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0.1 Předmluva
Tato kritická analýza je věnována stavu českého školství s ohledem na
globální vývojové tendence v dalších evropských zemích. Výstupní ukazatele
celkového objemu absolventů jeví co do kvantity vzrůstající tendenci, ale jak
ukázaly srovnávací testy školských znalostí v zemích Evropské unie, markanty
obsahu a kvality jeví zjevný pokles. Hlavní příčinou bylo uvolnění pevných
osnov a zavedení rámcových učebních plánů Národního programu pro rozvoj
vzdělávání (2004). Ten už ale pouze potvrzoval hrozivý stav rozklížení
vzdělávací soustavy z předchozích let. Systémové příčiny tkví v živelné
deregulaci během spekulativní horečky privatizace a zakládání nadpotřebných
školských ústavů v 90. letech. Díky nim se ve vzdělávací soustavě prohloubily
disproporce a fenomén „společnosti, která nevzkvétá“, nýbrž v ní sílí „blbá
nálada“. Nejsou dílem jednoho kabinetu, ale syndromu nezvladatelné korupce,
který v poslední době překročil už vícekrát snesitelnou míru a vedral se pod
kůži jako chronické onemocnění. Jde o plíseň na plicích hospodářství a plíživý
soumrak civilizace, který filosofové Nikolaj Berďajev1 a Alain Minc2 nazvali
„nový středověk”. Projevuje se houstnoucími nálety okultního, astrálního a
metafyzického blouznění, jež přesahují z laického myšlení i do vědecké a
kulturní reflexe. Škola, vzdělávání a věda přestaly vyzařovat jas osvíceného
vědění, a zatahují ztemnělou oblohu mraky iracionální pověrčivosti.
Černá korupční ekonomika nutně plodí i černou okultní vědu a ta vysává
státní pokladnu na úkor školy a vědy skutečné. Je ilusorní doufat, že ministr
školství zařídí nějakými reformami rajské školství v společnosti sužované
bujením hospodářského zločinu. Jak řekl v roce 1995 na divadelním kongresu
ve Venezuele nigerijský dramatik Wole Syinka, „problém lidstva v příštím
tisíciletí nebude rasismus, ale fundamentalismus, představující politický a
sociální AIDS nynější epochy.” Jeho přispěním šíři mediální kultura ovzduší
štvavé intolerance neméně umanutě než pakistánská náboženská učiliště
madrassas. Záchvaty okultní iracionality měly ve vědě na svědomí stejná jatka
jako válečné genocidy první půle 20. století a sloužily také jako jejich
prodloužená ruka v kulturním myšlení. Dnes bublá nejintenzivněji varem
sopka militantního islamismu a jeho vahábitské odnože. Evropa nechce zůstat
pozadu, po třech stoletích oživila z hrobu tomistickou scholastiku, ovšem jen
s částečným zdarem. Proto nejdříve vyrukovala s náhražkovým polotovarem
duchověd (Geisteswissenschaften), a posléze dekonstruované či spíše
rekonstruované metafyziky.3
1

Nikolai Berdiaev: Das neue Mittelalter: Betrachtungen über das Schicksal Russlands
und Europas. Darmstadt: O. Reichl, 1927.
2
Alain Minc: Le nouveau Moyen Age. Paris: Gallimard, 1993.
3
Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Moderne. Akademie Verlag, 2002.
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Škola, vzdělanost a věda potřebují k životu demokracii a svobodný právní
stát (freier Rechtsstaat), ale ten vzkvétá jen v zlatých věcích prosperity. V temných věcích plutokratické oligarchie odumírají, protože volnou ruku dostávají
církevní, řádové, rytířské a obchodní korporace a vodu jim kalí zahnívající
močál bezzákonnosti. Ochromený stát nečinně přihlíží rozbujelé kriminalitě a
stává se loutkou stáčející kohoutek toku veřejných financí plynoucích do
soukromých kapes finančních magnátů. Řečeno výrazivem filosofa Karla
Kosíka, nezaměstnané dělnické masy rozšiřují řady lumpenproletariátu,
poctivé podnikatele kosí hospodářská zločinnost rychlokvašeně zbohatlé
lumpenburžoazie a v pokleslém bulváru jí věnčí svatozáří odpad žurnalistické
lumpeninteligence. Svoboda korporátního zločinu vrhá do stavu nesvobody
pracovitého dělníka, živnostníka i obchodníka. Poctiví podnikatelé přicházejí
na buben, komerční kýč posílá žebrat do ilegality skutečné umění. Hody slaví
lupičská morálka přerůstající v politický banditismus.
Poslední tisícovka článků věnovaných v tisku našemu školství rozvádí
donekonečna jediný kritický podnět a hlubší myšlenku. Volá, aby stát nalil do
školství a výzkumu více finančních prostředků, aby se zvýšily dotace,
investice a ozdravné injekce. Jejich efekt však zůstává nulový, neboť pouze
vyživují nenasytnou tasemnici, která je prvotní prapříčinou tragického stavu.
Vykrmují cizopasné struktury vlivových klanů a oborové oligarchie, jež naši
vědu a vysoké školy rozežírají zevnitř a dusí je jako zhoubný nádor. Vítězný
pochod nekrofilního tradicionalismu od 30. let nezvrátily ani vyšší státní
dotace v komunistických státech, naopak kulturní politikou litěraturnoje
nassledstvo a Erbeforschung zapouzdřily monopol byrokratických elit a
mokvající ložisko stalinismu natrvalo do jejich výzbroje. Klanový
klientelismus není vymožeností oprášeného kapitalismu, jeho nemoc prorůstá i
státoprávní byrokracie, a všude na něj platí jediný lék: resekce maligních
nádorových tkání v akademických strukturách, odebírání akreditace
podvodným klikám, vědecká osvěta kritikou subjektivistických ideologií,
komparativní analýza škol vědecké iracionality, soustavná diagnostika
mentálních poruch ve vědeckém myšlení, úsilí exponovat na denní světlo
hrobaře a katy vědy.
Zvyšovat investice do školství a vědy má smysl pouze tam, kde stát a
veřejnost dovedou regulovat jejich distribuci správným nastavením funkčních
proporcí a systémových mechanismů. Znamená to ráznou redukci nekvalitních
nadpotřebných škol, jejich rušení, spojování a podřizovaní kvalitním
pracovištím, obnovu funkčních proporcí gymnázií, středních škol a odborných
učilišť, návrat k náročným osnovám jejich prozíravou modernizací, zpřísněnou
kontrolu plnění objemu učiva, nahrazování staré popisné faktografie výukou
moderních teoretických modelů i utříděnou systematizací učiva.
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Všechny tyto kroky znamenají promyšlené vědecké řízení, zesílenou
veřejnou kontrolu, podvázání nefunkčních finančních toků a nahrazení
pedantského biflování přehlednými grafy evolučního vývoje. Dnes ordinuje
hnutí Duha v otázkách šumavského kůrovce totéž co kabinet ODS při „divoké
privatizaci“: ochromení funkcí státu, volnou ruku hospodářskému zločinu a
nečinné přihlížení státní kontroly k rejům špinavých peněz. Není to
ekonomická a školská politika laissez-faire „nechte činorodě dělat“, ale spíše
laissez-avachir „ponechte chátrat“ a laissez-dépréder „nechte netečně
rozkrádat‘‘. Vladimíra Dvořáková popisuje ve své knize1 takové ambivalentní
budování veřejného blaha narážkou na výklad počátků československé
státnosti v monumentální práci2 Ferdinanda Peroutky. Nezřízené plundrování
země máme dobře v paměti ještě z dob braniborského, rožmberského,
pobělohorského a protektorátního řádění a k takové mastičkářské léčbě by se
neměl uchylovat žádný dobrý znalec hospodářských dějin a vývojové
makroekonomie.

