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Masarykovská drobná práca

Slováci majú dostatok dôvodov hlásiÈ sa k Masarykovi. Bol po otcovi Slovák, svoj slovensk˘
pôvod hrdo priznával a Slovensko povaÏoval za
svoju srdcovú záleÏitosÈ; ako ‰tátnik svetového
mena bol zakladateºom moderného demokratického ‰tátu, zahrnujúceho Slovensko ako svoju
kon‰titutívnu súãasÈ a povy‰ujúceho Slovákov
na jeden z jeho ‰tátotvorn˘ch národov. Ak sa hlásime k âesko-slovensku ako dôleÏitej etape na‰ich modern˘ch dejín, hlásime sa t˘m aj k TGM
ako jeho zakladateºovi, k masarykovskému poÀatiu verejnej demokratickej politiky a budovania
modernej obãianskej spoloãnosti. Podstatnou
zloÏkou tohto jej budovania je systematická realizácia masarykovskej koncepcie drobnej práce.
Masaryk ju vypracoval pre âechov a ostatné porobené národy rakúsko-uhorskej monarchie konca 19. storoãia, preukázala v‰ak svoju nadãasovú platnosÈ. Mnohí predstavitelia nasledujúcich
generácií (masarykovci) ju úspe‰ne udrÏiavali
pri Ïivote poãas prvej âesko-slovenskej republiky, vracali sa k nej poãas fa‰istickej totality, vychádzal z nej aj chartistick˘ disent za komunistického obdobia. A ukazuje sa, Ïe ani pre na‰u súãasnosÈ nie je masarykovská koncepcia drobnej
práce nieãím zastaran˘m, nemodern˘m. Nestala
sa z nej len akási historická rekvizita, je to naìalej Ïiv˘ návod na pouÏitie.
Poãas monarchie konca 19. storoãia bojoval
Masaryk pri budovaní obãianskej spoloãnosti v
âechách proti dvom druhom obãianskej pasivity. Prv˘, apriorn˘, vychádzal z predpokladu, Ïe
doma sa aj tak niã robiÈ nedá, lebo o v‰etkom sa
rozhoduje vo Viedni. Druh˘, aposteriórny, zas
tvrdil, Ïe treba vyãkaÈ správny ãas a potom v‰etko vsadiÈ na revolúciu, ktorá zmetie star˘ poriadok a nastolí slobodu. Podºa Masaryka v‰ak:
„Národ ná‰, jako kaÏd˘, má v konstitucionalismu
tolik svobody, Ïe pﬁíãin k násilné taktice nemá.
Proto dnes volání po práci drobné je tak oprávnûné – pﬁiãiÀme se sami a neãekejme, Ïe pro nás
a za nás pracovat bude vláda vídeÀská a jiní. Kde
vadí vláda a policie na‰im uãitelÛm, na‰im kÀeÏím, na‰im advokátÛm, na‰im lékaﬁÛm a jin˘m
v‰em, aby nepracovali a o pokrok lidu se nestarali? Je hol˘m ne‰tûstím, Ïe si zvykáme oãekávat
tolik od vlády, samoãinnosti se vzdávajíce.“ (âeská otázka, Praha : Svoboda, 1990, s. 136-137.)
V prvom rade ide Masarykovi o drobnú poli-

tickú prácu. VyÏaduje si „sústavnosÈ, pilnosÈ, stálosÈ, vytrvalosÈ“ a nielen nejaké to „obãasné
vzplanutie citov a vôle“ (s. 224). Preto burcuje:
„kdo nám vadí provádût v na‰ich obcích takovou
správu, správu tak vzornou, Ïe by se jí musel obdivovat cel˘ svût? Proã neukazujeme centrální
vládû pﬁíkladem, co by mûla dûlat? I v tûchto oborech politika vnitﬁní je na‰ím vlastním a pﬁedním
úkolem: my v‰ak pﬁíli‰ obracíme zrakÛ sv˘ch
navenek a ãekáme od vlády, co bychom mohli dûlat sami. Na‰e politika stÛnû bezobsaÏností.“ (s.
