In: Kritický měsíčník, roč. 1, č. 8 (1938), s. 380–381; TÝŽ: 
Filosofie v dnešní situaci. In: Tamtéž, roč. 2, č. 1 (1939), s. 47; TÝŽ: Česká naděje na duchovní 
vlast. In: Naše vojsko, roč. 12, č. 7 (1. 2. 1939), s. 34; TÝŽ: Česká vzdělanost v  Evropě. Praha, 
Václav Petr 1939. 
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vzdělanost v Evropě. Ta vyšla sice až po německé okupaci, ale svou motivací tkví 
v období pomnichovském a vyzrávají v ní myšlenky promlouvající z oněch přede-
šlých článků; navazuje přitom hlavně na tematicky příbuznou úvahu „Myšlenka 
vzdělanosti a její dnešní aktuálnost“ z léta 1938, registrující již nazrávající krizi.4

Dobový myšlenkový kontext Patočkovy práce o  české vzdělanosti v  Evropě 
již poněkud přiblížil Miloš Havelka, a  to z  hlediska svého soustavného zájmu 
o peripetie stoletého sporu o smysl českých dějin.5 Přisuzuje jí „zvláštní postavení 
v úvahách z této doby o významu a kulturní produktivitě první republiky, o  její 
kultuře a filosofii a o české vzdělanosti vůbec“ a staví ji v tom smyslu po bok úva-
hy sociologa a filozofa Josefa Ludvíka Fischera „Národní tradice a česká filosofie“.6 
O  obou statích Havelka říká, že ve  vztahu k  první republice neměly „obranný 
charakter“, ale nebyly ani „kompenzační“, a ve vztahu k tomu, co přišlo později, 
také nebyly „kolaborantské“.7 Tyto výměry se týkají tehdejší nedávné minulosti 
a přítomnosti. Následující text se pokouší vztáhnout základní obrysy Patočkovy 
pomnichovské reflexe k těmto charakteristikám a časovým dimenzím a připojit 
k  nim ještě perspektivu budoucího, k  níž odkazuje slovo „naděje“ v  názvu jeho 
článku o hledání duchovní vlasti.

Necelých šest měsíců druhé republiky bylo zápasem o zachování kontinuity, 
anebo prosazení diskontinuity s masarykovskou republikou, v němž byli hlasitěji 
slyšet a postupně vítězili zastánci druhého směru. Reprezentovaly jej především 
elity vládnoucí Strany národní jednoty a  další aktéři národně konzervativního 
smýšlení, integrální katolíci a  fašisté, promlouvající prostřednictvím početných 

4  PATOČKA, Jan: Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost. In: Kritický měsíčník, roč. 1, 
č. 6 (1938), s. 241–253. Údaje o  vydání všech těchto statí v  Patočkových Sebraných spisech 
jsou uvedeny v předešlém příspěvku Alexandra Matouška „Patočkův zapomenutý text a jeho 
kontext“ a průběžně v dalším výkladu. Do období druhé republiky patří ještě Patočkova stať 
„Životní rovnováha a životní amplituda“ v Kritickém měsíčníku (roč. 2, č. 3 (1939), s. 101–106), 
která sice nasvětluje z  existenciálně filozofického hlediska autorovu aktuální společenskou 
kritiku, spadá však mnohem spíše do  jeho filozofické antropologie.
5  HAVELKA, Miloš: „Smysl“, „pojetí“ a „kritiky dějin“; historická „identita“ a historické „le-
gitimizace“ (1938–1989). In: TÝŽ (ed.): Spor o  smysl českých dějin, sv. 2: 1938–1989. Posuny 
a akcenty české otázky. Praha, Torst 2006, s. 7–60, zde s. 15–17. Patočkova stať celou tuto an-
tologii textů otevírá (s. 61–83).
6  Tamtéž, s. 15. Přepracovaný text této Fischerovy přednášky z února 1939 je otištěn v prvním 
dílu Havelkovy antologie (TÝŽ (ed.): Spor o smysl českých dějin: 1895–1938. Praha, Torst 1995, 
s. 811–826). Vedle mnohých shod ve filozofické kritice povrchnosti českého myšlení a úpad-
kové politické praxe první republiky i  ve  věrnosti dosavadním duchovně hodnotovým ori-
entacím a sázce na mravní a duchovní úsilí jako jedinou šanci malého národa v konfrontaci 
s  mocenským tlakem je u  Fischera patrné jednoznačněji pozitivní ocenění osobnosti a  díla 
T. G. Masaryka.
7  HAVELKA: M.: „Smysl“, „pojetí“ a „kritiky dějin“, s. 17.
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tiskových orgánů, jakkoli všichni netvořili jednotný proud a  mohly je odlišovat 
dílčí rozpory. „Obranáři“ první republiky se nacházeli mezi elitami v  (loajálně) 
opoziční Národní straně práce, a  zejména hájili její čest v  legionářském tisku 
v  čele s  deníkem Národní osvobození a  týdeníkem Čin (než byly v  únoru 1939 
zastaveny). O  asimilaci určitých prvků předmnichovské republiky v  rámci lo-
ajality k  novému režimu se pragmaticky snažila Peroutkova Přítomnost a  dříve 
prohradní Lidové noviny, hlásila se k  nim i  část levicových publicistů, kteří se 
naopak s uspořádáním druhé republiky odmítali ztotožnit.