1

Vladimíra Dvořá́ková: Rozkl(r)ádání státu. Praha: Universum, 2012.
Ferdinand Peroutka Budování státu: Československá politika v letech 1917-1923. Sv.
I-4. Praha: Borový, 1933-1936; Nové vydání: New York: Universum Sokol, 1974.
2
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1. PŘÍČINY KRIZE ŠKOLSKÉ SOUSTAVY
1.1 Alarmující známky kulturního propadu
Škola vychovává k velkým mravním ideálům, a proto by měla být vzorovou
výstavní skříní společnosti dospělých, ale kde tato chřadne a hyne na úbytě,
tam nemůže prospívat ani stav výchovy její drobotiny. Stínové hospodářství
nutně plodí i stínovou kulturu a churavé školství je nutně jejím neméně
postiženým předobrazem. Nezdravé ovzduší plíživé kulturní krize v celé
Evropské unii, ale zejména ve východních postkomunistických zemích popsala
ve své únorové zprávě výmluvně eurokomisařka Cecilia Malmströmová:
„Podle zprávy patří ČR spolu s Chorvatskem, Litvou, Bulharskem,
Rumunskem a Řeckem k zemím s nejvyšší mírou korupčního jednání - osobní
zkušenost s ní v uplynulých 12 měsících mělo osm procent Čechů, v ostatních
uvedených zemích šest až 29 procent obyvatel. Česko se ocitlo na horních
příčkách tabulky také u otázky, zda se korupce v zemi v posledních třech
letech zhoršila. Myslí si to 76 procent dotázaných českých občanů.“1 „Míra
korupce se liší, ale tento problém ovlivňuje všechny členské státy. Neexistují
bezkorupční zóny.“ Lavinové šíření korupčních praktik se nachází se
v příkrém kontrastu jen s výjimečně optimální situací v polosocialistickém
Švédsku. „Švédsko … je nepochybně jednou ze zemí s nejnižší mírou
korupce“, a členské státy by se proto „měly učit švédským přístupům, jak
problém řešit.“2
Problém tíživé kulturní stagnace nelze zužovat jen na nejkřiklavější projevy
pedagogické korupce a akademické kriminality. Případy uplácení a
podivného krácení studijních plánů na právnické fakultě Západočeské
university nebo zapojování do intrik konkursních mafií v kause Větrovce a
Berky na soukromé Vysoké škole Karla Engliše v Brně jsou jen viditelné
špičky skrytého ledovce. Představují jen je okaté projevy obecnějšího
syndromu dekadence, který navštěvuje lidskou civilizaci cyklicky
v pravidelných půlstoletých odstupech, a navíc stahuje mraky temného věku
nad každým druhým půlstoletím. Tvoří jedovaté květy vyrůstající
z psychologického substrátu okultního metafyzického vědomí, jež prostupuje
celou společnost, živí intoleranci, xenofobii, násilí, fundamentalismus,
fanatismus, astrální blouznění a pseudovědné tmářství. Tento zhoubný substrát
činí vládu, administrativu i veřejnost rukojmími hospodářského zločinu.
Rozežírá jako dřevomorka všechny zdravé instituty státní správy. Její hnilobná
1 Studie: korupce v Unii vyráží dech, Česko je na dvojnásobku evropského průměru, tři
čtvrtiny Evropanů soudí, že problém je všudypřítomný. Právo, 4. února 2014, str. 13.
2 Op. cit.
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tkáň se splétá z podhoubí v ramenech státu, jež by měly občana podle ústavy
před zločinem chránit. V reálu ho ale nechrání, činí ho snadnou kořistí ve
spárech advokátské, justiční, exekutorské, konkursní a policejní mafie. Je to
téměř stav vládnoucí v Jihoafrické republice, zemi s třicetiprocentní
nezaměstnaností, kde si skromný český zločinec Radovan Krejčíř dokáže
hravě skoupit do svých služeb policii, soudy, úřady i vládní špičky. Ani u nás
nejde o dílo náhodných přehmatů či pochybení Nečasovy vlády, nýbrž o
obecnější chorobný syndrom režimů korporátní oligarchie, jejíž vřed
postihuje všechny údy společnosti. Jde o vážnou nemoc sužující všechny
civilizace, které dosáhly stropu růstu a bezmocně se topí ve vlastním přepychu.
Prohlubování korupce je výslednicí dlouhodobého hospodářského vývoje, od
poslední války se priority ekonomiky posouvaly od těžkého průmyslu
k lehkému strojírenství, sektoru služeb, turistice až k pokleslému komerčnímu
zábavnímu průmyslu. Od 90. let prožívají bouřlivý vývoj jen odvětví jako
bankovní spekulace, hospodářský zločin, prostituce, prodej bílého masa,
obchod s drogami, podvodné léčitelství, astrologie a hazard. V každém z nich
se ročně protáčí až 10 miliard korun, a proto se nelze východoevropským
zemím divit, že si pomáhají praním špinavých peněz zlepšit postavení své
slabé měny na evropských trzích. Kriminalita se v postmoderní době stala
spolu s bankovní spekulací a makléřskými transakcemi jedním z hlavních
pilířů národní ekonomiky.
Nutným důsledkem takového stavu je kolaps mateřské a rodinné výchovy,
rozpad rodin, vysoká rozvodovost a nízká porodnost. Děti vyrůstají v neúplných rodinách, mladé dvojice nemohou založit rodinu, nemají na
prostředky na společné bydlení. Svobodné matky a rozvedené matky bydlí u
rodičů, neboť si nemohou dovolit vzít hypotéku na byt. Během divoké
kupónové privatizace se občané tak dlouho skládali na krachy vytunelovaných
bank, až se sami stali jejich dlužními otroky. Na každém občanovi leží státní
dluh ve výši kolem 160 000 Kč, o bankrotech, exekucích a lichvě ani nemluvě.
Drasticky narůstá nouze o práci a nezaměstnanost, většina rodin si udrží
bývalý standard jen za cenu, že jejich živitel musí zastat dva pracovní poměry.
Takové nezdravé sociální tendence jsou pravidelným příznakem oligarchizace v distribuci vlastnictví. Rozevírají se nůžky mezi vysokými gážemi
v bankovnictví, managementu, advokacii, showbusinessu a sportu a nízkým
ohodnocením v manuální výrobní sféře, u pedagogů, vědců, prodavaček a
vůbec nižšího pomocného personálu. Mládež přišla o rozvětvenou síť
společenských, zájmových a sportovních organizací dbajících o její
mimoškolní vyžití. Sportovní kluby už dávno přestaly odrážet sportovního
ducha místní mládeže a staly se cirkusem velkých vlastníků lanařících za tučný
peníz hvězdy ze všech koutů světa. Rozvoj mládežnického sportu se jim
nevyplácí, snížily se státní dotace a zvýšila se jeho finanční náročnost.
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Vymstilo se, že mládežnický sport přestaly podporovat sázkařské společnosti,
kvetou jen sporty pro bohaté jako golf a tenis. Snižuje se i objem levných
zájmových kroužků na školách a v hobby-centrech pro veřejnost, a proto pocit
deprivace zahání mládež do osidel pouličních part. Získávají je do svých řad
sprejerské a feťácké bandy, které potřebují prostředky na drogy, a proto dříve
či později končí jako zlodějské gangy. Propadnout takové závadové orientaci
jim vydatně pomáhá pokleslá bulvární pakultura, comicsy, skinheadské weby a
záplava krvežíznivé brutality v počítačových hrách.

1.2 Rozkladné tendence v rozklíženém školství
Funkční školství je takové, které vrací dotace investované státem zpět do reprodukčního koloběhu národního hospodářství a úměrně pokrývá potřebu
kvalifikovaných kádrů v pracovním procesu. Současnost takové požadavky
neplní, stát resignoval na své řídící a kontrolní funkce, ponechal zakládání
vzdělávacích ústavů naprostou svévoli, a proto se jejich živelné rojení vymklo
z pantů. Školský systém se zcela rozklížil, nabobtnal, zvodnatěl, prohnil a
zplaněl. Postihla ho rozbujelost, hypertrofie a hyperplazie všech článků. Na
těle společnosti parazitují mnohačetné nefunkční struktury, jež neplní
odpovědně své vzdělávací poslání a bez užitku vyčerpávají státní pokladnu.
Kvalita poskytovaného vzdělání se dramaticky snížila na všech článcích
školní soustavy. Bakalářské studium poskytuje vědomosti bývalých kvalitních
gymnázií, a jak otevřeně přiznávají ředitelé, gymnázia a střední školy
s maturitním studiem poklesly na úroveň bývalých učňovek. Dnešní odborná
učiliště trpí nedostatkem zájemců, staly se spásným útulkem pro absolventy pomocných škol. Společnost si namlouvá, že nepotřebuje kvalifikované
řemeslníky a dělníky, její školy chrlí výkvět bílých límečků, o jejíchž blahobyt
se bude jako v úpadkovém Římě starat armáda ukrajinských otroků.
Je to vlastně stav dříve známý z poměrů americké školy. Všechny diplomy a
vysvědčení ztratily důvěryhodnost, poněvadž sílí síť podvodných školských
zařízení, jež se zabývají jejich falšováním a nabízejí je za nevysoké obnosy.
Pracné denní studium a návštěva školy přestaly být bezpodmínečnou nutností,
maturity i vysokoškolské tituly i řidičská oprávnění lze na trhu získat bez
docházky jen za tučné všimné. Kvalita legitimních absolventů však klesá tak
rychle, že jejich vědomosti jsou k nerozeznání od absolventů nelegitimních.
Všude padly povinné osnovy, staré učební plány, závazné učivo a tvrdé
výstupní požadavky. Upadla školní kázeň, disciplína i studijní morálka.
Pedagogové ztrácejí kázeňské nástroje i trestné pravomoci, snaží se žactvu
zalíbit povolováním anarchie a neustálým snižováním požadavků. K zvýšení
vlastní popularity si vymýšlejí převratné revoluce spočívající v rušení
domácích úkolů, referátů a samostatných tvůrčích projektů. Ředitelé podporují
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stížnosti rodičů i nejneukázněnějších žáků, aby získali bič na své pedagogy a
udrželi si u nich autoritu. Nabízejí jim krátkodobé pracovní smlouvy od září do
června, aby za prázdninové období ušetřili finanční prostředky na černé fondy.
K americkým poměrům se rychle kvapem blíží britské i západoevropské
školství. Podle dřívějších údajů deníku Times neuměl každý pátý absolvent
britské základní školy psát, číst nebo počítat. Nejnovější odhady zvyšují tento
podíl na 25%. Vedle vysoké nezaměstnanosti je hlavní příčinou to, že
skutečnou školou života se pro dospívající stala ulice a pouliční gangy.
Dřívější sociální právní stát (sozialer Rechtsstaat) dožívá v bytelné míře už
jen v protestantských skandinávských a německy mluvících zemích.
Předstihnout západ v korupci se mimořádně daří východním postkomunistickým zemím, jež považují korupci za synonymum demokracie a
blíží se mílovými kroky ke kritickému stavu předsmrtné agonie.
Ryba i škola zahnívají od hlavy, a proto neudivuje, že nejhorší je situace na
universitách a vědeckých ústavech. Jejich výzkumnou činnost ovládly
skupinové klany zapálené pro postmoderní směry pseudovědné metafyzické
spekulace, jež šíří nesnášenlivost vůči evoluční materialistické vědě a brojí
proti všem racionálním základům vědění. Díky tomu se stávají pařeništěm
zatuchlé scholastiky a sterilní hermeneutické exegese. Jejich působení
připomíná v každém ohledu islamistickou výchovu vahábitů ke xenofobii na
pakistánských náboženských učilištích madrassas. Moderní fundamentalismus
vzkřísil po třech stoletích opět k životu středověkou tomistickou dogmatiku,
islámské právo šarí‘a a talmudistickou ortodoxii. V Evropě se zdařilo
zmrtvýchvstání neotomismu jen napůl, a proto se musely nasadit náhražky. Už
ve třicátých letech bylo zřejmé, že klerofašismus v severnějších zemích
nezabírá, a proto ho musel zastoupit personalistický nonkonformismus. Byla
to obdoba Nietzscheho vynálezu atheistického náboženství bez boha, bez
církve a fines theologické ortodoxie. Postmoderna tento projekt kosmeticky
upravený Heideggerem renovovala Derridovou myšlenkou „dekonstruované
metafyziky“. Pokusila se o návrat klasické scholastiky, ale v novém
elegantním balení oproštěném od středověké theologické veteše.
Taková filosofická kamufláž religiozity se ovšem používala ve všech dobách
kulturního temna odnepaměti. V dějinách se střídají pravidelně zlaté věky
míru, prosperity a rozkvětu osvícené vědy se staletími úpadku, třicetiletých
válek a náboženské obnovy. Novinkou Derridovy moderní dekonstruované
metafyziky je jen to, že náboženská iracionalita se už neservíruje zbožně
v chrámech, ale pěstuje se filosofickými rozpravami za katedrou universitních
poslucháren. Staré pověry už ztratily na důvěryhodnosti, fanatické vášně už
svaté písmo nevybudí, a proto je Nietzscheův spis Also sprach Zarathustra
musel nahradit uctíváním nadčlověka. Je to regulární civilizační proces
rozpadu vědy v čirý formalismus a hermeneutickou exegesi. Podobným
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rozpadem seriózních vědeckých škol v okultní sekty prošli už pythagorejci,
eleaté, gorgiovci i sókratikové. Metafyzické směry popírají v kultuře střídání
priorit ekonomických a sociálních zájmů, ale samy jsou nejlepší vzorovou
ukázkou jeho fungování. Novotomistickou indoktrinaci už vyřadily z výzbroje,
ale v plné míře zachovaly jeho klasickou munici, nevědecký esejismus,
exegesi, hermeneutiku a svévoli interpretační subjektivity. Miliardové státní
dotace na výzkum se ve vědeckých ústavech zneužívají k štvaní proti evoluční
teorii, positivismu, vědeckému materialismu, sociologické metodologii i
matematické formalizaci.