144)
K masarykovskej drobnej práci v‰ak rovnako
patrí aj to, ão neskôr Václav Havel preslávil ako
nepolitickú politiku. „V dobû, kdy âechy a Slovensko byly pevnou souãástí rakousko-uherské
ﬁí‰e a kdy neexistovaly ani faktické, ani politické, ani psychologicko-sociální pﬁedpoklady pro
to, aby na‰e národy hledaly svou identitu mimo
rámec této ﬁí‰e, zaloÏil T. G. Masaryk ãesk˘ národní program na my‰lence drobné práce, t.j.
poctivé a odpovûdné práce v rámci existujícího
uspoﬁádání v nejrÛznûj‰ích oblastech Ïivota, smûﬁující k povznesení národní tvoﬁivosti a národního sebevûdomí. Zvlá‰tní dÛraz tu padal pﬁirozenû na prvek osvûtov˘, v˘chovn˘, vzdûlávací,
mravní, humanitní. Jediné moÏné v˘chodisko k
dÛstojnûj‰ímu národnímu osudu spatﬁoval Masaryk v ãlovûku, v tom, aby si vytváﬁel pﬁedpoklady pﬁedev‰ím k vlastnímu dÛstojnûj‰ímu osudu
lidskému; v˘chodiskem promûny postavení národa mu byla promûna ãlovûka.“ (Moc bezmocn˘ch. In: V. H., O lidskou identitu, Lond˘n : Rozmluvy, 1984, s. 95.) ªudia, ktorí sa t˘mto princípom riadia, „vycházejí ze správného pﬁedpokladu, Ïe kaÏdá drobná práce je nepﬁímou kritikou
‰patné politiky.“ (s. 96)
Nepolitickou politikou je takáto drobná práca
v tom, Ïe pouÏíva nepolitické prostriedky, ão
v‰ak koniec koncov vedie aj k urãit˘m politick˘m
dôsledkom. Tak˘m nepolitick˘m prostriedkom sa
stala spolková ãinnosÈ, zakladanie a rozvoj kultúrno-v˘chovn˘ch, vzdelávacích, telov˘chovn˘ch a in˘ch spolkov. Keì v‰ak dosiahli masovú základÀu a vyt˘ãili si aj ist˘ národn˘ program
(ako napr. Sokol v âechách), stali sa aj nezanedbateºnou politickou silou. Masaryk kázal nepreceÀovaÈ politickú moc ‰tátu oproti ostatn˘m spoloãensk˘m faktorom, vstupujúcim do hry:
„Moc státní, i pozitivnû pracující i negativnû
zabraÀující, je mnohem slab‰í neÏli sociální moci
ostatní. Dnes pﬁímá moc státÛ v‰ude pov˘tce
kontroluje pomûry hospodáﬁské; v dobû protireformace stát se staral více o náboÏenství a tak podobnû. Aãkoli tato spravující, centralizující, kontrolující moc státu je veliká, pﬁece není tak silná,
jak úsilí a tuÏby náboÏenské, osvûtné, vûdecké,
mravní, vÛbec kulturní. Pro spoleãnost, pro národy je dÛleÏitûj‰í tento Ïivot kulturní a jeho základové neÏli jediná jeho ãást, ãinnost politická.“ (s.
219)
Pravda, v Masarykovom poÀatí tu ne‰lo o akési dva rôzne druhy drobnej práce, ale skôr o dva
jej navzájom prepojené aspekty. Podºa Franti‰ka
·amalíka uveden˘ „realistick˘ koncept nepolitické politiky nebyl ãi nemûl b˘t konkurentem politiky v ãistém slova smyslu, t.j. politiky politikÛ
a politick˘ch institucí, n˘brÏ jejím doplÀkem.
Byl programem „národního vzdûlání“ a „drobné
práce“ a pﬁirozenû pﬁedpokládal souãinnost intelektuálÛ.“ (In: Stanislava Kuãerová, ed., âesko-

slovenství, stﬁedoevropanství, evropanství, Brno
: Konvoj, 1998, s.138.)
Profesor ·amalík spomína realistick˘ koncept.