Nejednou byly citovány Patočkovy dobové výroky o „zkaženém kavárenském 
a vinárenském vzduchu“, jenž prý věje v české literatuře,8 jako ilustrace filozofova 
despektu ke kultuře první republiky. Vskutku má pro ni nelichotivá epiteta jako 
eklekticismus, módnost, artismus, literátství, pohodlnost a  v  celkovém obrazu 
tohoto úpadku nachází jen několik tvůrců, kteří se mu vymykají (Františka Xavera 
Šaldu, historika Josefa Pekaře či Václava Durycha, jehož Bloudění pokládá za „je-
diný skutečný velký český poválečný román“).9 Tyto dosti příkré a paušální soudy 
jsou vedeny z normativních pozic filozofické a morálně výchovné kritiky, ve kte-
rých se neprojevuje hlubší empatie pro autonomní kulturní, hlavně umělecké 
intence.10 Patočka v  tomto ohledu jako by šel s  dobou. Primát mimoestetických 
měřítek se silně prosazoval v literární kritice a činnosti kulturních institucí dru-
hé republiky, jako byla autoritativní Národní kulturní rada, jejíž program chtěl 
sjednotit celou českou kulturu a požadoval od ní výchovné poslání „prodchnuté 
láskou k  rodné půdě, národu, rodině, tradici, Bohu“.11 Ještě žalostnější zrcadlo 
nastavuje Patočka prvorepublikové politice, kterou charakterizuje slovy „vláda 
malých, soukromých zájmů“, „roztříštěnost“, „malicherná samolibost“, „netýkavost 

8  PATOČKA, J.: Česká vzdělanost v  Evropě. In: TÝŽ: Umění a čas. (Sebrané spisy, sv. IV/1.) 
Eds. Daniel Vojtěch a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH – Filosofia 2004, s. 27–52, cit. s. 37.
9  Tamtéž, s. 47.
10  Podobně kritický je Patočkův stručný náhled (opřený o soudy Arneho Nováka) na českou me-
ziválečnou kulturu o třicet let později v esejistickém pojednání o filozofii českých dějin Co jsou 
Češi? Malý přehled fakt a pokus o vysvětlení / Was sind die Tschechen? Kleiner Tatsachenbericht 
und Erklärungsversuch (eds. Ivan Chvatík a Pavel Kouba, Praha, Panorama 1992). Práce vyšla 
jen v českém překladu ve 13. svazku Patočkových Sebraných spisů s názvem Češi: Soubor textů 
k českému myšlení a českým dějinám, sv. 2: Práce nepublikované (eds. Karel Palek a Ivan Chvatík, 
Praha, Filosofia – OIKOYMENH 2006, s. 255–324, zde s. 323–324). Jiná Patočkova hodnocení 
první republiky a  jejích kulturních výkonů jsou uznalejší a  také platí, že chápavá filozofická 
interpretace kulturní a umělecké tvorby zaujímá v celku Patočkova díla významné místo.
11  Citováno podle: MED, J.: Literární život ve stínu Mnichova, s. 276. Programové prohlášení 
Národní kulturní rady bylo otištěno pod titulkem „O novou národní kulturu“ v časopise Tak 
20. prosince 1938 (roč. 2, č. 16, s. 233–236).