1.3 Diverzifikace školy prohloubila trhliny ve vzdělávání
Česká škola urazila od osvícenských tereziánských reforem i Nejedlého
ideálu jednotného uniformního školství dle zákona č. 95/1948 Sb. velmi
dlouhou vývojovou cestu. Hlavní změny tkvěly v odstátnění, zpružnění,
odbyrokratizování a diverzifikaci alternativních forem studia. Je to přirozený
vývoj v souladu s narůstající potřebou odborných specializací a diferenciací
platů, kdy lépe situované rodiny vyžadují pro svůj dorost špičkové prestižní
školy s vysokým školným. Za takovým rozrůzněním stupňů a individuální
variability v školském vzdělání se skrývá několik protikladných tendencí, jež
jsou ve vzájemném rozporu. Vysoké školné nezaručuje vždy vyšší odbornost a
akademickou kvalitu, spíše se šroubuje do výše v atraktivních a lukrativních
oborech, jež si stavovsky chrání zámožné elity jako dvířka do diplomatických
služeb a finančnických kruhů.
Diverzifikace forem studia snižuje laťku obecného vzdělání, a navíc ztěžuje
přechody mezi návaznými stupni a jednotlivými typy škol. Že není všelékem,
potvrzuje i názor Petra Matějů vyslovený v rozhovoru pro Aktuálně.cz „Až se
generace žáků přenese do generace dospělých, mohou být výsledky horší.
Potíž je v tom, že současná generace patnáctiletých prochází v této chvíli
nejdiverzifikovanějším systémem základního a středního vzdělání. V evropském a světovém kontextu budou důsledky vidět.“1
Poválečný vývoj vkládal velké naděje v světské bezplatné školství, které
otevřelo slibné perspektivy dělnické mládeži, ale trpělo nedostatky režimů tzv.
totalitní demokracie.2 Vracelo se oklikou k ideálům osvíceného absolutismu,
který hledal v lidu spojence proti odstředivým snahám vysoké vlastnické
oligarchie. U jeho raných počátků stál vývoj pedagogiky i v Sovětském svazu,
1

Petr Holub: Bohatí Češi si monopolizují elitní školy, varuje expert, http://www.iseacz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%9
9e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/1188/Default.aspx.
2
J. L. Talmon: The Origins of Totalitarian Democracy. Britain: Secker, 1960.
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kde Leninovi pomáhala v reformách avantgardní škola Pavla P. Blonského1.
Ve 30. letech ji ale pod tlakem stalinismu vytlačila kasárnická pedagogika
Antona S. Makarenka. Nový dech nabrala jednotná škola opět po válce, kdy se
levicové návody spontánně šířily do řady států východní Evropy, ale i
v četných asijských a afrických rozvojových zemích. Časem se ale od masové
základny víc a víc odtahovala, až model jednotné osvícené školy zvápenatěl.
Zkostnatěl v tuhou schránku státní byrokratické školy, která slouží
jednostranně zájmům státního aparátu a jeho represivních úřednických elit.
Příkladem takového vysychání a vyprazdňování poslání státní školy může
sloužit třebas již restaurační režim Karla II. v Anglii a Ludvíka XIV. ve Francii
či Bachův absolutismus v rakouském mocnářství.
Státní centralizované školství
národní školství: v uzavřených
národních státech (nation-states)
se škola přísně podřizuje vnitřním
potřebám národního hospodářství
autonomní symetrický model: stát
vychovává rovnoměrně své řídící
elity a námezdní dělnictvo
státní škola: všechny stupně
školství kontroluje direktivně stát
dirigistický model: všechny formy
vzdělávání podléhají direktivám
úředního aparátu
egalitární škola: jednotné
rovnostářské rozdělení
vzdělávacích možností pro masy i
majetné elity, třídní nivelizace
diktuje jednotnou uniformní
školskou soustavu
obligatorní model: školy mají
jednotné povinné osnovy a žáci
malý výběr volitelných předmětů
pro individuální specializaci

Unijní decentralizované školství
unijní (říšské) školství: v nesoudržných
nadnárodních unijních společenstvích
se školy podřizují prohlubování nerovného vztahu unijního centra a periferie
nadnárodní asymetrický model:
metropolitní školy chrlí koloniální elity a
zaostalá říšská periferie manuální síly
soukromá škola: placený soukromý sektor
ovládá střední a vyšší stupeň škol
korporátní model: vyšší články
vzdělávání ovládají církevní řády a
nezávislé obchodní korporace
elitární škola: souběžně s příkrou
majetkovou diferenciací ve společnosti
vzniká diferenciované školství
s placenými nadstandardy pro elitu a
bezplatným vzdělávacím minimem pro
široké masy dělnické třídy
opční model: školská mládež má
minimum všeobecné povinných předmětů
a maximum volitelných odborností pro
svůj diferenciovaný odborný růst

Tab. 1. Protiklad jednotné školy 50. let a dnešní diverzifikované soustavy
Po válce většina zemí vsadila na jednotné bezplatné státní školství, jež
bylo přístupné pro všechny a nabízelo všem rovné možnosti intelektuálního
1 Pavel Petrovič Blonskij: Izbrannye pedagogičeskie proizvedenija. Moskva 1961.
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růstu podle individuálních schopností. Byla to osvícená reakce na předchozí
převahu soukromého placeného církevního školství, které dožívalo jako
přežilý relikt středověku a tradičně sloužilo konservativním předsudkům
monarchistických režimů. Takovým směrem se vydalo i britské školství,
labouristické vlády znárodňovaly dopravu, těžký průmysl a klíčové výrobní
kapacity, do roku 1954 se z nouze praktikoval jako u nás přídělový systém
s potravinovými lístky, ale školství na středních školách a universitách bylo
zdarma. R. A. Butlerův Educational Act z r. 1944 předepisoval všem žákům
základních a středních škol do 15 let bezplatnou povinnou docházku a
zaručoval zdarma tři jídla denně včetně třetiny pinty mléka. Když v roce 1971
ministryně školství Margaret Thatcher mléko zdarma pro děti zrušila, říkalo se
jí Milk Snatcher Thatcher „Zlodějka mléka Thatcherka“.
Školská politika Thatcherové se vyznačovala drastickým seškrtáním datací a
výdajů státu. Reagovala na štědré subvence kabinetu Harolda Wilsona, která
vytyčila směr rovnostářské a všem dostupné demokratické školy v duchu
ideálů nastupující „nové levice“ (New Left). Nebyla spokojena s tripartitním
systémem, který zvýhodňoval gymnázia pro menšinu nadaných studentů, ale
segregoval žactvo většinových průmyslových a hospodářských škol. Pokusil se
pro studenty jejich prvních ročníků rozšířit základnu „všeobecných škol“
(comprehensive schools) tak, aby jejich absolventi a drtivá většina žactva
nebyli diskriminování při postupu do vyšších pater vzdělání. Na přelomu 60. a
70 let byla rovnostářská demokratická škola hitem také v Německu, kde
nastoupil kabinet Willyho Brandta a po něm Helmuta Schmidta. Oba politici
kritizovali stavovskou výběrovost tradičního školství a snažili se usnadnit
přístup ke vzdělání širším vrstvám. Současně ovšem usilovali o pružnou
adaptací k potřebám všech vrstev, pracovních specializací a menšin, a proto
dbali na zachování velké variability a volitelnosti cest,
Takové demokratizační snahy zarazila v přechodových letech 1975-1977
krize, která donutila vlády přejít k rázným škrtům a k strategii sociálních
úspor. Výroba levného spotřebního zboží se přestala vyplácet, zisk slibovala
jen produkce luxusních artiklů pro bohaté. Vlády Thatcherové a Reagana na to
reagovaly spuštěním privatizace zestátněných resortů a zaváděním školného na
vysokých školách. Signalizovalo to přelomový okamžik nástupu neokonservativní pravice (neocons), která si předsevzala přeměnit vyšší výběrové
školství na samostatně výdělečný resort zcela nezávislý na státních
subvencích. Od té doby se dávala jednotná i demokratická škola na ústup i
v méně rozvinutých zemích a tento trend se dosud v zásadě nezastavil.
U nás podobné vývojové tendence nepochybně vzpruží církevní restituce,
jež uvolnily řádům finančními náhradami ruce k podnikání ve vzdělávání,
kultuře, zdravotnictví i sociální péči. Důsledkem bude nepříznivý nárůst podílu
řádového školství, zdravotnictví a hospicové péče, hrozba návratu
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k majetkovými poměrům před rok 1848 a do stavu před josefínskými
reformami. Obnoví se ve značné míře poměry středověkého korporativismu,
kdy měla katolická církev jako klíčový vlastník monopol na duchovní kulturu.
Pod její patronací se k nám pokaždé vplížila nová doba temna s inkvizičními
excesy školy benediktinské, cisterciácké, dominikánské a jezuitské.
Takový dramatický návrat k církevnímu školství a vlastnictví v západních
zemích nikde nehrozí, kličkování mezi extrémy hrdé husitské demokracie a
patolízalským duchem habsburské oligarchie je jen zvláštností českého
kulturního pásma. Nositelem jeho konservativního ducha se však po řádových
korporacích stávají jejich moderní dědici, soukromé podnikatelské trusty, jež
se živí prodejem mydlinkového náboženství obchodní reklamy, managementu
a bankovní spekulace. Nepokrytá islamizace je na postupu pouze v arabských,
asijských a afrických rozvojových zemích, západní kultura se naučila toto
historicky zcela zprofanované léčivo suplovat náhražkami postmoderní
hermeneutiky a dalších módních odvarů. Na síle amerických neocons oproti
islamistům a vahábitům to nic neubralo, všechny islámské džihády zatím
zůstaly v rovině prázdných deklarací a s výjimkou izolovaných teroristických
výpadů se k žádným viditelným výbojům dosud nepropracovaly. Omamné býlí
amerických teleevangelizátorů se tváří jako výlupek nevinnosti, ale jejich setba
se už může vykázat mnohem většími zkázonosnými výsledky. I když sázejí na
nijak zvlášť radikální teorie intelligent design, jejich křižácké expedice už
měly daleko zřetelnější dopad na poválečné poměry.
Reformu jednotné školy č. 95/1948 Sb. inicioval prezident Edvard Beneš,
proto nelze všechny její nedostatky přičítat jen Zdeňku Nejedlému, který se
k ní více méně jen připletl. Její filosofii nelze šmahem negovat už jen z toho
důvodu, že se v ní promítaly dřívější sekularizační snahy školy renesanční,
českobratrské, hugenotské, luteránské, osvícenské, josefínské a obrozenecké.
Její pozitiva vysvitnou nejlépe ve srovnání se soudobým unijním modelem
soukromé placené školy v tab. 1. Česká škola musí nevyhnutelně srovnávat
krok se západem, ale s ohledem na vývojové tendence středoevropského
pásma, aby mechanickým přejímáním amerických vzorů nedopadla jako
argentinská měna během krize 1999-2002, kdy ji dovedly ke krachu šílené
snahy zavést konvertibilitu s dolarem.
Vzhledem k vývojovému kroku naší zeměpisné zóny je nezbytné se
přidržovat švédské cesty hospodářského, kulturního i vzdělávacího rozvoje
Její předností je zachovávání funkčních proporcí všech školských stupňů při
nízké míře nezaměstnanosti, korupce, kriminality a sociální nerovnosti. Je to
ostatně tajemství hospodářského úspěchu i takových ekonomických „tygrů“
jako Brazílie, Indie, Indonésie a Čína, kde místo české kataklysmatické huráprivatizace zvítězila přirozená cesta povlovných přechodů při zachování
rychlého tempa, vysokých ročních přírůstků hospodářského růstu a předností
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státního a veřejného vlastnictví. Švédské sociální transformace ukazují zároveň
na přednosti ideálu rovnostářské demokratické školy, který se strukturně
prosazuje všude tam, kde se hlásí ke slovu nefalšovaná lidovláda a vítězí
sociální optika širokých mas. Demokratická škola vychází z tradic
českobratrského, hugenotského a luteránského školství a v nové době se jejím
dědicem stala sociální demokracie. Že tato škola je spjata pupeční šňůrou se
všemi vrcholy kultury, vědy a vzdělanosti, svědčí úspěchy peripatetické školy,
hugenotské a jansenistické vědy, evolučních směrů 19. století i rozmach
vědeckého bádání za Masarykovy „hradní pětky“ v počátcích I. republiky.
Demokratické školství si ve 20. století razilo cestu na výsluní s podporou
stran sociální demokracie většinou pod hlavičkou reformované školy, a proto
kulminovalo v krátkých vlnách vlády konzumní demokracie roku 1890,
v letech 1923-1926 a nástupu New Left 1969-1975. Její ideál přinášel obrovské
pokroky v osvětové a badatelské práci jansenistů (Blaise Pascal, Antoine
Arnauld, Claude Lancelot), hugenotů (Girard du Haillan, Claude Fauchet,
Étienne Pasquier) a českých bratří (Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína,
Jan Amos Komenský).
Opouštět tuto politickou linii krátkozrace na objednávku oligarchů by bylo
víc než pošetilé, protože trendy jednotné, kasárnické, demokratické i elitní
školy se neustále vracejí v periodických cyklech. Vedle geopolitických
souřadnic je proto při posuzování soudobého stavu a reforem školství nutno
mít na paměti i souřadnice historické a vývojové. Hospodářská krize 20082014 přesměrovala priority předchozí etapy triumfálního tažení „mafiánského
kapitalismu“ a odhalila zřetelněji jeho stinné stránky. Všechny vlády podnikají
energické kroky k překonání korupce, vysoké kriminality, zlatých padáků,
daňových úniků i daňových rájů, a s tím přirozeně narůstá skepse vůči
soukromému placenému zdravotnictví a školství. A takový ozdravný kurs by
měly nabrat i všechny pokusy reformovat školu. Cyklus 1997-2045(?) jeví
mnoho strukturních shod s temným půlstoletím 1895-1946, což apeluje na
nutnost vyvarovat se jeho tragických zákrut. Probíhá ve znamení desintegrace,
decentralizace, pluralizace, korporativizace a majetkové diferenciace, ale na
jeho konci se bude opakovat scénář let 1771, 1848 a 1948. Každé temné století
je pochod temným tunelem, který zatím ani zdaleka nekončí, ale na jeho konci
se už pomalu začíná rýsovat jasné světlo.
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2. PROPOZICE OZDRAVNÉ ŠKOLSKÉ REFORMY
2.1 Nezbytné změny školského zákona
1. Zrušení školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a změna jeho ustanovení o
devítileté povinné docházce zavedením povinné desetileté docházky1 do věku
16 až 18, do níž se započítá i dvou až tříleté studium na odborných učilištích.
2. Zavedení závěrečné zkoušky pro všechny školou povinné žáky na konci
desetileté docházky. Jejím cílem je zopakovat a usoustavnit znalosti základní
školy na úrovni britských zkoušek 0-level a Level 2 nebo německé
Hauptschulabschluss. Požadavky přitom nesmí stavět na biflování isolovaných
poznatků a dat, ale na rámcovém pochopení látky a prokázání celkové
orientace v učivu.
3. Větši liberalizace a adaptace primárního stupně základní školy podle
místních podmínek a možnost jeho individuálního nepovinného zkrácení na
čtyři třídy (1.-4. třída) v průměrném věku 6-9 let. Přípravný ráz tohoto stupně
vystihuje jeho hlavní specifikum, že každá třída má jen jedinou učitelku, která
vede výuku ve všech předmětech.
4. Zpružnění přijímání do prvních tříd základní školy, aby se zohlednila
nestejnoměrnost individuální ontogeneze lidského jedince a školní docházka
mohla výjimečně začínat už 5 letech, anebo v případech pomalejšího zrání až
v 7 letech.
5. Přenesení vzdělávacího jádra na bedra sekundárních škol (ISCED 2), tj.
dřívějších „měšťanek“ (Stadtschulen) v menších a velkých městech. Jejich
základním posláním je poskytovat povinnou universalitu všeobecného
vzdělání, aby jejich absolventi měli spolehlivé odraziště znalostí pro přechod
na vyšší stupně a různé typy škol. Soutěživost a kvalitu výuky zvýší provádění
vstupních testů a výstupních závěrečných zkoušek.
5. Nové sekundární školy (měšťanky) by měly plnit demokratizační poslání
britských „všeobsažných škol“ (comprehensive schools), jež zaváděli v 70.
letech labouristé ve snaze snížit elitární výlučnost soukromých škol. Byl to
další krok směrem k „jednotné škole“, ale neuskutečňoval se na úkor vnitřní
variability, na úkor specializace jednotlivých škol a tříd.