Vskutku treba pamätaÈ, Ïe idea drobnej práce, ako
aj s Àou spätá idea nepolitickej politiky, sú bytostne zakomponované do tohto celkového Masarykovho realistického konceptu. Jeho realizmus
mal ãeliÈ vtedy prevaÏujúcemu pohodlnému klasickému historicizmu, ktor˘ v‰etky odvodzoval
z dejín. Preto zaloÏil aj stranu tohto mena, ktorá
mala rie‰iÈ reálne problémy prítomnosti cestou
„drobnej práce“ postupn˘ch reforiem. Av‰ak – ako
zdôrazÀuje aj znalec Masarykovho Ïivota a diela, Gordon Skilling – „realizmus nemal byÈ politickou stranou; ãi iba politickou stranou; bol
smernicou a metódou. Jeho politick˘m programom boli hlavne a predov‰etk˘m v˘datné sociálne reformy, kultúrna práca a vnútorná politika. Znamenalo to daÈ národu kultúru a filozofiu
a socializovaÈ ãeskú politiku, pracujúc pre blaho
t˘ch, ão boli doteraz vylúãení z kultúrneho diania. Iba realisti poskytovali jasn˘ program; toto
ich odli‰ovalo od star˘ch strán, zvlá‰È od klerikálov, od pokrokárov a socialistov, s ktor˘mi zdieºali urãité podobné názory. Hovorilo sa, Ïe ich
moÏno povaÏovaÈ za istú strednú cestu medzi radikálmi a konzervatívcami, usilujúc sa o pokrok
nie veºk˘mi skokmi, ale krok za krokom, nie
cestou revolúcie, ale drobnou prácou.“ (T. G.
Masaryk: Against the Current, 1882-1914. Oxford
: Macmillan, 1994, s. 47-48.)
Václav Havel v citovanej stati Moc bezmocn˘ch
spája tento druh drobnej práce so Ïivotom v pravde a zdôrazÀuje Ïe sa tu hovorí o „práci v‰ech, kteﬁí se tak ãi onak úãastní nezávislého Ïivota spoleãnosti a kteﬁí vÛbec nemusí b˘t za disidenty povaÏováni: o spisovatelích, kteﬁí pí‰í tak, jak chtûjí, bez ohledu na cenzuru a oficiální nároky, a kteﬁí svá díla – pokud jim je nechtûjí oficiální nakladatelství vydat – ‰íﬁí v samizdatu; o filozofech,
historicích, sociolozích a v‰ech dal‰ích vûdcích,
kteﬁí jdou cestou nezávislého vûdeckého bádání
a není-li to moÏné v prostﬁedí oficiálních struktur nebo na jejich okraji, ‰íﬁí svá díla rovnûÏ v samizdatu nebo poﬁádají soukromé diskuse, pﬁedná‰ky a semináﬁe; o uãitelích, kteﬁí soukromû
vyuãují mladé lidi vûcem, jeÏ normální ‰kola
pﬁed nimi tají; o duchovních, kteﬁí se snaÏí ve
svém úﬁadu, a jsou-li ho zbaveni tak mimo nûj,
vést svobodn˘ náboÏensk˘ Ïivot; o malíﬁích, hudebnících a zpûvácích, kteﬁí tvoﬁí nezávisle na
tom, co si o jejich tvorbû myslí oficiální instituce; o v‰ech lidech, kteﬁí tuto nezávislou kulturu
sdílejí a dál ‰íﬁí; o lidech, kteﬁí se rÛzn˘mi dostupn˘mi zpÛsoby snaÏí vyjadﬁovat a hájit skuteãné
sociální zájmy pracujících, vracet odborÛm jejich
prav˘ smysl ãi zakládat nezávislé odbory; o lidech
kteﬁí se nebojí vytrvale upozorÀovat úﬁady na
bezpráví a zasazují se za dodrÏování zákonÛ; o
rÛznych spoleãenstvích mlad˘ch lidí, kteﬁí se
snaÏí vymanit z manipulace a Ïit po svém, v duchu vlastní hierarchie Ïivotních hodnot ; atd.
atd.“ (s. 101)
Volil som tento rozsiahly citát, lebo presvedãivo ukazuje, Ïe dan˘ typ masarykovskej drobnej
práce zostáva za zmenen˘ch podmienok v skoro
rovnakej podobe nadãasovou úlohou aj pre dne‰ok a zrejme takou zostane aj pre budúcnosÈ.
Miroslav Kus˘,
politológ
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