655 Materiály

a  žárlivost“, „krátkozraké sobectví“.12 Její systém stranické demokracie dokonce 
označuje přímo za blamáž a zhoubu.13 Jestliže hodnoty prvorepublikové kultury 
našly i po Mnichovu přes všechnu dobovou distanci řadu odhodlaných obhájců, 
v  odmítání stranické politiky posledních dvaceti let, jak to činil Patočka, byli 
ve světle Mnichova takřka všichni zajedno (včetně jejích nedávných aktérů) a lišili 
se jen v síle odsudků a požadavcích nápravy.

Potud by se zdálo, že v hodnocení uplynulé éry československé samostatnosti 
byl Patočka vcelku konformní s „duchem doby“, avšak podstatně se mu vzdaluje 
ve východiscích, důsledcích, a tedy i smyslu své kritiky. V první republice z jeho 
pohledu naprosto selhala vrstva inteligence, a  to jako nositelka určitých ideálů 
a úkolů, které nedokázala náležitě zastávat a naplňovat. Výsledkem byl postupující 
úpadek a nakonec kolaps v čase rozhodné zkoušky, kdy nikdo z politiků ani „ne-
dovedl jasně a odpovědně vyložit cizině náš program a osvětlit faktický i kulturní 
význam národa a státu“.14 Jaké však byly příčiny tohoto stavu? Základním pojmem 
a  hodnotou, se kterými Patočka pracuje, je evropská vzdělanost. Její stavba se 
buduje kolem tří os: antika v ní představuje rozměr kontemplativní, křesťanství 
mravně-náboženský a osvícenství intelektuální. Všem je společný univerzalismus 
ve  smyslu nároku na  všeobecnou platnost. Tato triáda se od  doby romantismu 
různě zrcadlí v  jednotlivých národních kulturách Evropy, jejím jádrem je ale 
Západ; Patočka pozoruje historicky proměnlivé hranice „mezi Rýnem a Vislou“, 
z nichž ta západní vymezuje sféru suverenity individua a východní naproti tomu 
oblast, v níž je suverénem kolektiv.15 Český živel, který se nalézá na pomezí, v hyb-
ridním „středu“, podle Patočky odedávna trpí deficitem „antické“ složky ducha 
a  od  času národního obrození v  něm stále více převládá racionální osvícenský 
element. Tento vývoj jeví ovšem sestupnou tendenci, jak s  růstem národního 
života převládaly praktické účely a  pragmatické myšlenkové zřetele. Znamenal 
zpovrchnění a  rozmělnění v  politice, kultuře i  vědě a  vyústil do  celkové krize 
po ustavení samostatné republiky. Uvedený trend se nevyhnul ani odkazu Tomáše 
Garrigua Masaryka, který nejvýrazněji přesáhl omezený domácí obzor a  jehož 
ideje dávno za  života proměnili vyznavači ve  fráze. Namísto potřebné kritiky 
slabin těchto idejí „české prostředí asimilovalo jeho zjev po svém; vybralo si, co 
se mu hodilo, a učinilo z něho posvátného hlasatele svých vlastních chyb“, až se 
z jeho evangelicky „zduchovnělého osvícenství“ stala „mravní sankce osvětářství 
vůbec“.16

12  PATOČKA, J.: Česká vzdělanost v Evropě, s. 38 (citováno podle Sebraných spisů).
13  Tamtéž, s. 40.
14  Tamtéž.
15  Tamtéž, s. 27–29.
16  Tamtéž, s. 44–45.
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Z  nastíněné diagnózy – v  níž můžeme číst naplňování vlastního požadavku 
„chtít vidět a  v  tomto vidění osvědčit jasnou vůli“17 či „podívat se samým sobě 
do  očí tak, jak jsme“18 – musí plynout odůvodněná náprava, máme-li pohlížet 
s  nadějí do  budoucna. Spočívá v  boji proti oné zplanělé formě osvícenské raci-
onality, v  prohloubení a  zintenzivnění duchovního života čerpajícího z  evrop-
ského hodnotového univerzalismu, ve  vytvoření nové kulturní vrstvy, která asi 
bude většinově „nadále pracovat v  ideové koleji osvícenství“19 – tedy v  zásadě 
v  kultivaci masarykovského ideálu humanitní demokracie v  nových podmín-
kách. „Přizpůsobení malých“ národů v  konfrontaci s  velkými totiž „znamená 
tvůrčí duševní práci, při které se staré ideály omlazují, hledají se v  nich nebo 
pro ně nové síly“.20 Filozof Vlastimil Hála takovou představu vnitřní duchovní 
obrody shledává příliš abstraktní.21 Patočka ji v uvedených statích vskutku nějak 
nerozvádí (jen v  dřívější úvaze „Myšlenka vzdělanosti a  její dnešní aktuálnost“ 
načrtává různé typy této vzdělanosti).22 Jednu z jejích možných konkretizací nic-
méně můžeme spatřovat ve  vydávání Kritického měsíčníku, na  jehož stránkách 
Patočka tehdy publikoval většinu svých textů. Literární historik a  kritik Václav 
Černý jím naplňoval záměr „udržet okna do světa otevřená a zamezovat stůj co 
stůj zprovincializování českého kulturního cítění, pokles české duchovní ctižá-
dosti evropské a světové“23 a sám spolu s dalšími přispěvateli časopisu, jako byli 
překladatel a literární vědec Bohumil Mathesius, filozof Václav Navrátil nebo vý-
tvarný teoretik a kritik František Kovárna, měl svým demokratickým smýšlením, 
hodnotovým zakotvením a nekonformním pojetím života k Patočkovi blízko.