1
Jen pro srovnání ve Velké Británii zákon Education and Skills Act z roku 2008
ustanovuje povinnou školní docházku v rozmezí 5 až 18 let, v roce 2013 končila v 16
letech a v roce 2015 bude ještě končit v 17 letech. cf. Education and Skills Act 2008,
Office of Public Sector Information.
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2.2 Reforma školských osnov
1. Zrušení platnosti Národního programu pro rozvoj vzdělávání z roku 2004 a
obnovení povinných osnov v dřívějším kvantitativním rozsahu, ale
připravených v zásadně nové kvalitě.
2. Připravit místo starých faktografických osnov (též empirické, drilové,
biflovací osnovy) progresivně inovovaná povinná systematická kurikula pro
střední i vysoké školy, jež budou založena na soustavném třídění látky a
evolučních grafech vývoje od nejstarších počátků dodnes.
3. Reformovat výuku předmětů občanská nauka a občanská výchova (civics)
jejich rozdělením na předměty občanská nauka (ústava, právověda, sociologie,
vývoj politických zřízení) a filosofie (logika, filosofie, metodologie věd)
vyučované nezávisle v jiném ročníku.
4. Digitalizovat všechny osnovy, propozice, výukové pomůcky a materiály
v elektronické podobě a zpřístupnit je k počítačovému osvojování.
5. Připravit novou generaci digitalizovaných elektronických učebnic
zpracovaných systémem odkazů (Syntax Highlight Extension) jako hypertext,
aby se studenti mohli kliknutím na nejasné highlightované výrazy vracet
k elementárním partiím, jež byly už dříve jinde srozumitelně vyloženy.
6. Podat v reformovaných osnovách utříděnou evoluční systematizaci učiva,
aby studenti nebiflovali mechanicky izolovaná fakta, autory a díla, ale vnímali
v přehledných grafech vývoj ideových hnutí, vědeckých škol a uměleckých
stylů. Chronologické mapy kulturního vývoje jim umožní získat obecnou
světonázorovou orientaci, uvědomit si jasně své generační postavení v soukolí
dějin a zaujmout vlastní stanovisko v typologii ideových směrů. Klíčová hesla
na větvích grafů jim umožní pronikat hlouběji do detailních jednotlivostí a
usuzovat vlastním rozumem na obecnější zákonitosti evoluční systematiky.

2.3 Náprava nefunkčních disproporcí v školské soustavě
Hlavní příčiny katastrofálního stavu středního školství tkví v nadbytku
nekvalitních škol, rozpadu osnov, snižování požadavků, úpadku školní kázně,
přívalu slabých nepřipravených žáků ze základních škol a odborně
nevyspělých učitelských kádrů ze škol vysokých. Ředitelé k němu přispívají
tím, že v zoufalé snaze zvýšit dotace a naplnit své třídy nabírají na maturitní
studium armádu podprůměrných a neukázněných žáků bez hlubšího zájmu o
sebevzdělávání. Snadno se pak stanou poslušnou loutkou rodičů, kteří tlumočí
z úst svých neukázněných ratolestí žádosti na snižování studijních požadavků.
Nekvalitní studenti si diktují autoritativně neúnosně nízké nároky a mění
dříve kvalitní gymnázia v podprůměrná odborná učiliště. Vyžadují, aby se
starší a zkušení pedagogové uvyklí vysokým nárokům dle starých osnov
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přizpůsobili volnému výukovému stylu generace mladých učitelů učících bez
osnov. Úpadek studijní kázně dokumentuje, že dnešní studenti odmítají psát
domácí úkoly, vést si sešit a poznámky, zpracovávat referáty i samostatné
projekty, všechny tradiční školní povinnosti pokládají v skrytu či otevřeně za
šikanu. Pedagogové nemají žádné kázeňské pravomoci, ředitelé je oklešťují a
podporují stížnosti rodičů neukázněných žáků, aby si posílili svou autoritu ve
sboru a upletli si bič na své podřízené. Aby ušetřili finanční prostředky,
podepisují svým učitelům krátkodobé smlouvy od září do června jednoho
školního roku.
Školy chrlí velmi povrchně vzdělanou armádu nezaměstnaných
kancelářských myší bez praktického uplatnění a přenechávají tradiční řemesla
a dělnické profese přistěhovalcům. Chaotická deregulace školské soustavy
v postkomunistických zemích nás posouvá směrem ke koloniálnímu či
imperiálnímu modelu školství, nízce placené profese a nekvalifikované práce
zastávají cizinci ilegálové a dobře placená místa přísluší našim povrchně
vzdělaným středoškolákům. Ve společnosti tak vzniká nová sociální asymetrie
a polarita, kdy ze škol vychází nová vrstva velkopansky domýšlivých
kancelářských úředníků k popohánění ukrajinských ilegálních otroků.
1. Regulovat vzájemný poměr středních škol v proporčních relacích
srovnatelných s okolními německy mluvícími zeměmi, kde zhruba jedna
třetina studuje na odborných učilištích, jedna třetina na středních odborných
školách s maturitou a jedna třetina navštěvuje gymnázia.
2. Tento poměr zhruba odpovídá počtům absolventů odcházejících do
dělnických povolání (britský stupeň 0-level), úřednických profesí (B-level) a
na vysoké školy (A-level). Takové optimální proporční rozložení se na rozdíl
od poměrů u nás a v dalších postkomunistických státech dramaticky nezměnilo
ani po tamější vlně privatizací v 80. letech.
3. Přijetí odstupňované škály závěrečných zkoušek podle britského systému
GCSE (General Certificate of Secondary Education), aby složení
předepsaného počtu předmětových zkoušek na úrovni O-level po dvou letech
kvalifikovalo do dělnických profesí, absolvování takových zkoušek na úrovni
B-level po třech letech opravňovalo nastoupit na úřednická místa a
absolutorium předepsaného počtu předmětových zkoušek na úrovni A-level po
čtyřech letech plnilo podmínky přihlášky na vysokoškolské studium.
4. Stupňový systém s možnostmi individuálního a dodatečného skládání
zkoušek motivuje všechny studenty k většímu studijnímu nasazení, zajišťuje
opakování učiva a skýtá všem studentům větší mobilitu nabídkou pružnějších
přechodů v kariérním postupu. Navíc by dával garance vysokým školám a
ulehčoval jejich přijímací řízení požadavkem, aby uchazeči o studium
medicíny měli A-level z biologie a chemie, posluchači polytechnik A-level
z matematiky a fyziky a zájemci o přijetí na filosofické fakulty měli „áčko“
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(A-level) alespoň ze dvou jazyků. Pomáhal by operativně při rozřazování do
profesí a sociální směny práce, a zároveň dával opozdilcům možnost pružně
přestupovat a rekvalifikací dohánět potřebné vzdělávací předpoklady.
5. Ujednotit podmínky studia cizích státních příslušníků na našich školách a
uspořit státu miliardy zrušením nevyhovující smlouvy se slovenskou stranou,
kdy český stát platí bezplatné vysokoškolské studium desetitisícům
slovenských studentů, kteří by museli doma platit vysoké školné.
6. Stanovit pro přijímání studentů středních i vysokých škol povinné
přijímací zkoušky a pevné prospěchové normy, aby neobíraly o zájemce
neatraktivní odborná učiliště, jež v důsledku jejích klamavé reklamy zanikají.
7. Pro všechny střední školy zpřísnit přijímání prostřednictvím vstupních
testů administrovaných jednotně a v jednom termínu ministerstvem školství.
„Pro všechny školy s maturitou, i pro soukromé, církevní a pro víceletá
gymnázia, požadujeme jednotnou státem organizovanou přijímací zkoušku
konanou v jednom termínu.“1
8. Předkládat všem středním školám elektronicky doručované standardizované
testy, aby u přijímacích zkoušek nedocházelo k nezákonnému snižování
požadavků a byla zajištěna kontrola státních inspektorů.
9. Změnit dotační politiku, aby se školy finančně nesubvenovaly podle počtu
(neodpovědně a neoprávněně) nabíraných a přijímaných žáků, ale objektivních
výsledků výchovné práce. Rozhodujícím kritériem by neměl být počet
neoprávněně zapsaných a náborovaných žáků (enrollment), ale počet regulérně
přijatých uchazečů či regulérně odmaturovaných studentů (attainment).
10. Slučovat nekvalitní státní střední školy a připojovat je pod ředitelské
vedení kvalitních školských zařízení, aby se redukovaly nadpotřebné počty
těch, které nedovedou zaplnit třídy kvalitními studenty.
11. Snižovat dotace elitním soukromým školám, jež nedovedou existenčně
samy přežít ani díky platbám vysokého školného.