Jan Patočka podobně jako uvedení autoři nikterak nesouzněl s duchem „pod-
zimní konzervativní revoluce“ a  „maločeského nacionalismu“,24 k  jejichž kon-
stitutivním rysům patřilo přehodnocování hodnot a  spolu s  tím ostrakizování 
nositelů hodnot údajně překonaných a škodlivých. „Nebyl poražen národ, nýbrž 

17  PATOČKA, J.: Česká naděje na duchovní vlast.
18  TÝŽ: Úvaha o porážce. In: TÝŽ: Češi: Soubor textů k českému myšlení a českým dějinám. Práce 
publikované. (Sebrané spisy, sv. XII/1.) Eds. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, OIKOYMENH – 
Filosofia 2006, s. 540–541, cit. s. 541.
19  TÝŽ: Česká vzdělanost v Evropě, s. 49.
20  TÝŽ: Úvaha o porážce, s. 540.
21  HÁLA, Vlastimil: K některým souvislostem Patočkova pojetí češství. In: [NAVRÁTIL, Ivo – 
HERMANN, Tomáš (eds.):] Jan Patočka, české dějiny a Evropa: Sborník referátů z vědecké konfe-
rence konané ve dnech 1.–2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. (Z Českého ráje a Podkrkonoší, 
supplementum 12.) Semily, Státní okresní archiv Semily 2007, s. 216–222, zde s. 219.
22  Viz pozn. 4.
23  ČERNÝ, V.: Křik Koruny české, s. 81 (viz pozn. 2).
24  Viz RATAJ, J.: O autoritativní národní stát (viz pozn. 2).
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bludné ideje,“ pravilo se v preambuli programového prohlášení Národní kulturní 
rady.25 Katoličtí literáti zase psali o „fingovaných ideálech“ demokracie, pokroku 
a humanity, které přivedly národ do neštěstí.26 Naproti tomu Patočka prohlašoval: 
„…nezklamaly ideje a ideály, nýbrž vy sami, kteří jste je nedovedli uvést ve vztah 
ke  skutečnosti; vy všichni, my všichni jsme vinni nemohoucností, do  níž jsme 
se dostali.“27 Při tomto kolektivním obviňování české inteligence, někdy velmi 
tvrdém i  nespravedlivém,28 ovšem nikdy nesklouzával k  útokům ad hominem, 
natož rekriminacím, v nichž se někdy až vyžívali právě katoličtí spisovatelé. Právě 
ve srovnání s nimi mluví Miloš Havelka o tom, že Patočkova intelektuální reakce 
na Mnichov nebyla kompenzační ani „výrazem zadostiučinění“.29 Patočka si v ní 
nehojil dotčenou ctižádost jako mnozí z nich, kteří se cítili v uplynulých dvaceti 
letech nevyslyšeni či zneuznáni, ani nestavěl na odiv „vítězoslavný nářek“,30 k ně-
muž se nechali strhnout, když „došlo na jejich slova“. Sám píše, že ze současného 
rozkvětu katolictví bychom se měli radovat, jasně ale odmítá jeho radikální ne-
návistné projevy, zvláště po Mnichovu, které hrozí, že „z obrody a obnovy může 
snadno učinit prázdnotu a frázi“.31 Oproti jeho vůdcovským aspiracím konstatu-
je, že katolictví je sice velkou evropskou syntézou, která má duchovní hloubku, 
kontemplativní záběr a velkorysý kulturní program, z filozofického hlediska ale 
není pravým univerzalismem. Tíhnutí k univerzalismu, které je lidskému duchu 
vlastní, by mělo podle Patočky zároveň ctít princip tolerance a  nacházet poro-
zumění pro jinak založené snahy o  obrodu. České duchovní dějiny tak v  sobě 
zahrnují vedle tradice svatováclavské i impulzy husitství (reformace) a myšlenku 
osvícenskou, jimž by neměl být upírán nárok na spoluutváření českého osudu.32