2.4 Talentová profilace žactva
Základní škola by neměla zajišťovat masový studený odchov dorostu
v předmětech všeobecného vzdělání, ale přijímat navíc rozřazovací povinnosti
v třídění nadprůměrných talentů, podchycovat jejich osobní zájmy, a zároveň
tolerovat více „antitalenty“, kteří si zaslouží úlevy a možnost nahrazovat
neoblíbené předměty oblíbenými. Musí respektovat nestejnoměrnost
individuální ontogeneze a dávat jedincům větší prostor pro zájmovou a
talentovou profilaci.
1

Zlata Šťástková: Usnesení profesní sekce středních škol při školských odborech
ČMOS z 10. ledna 2014.
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1. Stát by měl zvýšit státní podporu talentové a dovednostní profilaci, aby se
všechny základní školy i jejich samostatné třídy mohly specializovat a
reservovat si více než nynější rozmezí 1-3 hodiny na volitelné předměty
pěstující sportovní, matematické, jazykové, hudební a výtvarné dovednosti.
2. Podporovat na základních školách prospěchové odstupňování tříd A-F,
aby se všechny děti mohly zařadit do kolektivů s tempem a hloubkou probírání
učiva, které optimálně vyhovuje jejich duchovnímu zrání.
3. Podporovat místní adaptaci a spolupráci s místními podniky, aby se
školská výuka propojila s budoucím zaměstnáním. V městech s textilní tradicí
by měly předměty výtvarná výchova, praktické činnosti, dílenské práce či
polytechnika učit návrhářství, užitnému designu, řemeslům a dovednostem
využitelným přímo v budoucím povolání. Dát této důležité součástí moderního
vzdělání důstojný obsah může předmět polytechnika.
4. Základní školy by měly už na primárním stupni od 1. do 5. třídy převzít
rozřazovací povinnosti péče o talenty, aby každý žák dostal už po uzavření
druhého ročníku rozpracovaný osobní studijní program, v němž by rodiče
dostali návrh optimálního talentového růstu a přeřazení do odpovídajících typů
škol. S jejich souhlasem by pak měly posílat žáky do specializovaných typů
základních škol, zájmových kroužků i dalších mimoškolních institucí.
5. Součástí hodnocení žáků v závěrečných vysvědčeních by kromě hodnocení
prospěchu známkami 1 až 5 měly být i talentové známky A, B a 0, přičemž A
značí výjimečné nadání, B prostý průměr a 0 antitalent. Hodnocení 0 by
opravňovalo k úlevám a možnostem snížení hodinové dotace ve prospěch
zvýšení počtu hodin v oblíbených předmětech. Na takovém talentovém
hodnocení by se měly podílet i pedagogické poradny.
6. Pro přestupy mezi typy specializovaných škol a komplexní hodnocení je
nutno nepovinně sledovat i zájmové hodnocení jednotlivých předmětů se
zvláštními kolonkami ukazujícími, zda žák hodnotí předmět jako oblíbený, má
v něm doma v četbě, na počítači či v dílně samostatné zájmy, navštěvuje na
škole doplňkové předměty nebo mimoškolní kursy.

2.5 Reforma předmětové metodiky a struktury
Soudobá metodika a předmětová skladba školské výuky je názornou
ukázkou, jak každá exploze stínové a černé ekonomiky nahlodává vzdělanost
vpádem sterilní neoscholastiky založené na fideistickém, exegetickém,
svatopiseckém a metafyzickém myšlení. V evropském školství koncem 19. a
20. století nápor středověké tomistické scholastiky na rozdíl od arabských
zemí nakonec nezvítězil, ale prosadily se její četné zdánlivě atheistické
polonáboženské náhražky. Dilheyovy duchovědy (Geisteswissenschaften)
smetly všechny rozestavěné evoluční projekty a vyhlásily humanitní vědy za
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týl a předmostí pro frontální útok proti exaktní metodice přírodních věd. Pokud
ty nacházely vývojovou souvislost mezi všemi tvory, duchověda překopírovala
božský kreacionismus na lidský a popírala soustavnost kultury tvrzením, že
každý její produkt je nezávislý volní výtvor lidského jedince. Resultát byl ale
stejný, dějiny se v obou případech rozpadaly na nadčasový chaos tvořivých
vůlí zpytovaných exegesí a hermeneutickou interpretací. Ofensiva nových
jezuitů se však neobešla ani bez nahlodání tektoniky pilířů přírodních věd
samotných. V jejich vědecké metodice i didaktické výuce se houfně
prosazovaly nesoustavné postupy nalézací, heuristické a interpretační.
V matematických testech se to projevilo vítězstvím kvantitativních kalkulů a
metodikou řešení úloh (problem-solving), v níž drobná chybička a přehlédnutí
ve výpočtu jedničkáře přináší stejný výsledek jako hrubá neznalost pětkaře.
1. Obnovit dřívější váhu povinné matematiky jako důležitého nástroje
osvojování teoretického, abstraktního a logického myšlení.
2. Obnovit rovnovážný model zkušebních předmětů středoškolských maturit,
aby se opíraly jako jejich ekvivalent Abitur v německy mluvících zemích o
trojici matematiky, rodného jazyka a angličtiny. Další jazyky v nich mohou
figurovat jako nepovinné s dalšími volitelnými předměty.
3. Včlenit předmět matematika povinně do závěrečných zkoušek rozšířených
základních škol (tzv. „malá maturita“), aby se v dozrávající české populaci
posílila moderní polytechnická vzdělanost a neukolébávala se domněním, že
jde o vedlejší nepovinný předmět nepotřebný pro humanitně zaměřené žáky.
4. Přesouvat těžiště osnov předmětu matematika z tradičních úmorných
kvantitativních aritmetických a trigonometrických kalkulů na algebru a
abstraktní kvalitativní matematiku. Ta může zahrnovat dříve neprozíravě
rušenou látku výuky intuitivní teorie množin, teorie grafů a teorie relací na
nižších a středních stupních, kde experiment prokázal, že ji pro jednoduchou
smyslovou názornost dokážou dobře vnímat i děti v mateřských školách.1
5. Přebudovat metodiku matematických testů z řešení úloh a kvantitativních
kalkulů na abstraktní modelaci reálných struktur.
6. Zlepšit radikálně úroveň výuky jazykovědných základů rozdvojením
předmětu ČJ na český jazyk a literární výchova. Sedmý a osmý ročník
základní školy kdysi dodával žactvu skvělou znalost jazykovědného
názvosloví, pravopisu a větného rozboru, ale pro absenci závěrečných zkoušek
jejich základy už dávno upadly v zapomenutí. Neodpovědně se pomíjejí i u
maturitních zkoušek z českého jazyka. Žáci základních a středních škol tak
přišli o tradiční pilíře vzdělání, jež je učily logickému myšlení a prakticky jim
nahrazovaly studium predikátové logiky.
1

Melichar J., Svoboda J., Rozvoj matematického myšlení i pro studium učitelství pro
mateřské školy. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003.
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7. Zařadit do závěrečných zkoušek desetileté základní školy i postupových
zkoušek gymnáziích a reálek oddělené předměty český jazyk (resp. jazyková
výchova) a literární výchova. Díky tomu by bylo možno snížit podíl
jazykovědy u společného základu státních maturit.
8. Neznalost základních pojmů české mluvnice prakticky znemožňuje kvalitní
výuku cizích jazyků na střední škole. Středoškolská výuka angličtiny se opírá
o moderní britské učebnice s hodnotnými texty, ale silně zjednodušenou
mluvnicí určeným pro přistěhovalce bez vyššího školního vzdělání. Používají
velmi osekaný minimalistický výklad gramatiky odpovídající asi ne desetině
bývalých osnov a maturitních požadavků. Proto kvalita studia angličtiny
dramaticky poklesla a studenti už prakticky nejsou schopni tvořit správné
konstrukce a chápat strukturu cizích jazyků. Na tomto úpadku má velký podíl i
novinářská lobby, která hlásá zbytečnost výuky větného rozboru1.
9. Rozdvojení předmětu český jazyk na jazykovou a literární výchovu a jejich
vyšší hodinová dotace zpětně umožní zkvalitnit studium literární teorie.
Tradiční předmět český jazyk klade těžiště na dějiny české literatury, ale
nekonsistentně zabírá i neméně důležité dějiny světové literatury a literární
teorie. Nové pojetí předmětu literární výchova umožní včlenit literární teorii,
literární estetiku, sloh a kreativní psaní (creative writing).

2.6 Reformy speciálních škol pro handicapované děti
1. Vyrovnat vstupní úroveň základní školy uvolněním věkové hranice
přijímání do prvních tříd tak, aby je nadanější děti mohly jako ve Velké
Británii nebo Austrálii navštěvovat už od pěti let, ale slabší děti se do nich
začlenily jako v Polsku a Finsku později až od 7 let.
2. Odpružit studium základní školy zavedením nepovinného 5. a 9. ročníku
tak, aby talentované studijní typy neztrácely motivaci v kolektivu se slabším
prospěchem a slabší žáci s nimi mohli dorovnávat krok s nevelkým zpožděním
po delší průpravě v 5. a 9 ročníku.
3. Nesegregovat žáky vědomím méněcennosti zařazením do dřívějších
„pomocných“, „speciálních“ a „zvláštních škol“ (něm. Sonderschule) a nověji
„praktických škol“, ale integrovat je do vyučovacího procesu zařazením do
tříd s pomalejším tempem výuky. Handicapované děti by se cítily pevnou
součástí vzdělávacího řetězce, kdyby se v znalostně odstupňovaných třídách
A-F umístily v třídách E a F a měly upraveno pomalejší tempo výuky.
4. Umožňovat handicapovaným žákům, aby dosáhli úplného základního
vzdělání delším studiem na škole a delší školní docházkou včetně 9. třídy.

1

Zrušme větný rozbor, žádají učitelé češtiny. Mladá fronta Dnes, 17. března 2012.
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3. PROPOZICE REKONSTRUKCE VYSOKÉ ŠKOLY
3.1 Rozpory asymetrického vývoje vysokého školství
Dopad krizových tendencí společnosti přirozeně není tak hrozivý v pevné
výstavbě nižších státních škol, ale v odstředivých tendencích vyšších
školských zařízení, jež se vymykají veřejné kontrole a začínají připomínat
„autonomní stát ve státě“. Naše vysoké školy se nezadržitelně blíží k poměrům
na amerických universitách, ale není to ani zdaleka potěšující známka. Úpadek
kázně a studijní morálky při nadměrně široké vzdělávací bázi amerických
středních škol (high schools) nedovoluje udržet potřebnou vzdělávací kvalitu,
takže celý systém vyššího školství se posouvá o stupeň níž, než je běžné
v doposud stále solidních poměrech protestantské severní Evropy. Američtí
studenti přičichnou k opravdové vědě teprve v postgraduálním studiu na
hodnost PhD., magisterské studium se pohybuje na laťce bakalářského,
přednáškové plány bakalářského studia se blíží dobrým gymnáziím a
středoškolské high school rozsahem učiva evropským odborným učilištím.
Pluralistický tržní model ekonomiky a státní správy nedovede udržet
podnikání v mezích zákona, a proto ho postihuje plošná devalvace všech
školských diplomů. Sílí pocit bezcennosti maturitních vysvědčení a
bakalářských titulů na humanitních, právních, pedagogických a ekonomických
fakultách. Američtí zaměstnavatelé si jich necení, výše hodnotí charisma a
praktické dovednosti. U nás k tomu samozřejmě hodně přispívají podivné
individuální studijní plány na plzeňských právech, kdy v letech za Milana
Kindla stačilo k dosažení bakalářského titulu studovat pár měsíců, anebo ještě
více kontroverzní praktiky běžné za rektorského úřadování Vladislava
Větrovce na brněnské škole Karla Engliše. Ve Spojených státech zadělává na
nedůvěryhodnost všech školských certifikátů, že jejich padělatelstvím a
fingováním se zabývá spousta podvodných pseudoškolských společností. Co
budí uznalý obdiv jako záruka dokonalé kvality, je jedině absolutorium
universit, jež se počítají do tzv. „Břečťanové ligy“ (Ivy League), úzkého
výběru špičkových universit jako Harvard, Yale, Stanford, Princeton,
Pennsylvania, Cornell a Dartmouth.
Tyto soukromé university s vysokým placeným školstvím se už z principu
neuchylují k podvodným praktikách a snad i v návaznosti na staré puritánské
tradice Nové Anglie (New England) se snaží důsledně držet vysokých
studijních nároků. Ale ani zdaleka nejsou ušetřeny signálů plíživé civilizační
krize postmoderního věku. Jejich vysokou prestiž kalí to, že se na nich více
než racionální vědecká metodologie oceňuje módní spekulativní esejismus.
Díky němu si získala světovou proslulost J. C. Ransomova a A. Tateova škola
„nové kritiky“ (New Criticism) na Vanderbildtově universitě v Nashvillu,
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yaleská škola New Hermeneutics belgického pronacistického kolaboranta
Paula de Mana nebo chicagská neoliberální národohospodářská škola kolem
Miltona Friedmana, George Stiglera a Roberta Lucase. Jejich mimořádná
popularita nespočívala v průkopnických vědeckých objevech, ale v tom, že se
obratem k spekulativní metafyzice postavily do čela konservativní reakce.
Efekt zahnívání začíná vždy od hlavy a výstředních krajností, zasahuje
nejvíce módní komerční špičky a anonymní podvodný odpad, přičemž vysoký
standard zachovává u nás i ve Spojených státech dlouho jen poctivý průměr.
Ten tvoří vysoké školy s letitou klasickou tradicí, jež si setrvačně udržují
dobrou úroveň ještě z poválečné doby. Pokud byly dříve vlajkonošem světové
vědy nizozemské university a jejich nakladatelské domy, dnes jejich pochodeň
převzaly vědecké žurnály universit amerického středozápadu (midwest
universities). I tady přirozeně fungují zákony narůstající komerce, přispěvatelé
honorář za své články neobdrží, naopak povinně platí až $50, vědecký výzkum
se nerentuje, badatelé budou brzy publikovat na vlastní náklady formou
inzerce a placené reklamy.
Ještě do 90. let byly americké university avantgardní baštou „nové levice“
(New Left), nyní je drtivě válcuje vlna neokonservativců (neocons) spojená se
sponsoringen velkého byznysu. Anonymní podvodné společnosti mají pro své
pochybné působení jen efemérní trvání, vůdčí roli si přisvojuje velká skupina
čelných vysokoškolských ústavů s halasnou mediální reklamou. Americký
hvězdný kult vedl k obrovské nadprodukci kvalitních i méně spolehlivých
dramatických škol, které vychovávají vysoce nadpotřebný počet skvělých
herců. Pro jejich velký přebytek však nedostanou nikdy větší příležitost,
obrážejí marně castingy filmů v hollywoodských filmových ateliérech, aby
v lepším případě dostali nanejvýš šanci dělat „křoví“. Na hlavní role dosáhnou
obvykle jen uchazeči bez valného hereckého vzdělání, kulturisté a
pornohvězdy s vyvinutým poprsím. Velké zisky sklízí všude jen špičková
komerce a podvodné subjekty, skutečné umění živoří na menších
předměstských jevištích a v divadlech mimo velké metropole.
Umělecká, estetická a ideová pokleslost americké filmové produkce i
universitní průpravy je neoddiskutovatelná, ale to by nemělo zlehčovat jejich
nezpochybnitelnou špičkou technologickou úroveň a pohádkovou vybavenost.
I tady pracuje zásadní direktiva (idée directrice) všech temných věků, že
systematické vědy sledující poznání objektivního světa se přežily a
znepotřebnily, doba si žádá pouze aplikovaný výzkum a vývoj užitých
technologií. Náš věk nežízní po studiu reality, ale po tvorbě únikové virtuální
skutečnosti, po vykonstruovaných náhražkách přepychového komfortu. Užité
technologie ovšem nejsou ani v temných stoletích výsadou konservativní
korporátní pravice na evropském a americkém katolickém jihu, ale spíše
triumfem politického „technostředu“ na protestantském severu. Jeho výstavní
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skříní jsou Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Fachhochschule
Frankfurt am Main nebo Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.
Přesně takové asymetrie, rozpory a antinomie se rýsují i ve vzdělávací
situaci na našich universitních učeních a vysokých školách. Padělání
maturitních vysvědčení a bakalářských diplomů se spolu s kopírováním
disertací objevilo v řadách policie v souvislosti se zvýšením nároků na její
kvalifikaci. Takové okrajové jevy ovšem nevytyčují převládající universitní
mainstream. Jeho chorobou není korupční výprodej akademických hodností,
nýbrž dusivý soumrak metafyzického vědomí, který svírá čelné metropolitní
university a výzkumná centra. Ta devalvuje jejich výsledky obdobně jako
laické exploze okultní spekulace v populárněvědeckém tisku. V průběhu epoch
moderny i postmoderny dštila diletantská duchověda konservativní pravice
oheň a síru na evoluční positivismus 19. století, Masarykův realismus 90. let,
Čapkův relativismus a Václavkův sociologismus 20. let. V naších vědních
oborech byli trommel-schlägeři takových kampaní universitní profesoři
František Mareš a Karel Domin, vedoucí činitelé Vlajky a Akce národní
obrody. A tento trend bohužel zásadně nezvrátila ani poválečná léta, stejnou
rétorikou na tyto směry útočila i stalinská kultovní hatmatilka. Kult tradice,
klasiků, vůdců a velkých osobností stavěl východoevropskou vědu do těsné
blízkosti obřadnické hagiografie jihoevropských klerikálních států.

3.2 Choroby vysokoškolského vzdělávání
1. Omezovat ve řídících strukturách vědy a vysokého školství technokratický
manažerismus a komorovou korporátokracii. Ta mění advokátní,
exekutorské, konkursní, lékařské a agrární komory v „nezávislé státy ve státě“
a pod falešným heslem „akademických svobod“ vyjímá vysoké školy z veřejné
kontroly. Vláda velkých magnátů a jejich soukromých nadnárodních korporací
je hlavním motorem každé „doby temna“, jejím dědictvím je pokaždé
stavovský stát „feudální roztříštěnosti“, „cechovních výsad“ a nezadatelných
privilejí. Základní rozdíl mezi brandtovskou veřejnoprávní demokracií a
thatcherovskou soukromoprávní oligarchií je ten, že v té první může do
všeho mluvit občanská veřejnost, kdežto v té druhé jen hrstka soukromých
vlastníků oligarchů.
2. Brandtovská New Left a thatcherovská New Right spolu ovšem soupeřily na
politickém kolbišti jen na konci relativně světlého poválečného cyklu 19461996, kdežto v půlstoletí 1997-2050 jsou karty rozdány jinak, soupeří spolu
Berlusconiho megaoligarchie s blairovskou postdemokracií1. Ta podporuje
soukromoprávní kapitalismus s drobnými korekcemi stejně horlivě jako
1