Je víc než zřejmé, že Jan Patočka ve  svých pomnichovských statích nebyl 
žádným konjunkturálním apoštolem nových hodnot a  pořádků jako Emanuel 

25  Cit. podle: MED, J.: Literární život ve stínu Mnichova, s. 275 (viz pozn. 2).
26  Viz DURYCH, Jaroslav: Očista duší. In: Lumír, roč. 65, č. 1 (listopad 1938), s. 42.
27  PATOČKA, J.: Úvaha o porážce, s. 541. Podobně spisovatel a malíř Josef Čapek si v jednom 
ze svých zápisků na okraj tragických dnů poznamenal: „Pravdy a ideály nepadají utrpením,“ 
a  dodává: „potvrzují a  posvěcují se jím, a  tím jsou věčné.“ (ČAPEK, Josef: Psáno do  mraků: 
1936–1939. Ed. Jiří Opelík. Praha, Pražská knižnice 1993, s. 195.)
28  Říká o ní například, že „byla nepružná, arivisticky drzá, hrubě sebevědomá a často nevě-
domá“ (PATOČKA, J.: Úvaha o porážce, s. 541).
29  HAVELKA: M.: „Smysl“, „pojetí“ a „kritiky dějin“, s. 17.
30  ČERNÝ, V.: Křik Koruny české, s. 73.
31  PATOČKA, J.: Česká vzdělanost v Evropě, s. 49.
32  V  daných souvislostech není bez zajímavosti, že k  pluralitě prvorepublikov ých 
tradic  (symbolizovaných postavami sv. Václava, Jana Husa, Jana Amose Komenského 
a T. G. Masaryka) se na svém zakládajícím sjezdu v listopadu 1938 přihlásila Národní strana 
práce.
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Moravec nebo Emanuel Vajtauer, které Miloš Havelka jmenuje coby příklady ko-
laborantské publicistiky.33 Filozof, který nacházel mízu národního bytí v duchov-
ním rozvoji a  humanitním vzdělávání, těžko mohl očekávat uskutečnění svých 
představ od  režimu, jenž „se pyšnil programovou antiintelektualitou, odvratem 
od abstraktního filozofického a historicko-teoretického myšlení k prakticismu“.34 
Ruku v ruce s tím šla retardační zásada „žít ze svého a pro své“, jak to deklarovaly 
nejen režimní instituce,35 ale třeba i „politika nacionálního egoismu“, vyhlášená 
Ferdinandem Peroutkou v Přítomnosti jako to „jediné, co nám zbývá“.36 Proti to-
muto kurzu „maločeského nacionalismu“ a „nového realismu“ Patočka výslovně 
polemizoval: „Nemůže přece být požadavkem dneška pouhý přízemní utilitaris-
mus národní soběstačnosti, který by se v našich poměrech nutně ukázal zhoub-
ným, třeba se nám mnozí pokoušejí namluvit opak: vždyť malý národ může dnes 
bojovat toliko tím, že získá široký svět, a to neznamená jenom materiální dálky … 
nýbrž značí to i  duševní dimenze, schopnost dívat se na  sebe i  jiné z  vyšších, 
případně z různých stanovisek, povznést se nad svou okamžitou situaci, nad to, 
co našeptává okamžitá tíseň a bolest, a zhlédnout nehmotné, ale vysoce působivé 
souvislosti, do nichž je dějinný život národů zapojen.“37 Nepostradatelnou úlohu 
v  této národní sebereflexi přisuzoval Patočka filozofii, přestože by mnozí raději 
následovali vzor Německa a dalších zemí, kde „nad ní prostě zlomili kříž“.38