Václav Bělohradský: Společnost excesů a povolnosti. Právo – Salon, 27. února 2014,
str. S3.
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thacherismus. Paběrkuje na privatizacích stejného koláče veřejných státků, ale
alespoň by přitom nemusela tak hlasitě mlaskat. Dnes není volba mezi
socialismem a kapitalismem, možnou alternativou je pouze švédské školství
kvetoucí v sociálním státu bez nezaměstnaných a kriminality, anebo siciliánská
kmotrovláda halící rozkrádání veřejných peněz do mlhy přepjaté zbožnosti.
3. Volby děkanů a rektorů podle kritéria jejich úspěšnosti v hledání movitých
sponsorů infiltrují vysoké školství šíbry a narušují seriózní organizaci
pedagogické a výzkumné práce působením nežádoucích korupčních
mechanismů. Volba akademických funkcionářů a chod vysokoškolských
institucí nemůže být výsledkem spolčování klik úřednického managementu ani
sponsorských klanů, ale musí zaručovat svobodnou soutěž uchazečů na
základě prokazatelné odbornosti a výzkumných výsledků.
4. Obnovovat v politice, komunální správě, na vysokých školách i vědeckých
ústavech co možná nejvíce principy demokratické expertokracie, kde budou
do čela stavěni vzdělaní odborníci chránící zájem veřejnosti i perspektivy růstu
oboru. Tato filosofie řízení je v současné době silně narušována zvůlí
lobbyistických skupin, jež sponsorují volební kampaně a dosazují do vedení
své loutkové exponenty. Ti fungují jako prodloužená ruka kuloárních klanů,
které si osobují monopol při rozhodování o udělování vědeckých hodností a
schvalování výzkumných grantů.
5. Zachovávat principy oddělení církve od světského státu a brzdit postup
skryté religionizace a kultovní idolatrizace jeho bezplatného školství.
S pronikáním šedé stínové ekonomiky a korporativizace státní správy dochází
nutně i k prorůstání laické, katedrální a theosofické esoteriky do vysokoškolské přípravy. Tato civilizační choroba nepostihla na prahu první a druhé
světové války jen jihoevropské ortodoxně katolické země, ale zahnízdila se na
dlouhá léta i v sovětské kultovní redakci marxismu. Její pogromy proti levé
avantgardě předaly účinnou teoretickou munici poválečné pravici a
militantním kruhům thatcherovského konservatismu.
6. Režim korporativní oligarchie v řízení vysokých škol plodí ducha
klanového klientelismu, stoupenci alternativních přístupů se postupně mění
v nesnášenlivé náboženské sekty a polovojenské bojůvky adorující nábožnou
exegesí vlastní proroky. Současně démonizují nenávistným vymítáním ďábla
vzory zastánců jiných vědeckých metod. Platí, že korupční černá ekonomika
zákonitě plodí také černou okultní vědu, a čím více rozbujelý akademický
klientelismus a banditismus, tím zavilejší fundamentalistický fanatismus.
7. Prosadit v obsazení akreditačních komisí a všech akademických institucí
demokratickou expertokracii s pravidelnou obměnou kádrů v krátkých
volebních obdobích. Průchod práva v nich dokáže prosadit pouze státem
nominovaná hlava, která si už získala veřejné zásluhy za vytrvalý boj s korupcí
(Vladimíra Dvořáková), a volené členstvo, jež se ještě nemohlo stačit
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zkorumpovat. V korporativních oligarchiích prolezlých korupcí už žádné
audity a nástroje veřejné kontroly nepomáhají, nezvládají odhalovat, kteří
státní úředníci se dopouštějí podvodného jednání, protože v korupčním
prostředí se udrží u vesla jen ti, co nepodrývají jeho zákony mlčení (sicilská
omertà). V starém Římě se zločinnost v řízení státu řešila volbou censora
mravů (censor morum od 443 př. n. l.) z řad plebejských tribunů lidu, v starých
Athénách volbou králů archontů od 683 př. n. l. pouze na jeden rok. Hlavním
účelem je nastavit řídící mechanismy tak, aby se členové akreditačních komisí
odstřihli od chapadel monopolního vlivu osobnostních klanů a zastupovali
místo lokálních či skupinových zájmů reálné priority svého vědního oboru.
8. Vytvářet na všech vysokých školách a ústavech státem koordinované
dobrovolnické aktivy vědeckých skeptiků, jež budou disponovat poradním
hlasem, aniž si osvojovaly exekutivní pravomoci odpovědného vedení. Jejích
posláním bude operativně diskutovat otázky exploze pseudovědné okultní
iracionality, upozorňovat na cestičky jejich infiltrace do aktuálně probíhajícího
odborného pedagogického a vědeckého diskursu a řešit jejich excesy, pokud
možno bez mediální skandalizace, rozpravami v kolegiálním kruhu.
9. Vytvořit na ministerstvu školství systematizované místo koordinátora pro
boj s akademickou kriminalitou a s pseudovědným obskurantismem.
10. Rušit akreditaci vědeckých komisí pro obhajovací řízení, jež chrlí falešné
odborníky s profesorskými tituly bez řádného vědeckého a odborného vzdělání
a udělují neoprávněně akademické hodnosti v nevědeckých esejistických
aplikacích, jež nevyžadují k osvojení ani středoškolskou maturitu.
11. Podporovat schvalování grantů směřujících k obnově existence soustavné
evoluční vědy a omezení projektů trpících jednostranným zaměřením na
pokleslý interpretační, hermeneutický a exegetický subjektivismus.
12. Prosadit zákon o nucené státní správě škol, fakult a vědeckých ústavů,
v nichž byla shledána závažná pochybení v provádění maturit, státních
zkoušek a vydávání diplomů. Od vzdělávacích institucí prorostlých
dlouhodobě korupcí jako na Vysoké škole Karla Engliše nebo právnické
fakultě Západočeské university nelze očekávat, že jejich vědecká rada a
akademický senát najdou samy síly k sebeočistě.
13. Po vzoru jiných zemích Evropské unie prosadit do školského zákona zákaz
proselytismu čili propagace náboženských sekt na školské a akademické
půdě. Účelem není omezovat svobodu náboženského vyznání, ale zabránit
zneužívání státních světských škol pro dogmatickou náboženskou indoktrinaci.

3.3 Všeobecný společenskovědní základ na vysoké škole
Jádro všeho vyššího vzdělání shrnuje předmět filosofie, který se na středních
školách většinou probírá pod názvem občanská nauka (angl. civics) a
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v bakalářském studiu vysokých škol všeobecný společenskovědní základ.
Jejich pojmenování se často mění, ale na obou úrovních mají společné těžiště
ve filosofii, která svým širokým obecným záběrem zastřešuje také logiku,
metodologii, politologii a teorii práva. Filosofie se v starém pojetí zužovala jen
na přehledy rozdílných výkladů světa bez hlubší vnitřní systematiky a řádu, ale
nově se přetváří v integrální nauku o zákonitostech vývoje světonázorového a
ideologického myšlení. Sleduje, jak sociální evoluce generuje protichůdné
světonázorové ideologie a ty vytvářejí živný substrát pro různé filosofické
konstrukty a metodologické koncepce vědy. Podle starého Leibnizova
předpokladu naplňovala ideál mathesis universalis „universální vědy“ (z řec.
μάθησις „nauka“, lat. universalis „všeobecný“) spolu s matematikou hlavně
logika, ale nově se na toto místo dere vědecká metodologie. Její místo
v teoretické průpravě vysokoškoláka vysvítá z potřeby ujasňovat vzájemné
průměty sociální ideologie, filosofie, obecněvědní metodologie a
systematické teorie věd (Science Theory).
Od dob pythagorejců, gorgiovců, sókratiků, platoniků a plótinovců je patrné,
že zdrojem všech pohrom vědy v dobách temna není toliko církevní inkvizice,
nýbrž i metafyzika jako filosoficky vylouhovaný extrakt okultních nauk,
jejichž pravidelné nálety tvoří laický substrát fundamentalismu a všech směrů
politické ultrapravice. Nejméně od dob romantismu a dekadence jsou
zneužívány jako seřadiště ve válce s positivismem a přírodními vědami také
humanitní nauky. Církevní věrouka už ztratila schopnost vyjadřovat
světonázorové tužby moderního člověka, a proto se čím dál více nechává
zastupovat pokleslou žurnalistikou a filosofickou reflexí. Proroci metafyzické
obnovy Windelband a Dilthey jí nabídli koncem 19. století náhradní útočiště v
humanitních oborech a nedobytné baště „duchovních věd“ (Geisteswissenschaften). A jejich úskok dokonale vyšel, z humanitních studií se v 20. věku
stávala doslova zablešená noclehárna k zápecnímu poléhávání stoupenců
spekulativní esejistiky.
Nejlépe ukazuje prohnilý stav vysokého školství postup dřevomorky
církevních řádů, která svým podhoubím podemílá jeho pilíře ve výuce
společenskovědního základu. Na Karlově učení, vědeckých ústavech akademie
věd i regionálních vysokých školách vznikají personální seskupení řeholních
bratrů a stoupenců ortodoxního katolicismu. Není to jen naše zvláštnost,
v Pákistánu vyučují náboženská učiliště madrassas studenty středověké
islámské theologii a teroristické pyrotechnice, na amerických i britských
vznikají ortodoxní židovské dívčí a chlapecké školy a v Izraeli mohutní hnutí
ortodoxních židů charedim. Na Karlově universitě se v rámci společenskovědního základu vyučuje středověká dogmatika, studenti medicíny se učí brojit
proti darwinské teorii z pozic kreacionismu a kasuistiky intelligent design, na
přírodovědeckých fakultách se přednáší alchymie, na matematicko-fyzikálních
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fakultách získává popularitu numerologie a sci-fi astrologie a na humanitně
zaměřených fakultách se zacvičují v devótní exegesi směry schleiermacherovské, diltheyovské, gadamerovské a derridovské hermeneutiky.
Lavinové exploze církevních řádů se stávají pravidelnou součástí každého
bujení soukromých nadnárodních korporací v krizových fázích deregulace
hospodářství. A není pochyb, že k expanzi jejich vlivu výrazně přispějí i
církevní restituce. Kulturní klenoty jako Sprengerovo Kladivo na čarodějnice
(Malleus maleficarum, 1485) nebo Clavis haeresim claudens et aperiens
(1729) A. Koniáše nelze pochopit bez horečnatého rojení řádů, jaké se
rozmáhalo v pražských ulicích za svatořečení Jana Nepomuckého v letech
1726-1731. Do města se stahovaly cizí řády vyhoštěné z jiných zemí, útočiště
před osvícenstvími reformami u nás hledaly bratrstva pavlánů, hybernů,
trinitářů, milosrdných bratří, piaristů, barnabitů, kartuziánů, servitů, oratoriánů,
theatinů, bartolomeitů, ivanitů, augustiniánů a kapucínů. Neméně nápadné
bylo oživení aktivit ženských řádů, kdy k nám přicházely uršulinky,
alžbětinky, celestinky, barnabitky, bosé i obuté karmelitánky. Statistiky
počítaly v celé zemi na 200 klášterů, jen Praha samotná měla 40 klášterů a
k tomu 97 kostelů.1 Takové návaly řádové zbožnosti jsou citlivým indikátorem
nálad sociální psyché, neklamně naznačují stupeň rozkladu osvíceného
světského státu pod drtivým tlakem církevních a obchodních korporací.
1. V každém druhém půlstoletí sílí syndrom oligarchie a doby kulturního
temna, přičemž jako trojský kůň mu vždy slouží metafyzika čili filosofie
pojatá jako povolná služka theologie (ancilla theologiae). Katedrální
metafyzika je periodicky návratný sociální fenomén, který sublimuje
z laického ideového substrátu a pravidelně postihuje nákazou epidemie
esoterického „astrálního blouznění“ ulici, bulvár i populárněnaučnou literaturu.
Je to choroba sociálního myšlení, která se zdá snadno léčit teoreticky, ale
prakticky je nevyléčitelná, dokud se nevyhojí hnisavé ložisko šedého,
stínového či černého hospodářství.
2. Prosadit nové pojetí výuky filosofie a všeobecného vědeckého základu na
vysokých školách, aby se nezpronevěřovala svému poslání nesmyslnými
polemikami s evoluční teorií, apologií středověké alchymie, theologické
dogmatiky, sci-fi astrologie a náboženského kreacionismu. Jejich posláním je
rozvíjet vědecké myšlení, nikoli ho v zárodku ochromovat.
3. Prvním krokem k ozdravění churavějících věd a vzdělávání na vysokých
školách je zabudovat do všeobecného společenskovědního základu
vysokoškolského studia vědeckou metodologii a zásobit její výuku
množstvím přehledných vývojových grafů ukazujících, jak složitě v dějinách