Schopnost a  úsilí sebereflexe individuální i  kolektivně sdílené, jež v  pří-
tomné krizi musely začínat u  pokorného zpytování svědomí, byly pro Patočku 
předpokladem a  zdrojem naděje do  budoucna, o  níž explicitně či nevysloveně 
mluvil ve  svých pomnichovských textech. Oficiální představitelé a  četní publi-
cisté proklamovali optimistické vize prosperujícího národního státu s  autorita-
tivním vedením a  zdravými kořeny, v  němž loajální příslušníci budou hmotně 

33  Viz pozn. 7.
34  RATAJ, J.: O autoritativní národní stát, s. 77.
35  Tak v prohlášení nastupující Beranovy vlády předneseném 13. prosince 1938 v parlamentu 
hrdě stojí: „Národní myšlenka vyprostila se ze sítí světovosti a cizích ideologií…“ (cit. podle: 
GEBHART, J. – KUKLÍK, J.: Druhá republika 1938–1939, s. 102 – viz pozn. 2). Manifest Akce 
národní obnovy „Národe!“ ještě explicitněji diktoval: „V našem národním životě není místa 
pro mezinárodní myšlenkové proudy a hesla…“ („Národe!“ In: Znova, roč. 1, č. 4 (5. 11. 1938), 
s. 33.)
36  PEROUTKA, Ferdinand: Co lze nyní napsat. In: Přítomnost, roč. 15, č. 40 (5. 10. 1938), 
s. 625–626.
37  PATOČKA, J.: Filosofie v  dnešní situaci. In: TÝŽ: Péče o duši: Soubor statí a přednášek o 
postavení člověka ve světě a v dějinách. Stati z let 1929–1952. Nevydané texty z padesátých let. 
(Sebrané spisy, sv. I/1.) Eds. Ivan Chvatík a Pavel Kouba. Praha, OIKOYMENH 1996, s. 105–106, 
cit. s. 106.
38  Tamtéž, s 105.
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zaopatřeni a naleznou podle potřeb celku odpovídající místo. Katoličtí aktivisté 
vyzývali k  pokání za  hříchy minulých let a  jako jedinou spásu pro národ nabí-
zeli přimknutí k  pravé víře a  tradici. Částečně umlčení levicoví intelektuálové 
radikálnějšího smýšlení mohli alespoň neveřejně spřádat plány na pozdější spo-
lečenskou přeměnu v souladu s vnitřní logikou dějinného pohybu. Masarykovští 
demokraté a liberálové, kteří s pádem první republiky doslova ztratili půdu pod 
nohama, se k  tak jednoznačným a  neproblematickým řešením upínat nemohli. 
Ve svém hledání obecnější životní perspektivy často tápali, propadali útěšnému 
fatalismu nebo se uklidňovali velmi zdánlivými jistotami. Svému publiku se tak 
snažil dodávat naději „středový“ tisk. Literární historik Jaroslav Med píše, že 
v  Lidových novinách „nepřestali promlouvat ke  čtenářům o  naději na  budouc-
nost; přímo ztělesněním tohoto postoje se stal Karel Čapek“.39 Činil tak ovšem 
většinou v  literárně působivých alegoriích či mystických personifikacích náro-
da jako věčné a  nezničitelné bytosti, které zřejmě fungovaly hlavně jako hojivá 
náplast. Často se za  podobným účelem užívala historická exempla, kdy už bylo 
v našich dějinách hůř, legionářský tisk pozvedal prapor Božích bojovníků, kteří 
věrni odkazu Masarykovu nad všemi bědami a nepřáteli zvítězí, Peroutka sázel 
na konstruktivní národní povahu a prostě ujišťoval: „Co zachovalo národ kdysi, 
zachová jej opět.“40

Podobné reakce z hlediska Patočkovy kritiky musely působit vesměs jako pro-
jevy onoho zpovrchnělého, mělkého, neplodného osvícensko-humanistického 
ducha. Sám nevidí východisko v útěku za nadějí do slavnější národní minulosti, 
pouhý historismus, jenž vtiskl ráz české kultuře v měsících druhé republiky i ná-
sledujících letech okupace, pro něj nemůže být vodítkem k vědomému spoluutvá-
ření budoucnosti. „Což není vznešené žít ze všech sil nikoli pro odkaz minulosti, 
nikoli toliko pro odkaz minulosti a jejích zlatých věků … nýbrž pro nedotvořený, 
ale překrásný obraz, který je jen v naší duši, v naší lásce a touze?“ vybízí Patočka 
vzletně.41 V této souvislosti mluví poněkud enigmaticky o „vnitřním dávnověkém 
osudu“ českého národa, který v něm probouzí ctižádost otevírat se světu a dobý-
vat si v něm obrazně vznešenějšího erbovního znamení. Toto duchovní rytířství 
na  sebe v  úvaze o  české vzdělanosti v  Evropě bere podobu evropského poslání 
českého ducha, který je v sobě „od počátku cítil, všemi silami k němu pracoval“;  
vzápětí je Patočka nazývá ještě „hlubokou naší láskou k tomu, co je v ní [Evropě] 
nejhlubšího a nejsvětějšího“. Onou výsostnou metou, pro niž národu stálo za  to 
obětovat ty „nejlepší a  nejnadanější“ ze svého středu, je evropská vzdělanost se 

39  MED, J.: Literární život ve stínu Mnichova, s. 180.
40  PEROUTKA, Ferdinand: Bez oklik. In: Lidové noviny (2. 10. 1938), s. 1.
41  PATOČKA, J.: Česká naděje na duchovní vlast.
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svou ideou univerzalismu.42 Jejím prostřednictvím se národní společenství vřazuje 
do  pospolitosti světové a  překonává svou partikulárnost, v  ní se česká naděje 
ukotvuje k naději všelidské, protože evropská vzdělanost svým univerzalismem 
ztělesňuje tíhnutí člověka jako duchovní bytosti.

V závěru publikace Česká vzdělanost v Evropě Patočka velmi emotivně spojuje 
bolest z  přítomné porážky s  nadějí na  vnitřní přerod a  na  novou účast v  „nej-
smělejších rozletech“ evropského ducha.43 Propojuje ji tak s  vyústěním článku 
„Úvha o porážce“ i vyzněním „České naděje na duchovní vlast“. Horizontem české 
duchovní tvořivosti je evropská vzdělanost, česká duchovní vlast náleží do uni-
verzální říše lidského usilování o kulturu, vědění, porozumění smyslu a poznání 
pravdy. Ovšem naděje, která otevírá její brány, není jen výslednicí rozumu, ale 
také plodem touhy, víry a  snad i  milosti. Možná proto Patočkův hlas vzývající 
naději zněl v Našem vojsku tak profétisticky a blížil se spíš jinotajným básnickým 
poselstvím, jak je tehdy pronášeli Josef Hora, František Halas nebo Jaroslav Seifert.

Milan Drápala
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

A b s t r ac t

This section presents an unknown text by the prominent Czech philosopher Jan 
Patočka (1907–1977) from the era of the Second Czechoslovak Republic (30th Sep-
tember 1938 – 15th March 1939), which was not published in his collected writings. 
Three commentaries accompany the text. The article “Czech Hope for a Spiritual 
Homeland” was published in the magazine Naše vojsko [Our Army] on 1 Febru-
ary 1939, in which Patočka reacts to the current traumatic situation of Czech society 
after the Munich Agreement and the end of the Masaryk’s First Republic. In the first 
brief commentary, Alexander Matoušek shows the importance of this article in the 
context of Patočka’s philosophical works, and analyses and interprets the text. In 
the second commentary, Robert Krumphanzl provides a profile of the magazine 
Naše vojsko, which in the autumn of 1938 transcended its military character and 
significance and to which leading democratic cultural figures began to contrib-
ute. In a more extensive third commentary, Milan Drápala examines the place of 
Jan Patočka’s contemporary reflections on the post-Munich crisis in the cultural 
and spiritual framework of the Second Republic. He focuses on Patočka’s criti-
cism of the interwar Czechoslovak Republic against the backdrop of Czech spiritual 

42  TÝŽ: Česká vzdělanost v Evropě, s. 51–52.
43  Tamtéž, s. 52.
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development, on his distant attitude towards the national conservative revolution 
carried out by the regime of the Second Republic and on the philosopher’s concep-
tion of hope in the context of the contemporary search for solutions. He points to the 
central importance of the idea of a European education with its tendency towards 
universalism for the thought of Jan Patočka, who found in it a hopeful perspective 
for Czech inner renewal and spiritual endeavour.
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