1

Jaroslav Vlček: Dějiny české literatury 2. Praha 1960, str. 10.
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zápasila skutečná věda s reakcí, poryvy okultní iracionality a jejími
pseudonaučnými pokřiveninami.
4. Provést na vysokých školách radikální reformu výuky filosofie, která svými
sklony k indoktrinací pseudovědné spekulace blokuje rozvoj metodologického
myšlení studentů a v zárodku ochromuje fungování vědních oborů. Její kvalitu
mohou radikálně zlepšit detailní chronologické přehledy filosofického vývoje,
jež třídí ideové směry v souladu se sociálním a politickým vývojem, třídí je
v obecnějších kategoriích a prozrazují smysluplné korelace závislosti na
sledech hospodářských cyklů.
5. Každá doba si nutně vytváří svou ideologií hájící aktuální hospodářské
priority deformacemi obecné vize světa, ale vědecké poznání začíná tam, kde
se takové falšování reality demaskuje pomocí spolehlivé vědecké diagnostiky.
6. Aby se z naivního pacienta a oběti náletů pouličních psychóz stal vědec
lékař, potřebuje sebereflexi, potřebuje jejich soustavnou symptomatologii a
diagnostiku. Aby se z demagogického manipulátora zfanatizovaného davu
skinheadů stal vzdělaný politolog, musí své přízemní emoce přefiltrovat
sebereflexí tisícera podobných pogromů v minulosti. Jen tak si může uvědomit
ekonomickou podstatu své ideologické deviace a dokáže se ze své mentální
poruchy léčit a vpravit do objektivního nestranného normálu.
7. Věda docela nevymírá ani v dobách temna, pouze živoří v podzemí
pronásledovaných českobratrských, hugenotských a jansenistických sekt. Hoří
vždy na hranici s utužováním feudálního poddanství a oligarchické reakce, ale
opět povstává k životu jako Fénix z popela s lidovými revoltami a
demokratickými hnutími. Nelze doufat v pokrok vědy tam, kde se dusí
demokracie, kde chybí prostor k dýchání a sociální emancipaci mas.
8. Zdánlivě chabým, ale ve skutečnosti velmi mocným nástrojem sebeobrany
vědy proti náporu fundamentalistické iracionality je samotná věda. Nikoli
samozřejmě kryptovědecká a pseudonaučná gnóze, ale světlo střízlivého
skeptického vědění vyzařované demokratickými hnutími abdéritů, sofistů,
démokritovců, peripatetiků, hugenotů a jansenistů. Jejich pojítkem a
zázračným léčivem byla pokaždé materialistická metodologie evolučního a
sociálního determinismu, která v každé vědní oblasti proměňovala nespojitou
tříšť božských výtvorů v ucelenou vývojovou soustavu. A právě takové
převtělení potřebuje k realizaci i dnes systémová evoluční reforma sociálních
a humanitních věd. Demokratická hnutí nikdy nedisponovala zbraněmi a
divizemi, vládla jen svou reálnou prací a myšlením materialistické vědy.
Nepotřebovala nic než usoustavněné poznání a historickou paměť ukazující,
jak těžce a úporně hájila osvětu v souboji s oligarchickou reakcí. Takovou
historickou zákonitost ukazují v příloze naše grafy, jež vnášejí systematický
vhled do dějin kulturních a filosofických idejí. Souběžně s tím objasňují jejich
průmět do výstavby metodologie studovaného oboru. Naznačují reálnost
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dosažení systematické reformy věd a dokonalého přemostění vědecké
metodologie, filosofie, ideologie a sociální psychologie v jednu integrální
nauku objasňováním jejich ideových souvislostí.
9. Ryba korupce vždy zahnívá od hlavy a od sociálních elit, jež si osobují
monopol na vykrvování veřejných financí. S tím souvisí, že antikorupční lídry
volí venkov, kdežto kmotrovské klany mají silnou voličskou základnu
v podnikatelích velkých měst. Stejné rozložení mají i pozice seriózní vědy na
tradičních regionálních universitách zastíněné dotační svatozáří kolem
militantních klanů hermeneutiky na klíčových universitách a ústavech
universit v čelných metropolích. V dobách protireformace si filosofickou
fakultu v Klementinu zprivatizoval jezuitský řád a zřídil si tam hlavní stan
k potírání protestantského historického myšlení vědy. Zatímco tady se pekla
za tučná obročí astrologická minucí dodávaná na habsburský císařský dvůr,
skutečná věda živořila v podzemí. Vývojovou filosofií společenských věd zde
křísili v českobratrských expedicích Blahoslavové, Kuthenové, Veleslavínové,
Lupáčové a Komenští. Takové kontraproduktivní rozložení dotačních peněz
mezi regiony a metropolí, masami a elitami či výzkumem a pseudonaukami
panovalo ve všech temných věcích nadvlády korporativní oligarchie.
10. Z korupčního syndromu se vysoké školství nevymaní, dokud bude
odsouzen do role bezmocného diváka bezzubý stát a veřejná kontrola. Naděje,
že se na plzeňských právech a brněnské škole Karla Engliše a také dalších
pochybných učilištích obnoví právo a zákon vnitřními silami vědecké rady a
akademického senátu, jsou liché. Týká se to také působení vlivových skupin
v čele ústavů akademie věd a humanitních fakult Karlovy university.
Skutečným jádrem přetrvávající akademické kriminality není prodej
neplatných diplomů a hodností za úplatu, ale že je zdánlivě v mezích zákona
udělují pseudoprofesoři z řad stoupenců metafyzické spekulace, kteří zkoušejí
kandidanty v neexistujících vědních oborech. Schůdné řešení vedoucí
k nápravě nabízí pouze uvalení nucené státní správy na kontroverzně
zaměřená vysoká učiliště.

3.4 Přednášková kurikula studijních oborů
1. Soustavné vědy existují na pevných základech evoluční, historické,
komparativní a typologické metodologie již od dob Aristotelovy peripatetické
školy. Stejné starý rodokmen má i aplikovaná technologie, která staví na
konstruktivních, funkčních, strukturních a formálních metodách. Každé druhé
půlstoletí však přináší novou dobu temna, kdy věda dramaticky zaniká,
privatizují si ji do svých pravomoci církevní řády a její standardní postupy jsou
kriminalizovány inkvizicí uctívačských zélotů. Její místo zaujímá scholastika
založená na metodě exegetické, hermeneutické, hagiografické a martyro-
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logické. Přesně takový stav nauk uzákonilo ve 20. století i trojcyklí moderny,
poválečného mezidobí a postmoderny. Přírodovědné obory se naučily
iracionalitě čelit, ale humanitní nauky převzaly roli útočiště středověké
theologie. V neblahých kampaních proti positivismu, relativismu, avantgardě a
sociologismu se v 30. letech vlajkařská pravice, katolický personalismus a
sovětský stalinismus staly inkviziční metlou na vzdělanost.
2. Vypracovat a schválit vědeckými kolegii pevné vysokoškolské statuty1
soustavných, aplikovaných, popisných a heuristických oborů, aby jejich
metodiku nemohly svévolně rozvracet klany stoupenců populárněvědeckých,
esejistických, exegetických, hermeneutických či hagiografických aplikací
neuznávajících tisícileté základy vědy. Není možné, aby si výuku budoucích
biologů, sociologů, filologů, anglistů nebo historiků na celá desetiletí svévolně
zprivatizovaly klany odpůrců vědeckého myšlení s iracionalistickými sklony.
3. Zajišťovat, aby všechny vysoké školy dodávaly do konce listopadu svá
přednášková kurikula v jednotlivých studijních oborech odboru vysokých
škol na ministerstvu školství, připomínkovat je a podrobovat kontrole.
4. Reformovat radikálně vysokoškolská kurikula a sylaby příspěvky k evoluční
konstituci všech vědních oborů. Tato konstituce proběhla v přírodních vědách
už v druhé půli 19. století a ve 20. století byla rozšířena o astrogenezi hvězd a
planetogenezi jejich oběžnic. V humanitních a sociálních naukách byla
předložena jen řada mezerovitých, schematických, partikulárních a vysloveně
zavádějících modelů evoluce (např. Schleicherova Stammbaumtheorie), a
proto se tyto obory staly posledním útočištěm militantní inkviziční kavalérie a
esejistické pseudovědné fideistické iracionality.
5. Dalším opěrným kamenem vysokoškolské průpravy musí být srovnávací
metodologie, která studentům ukáže, jak s každou konjunkturou a cyklickou
fází hospodářského vývoje společnost upadá do podobných krajností
politického, metodologického a uměleckého myšlení a vytváří si s režimem
šitým sobě na míru i odpovídající novou ideologii svých hodnotových priorit.
Živelné ideologie nemá žádný smysl potlačovat, jsou věrným obrazem
ekonomického zdraví a jejich choromyslné výlevy se léčí samy tam, kde se
hojí tržní tělo společnosti. Než může vědec cokoli vnějšího poznávat, musí si
s pomocí vědecké metodologie a ideologické diagnostiky opravit rozostřenou
optiku a vyléčit vnitřní smysly. Každá pouliční nátlaková nálada i zvolená
vědecká metodologie představují směr pochodu, který chvíli pozitivně
narovnává disproporce starého režimu, ale během pár let svou zaslepenou
jednosměrností negativně vytváří disproporce nového režimu, a proto musí být
jeho vláda dřív či později stržena, aby si společnost udržela plynulou křivku
spirálového růstu.
1

Jejich návrh obsahuje materiál Ad reformandum universitatem, Towards the Reform of
Modern University Studies. Praha 2008.
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6. Stejně standardní postupy jako věda má i její protivník antivěda,
scholastika, theosofie, metafyzika, dogmatika, fideistika, okultní nauky a
kryptovědy. Tato její podvržená dítka vykrvují vysoké školství a výzkum tím
více, čím se do jejích bočních kapes nalévá více nekontrolovaných peněz.
Nejsou to ani zdaleka překonané neduhy dávné minulosti, ale živé nádory
bující neustále v nových výrůstcích. Na zteč vyrážejí, když cítí smrtelnou
agonii osvíceného věku a šanci nastolit další „bartolomějskou nocí“ nový věk
temna. Proto nestačí normativně předepisovat standardní vědecké postupy, ale
je stejně nezbytné negativně vymezovat jejich výsostné území hranicemi s říší
antivědy. Tím se vysvětluje, proč musí statuty všech vědních oborů nutně
obsahovat i jasnou symptomatologii1 mentálních poruch vědeckého myšlení.
7. Jestliže osvícené epochy uvolňují napjaté sociálních rozpory uzavřením
poválečného míru, k temným věkům se vždy smráká s nakupením
houstnoucích rozporů v předvečer „třicetiletých válek“. Jejich populační
genocida je vždy provázena neméně ničivou kulturní genocidou, totálním
výmazem lidské vzdělanosti, jaký přinesla kritiovská a sullovská oligarchie,
římská dekadence, křižácký věk, jezuitská protireformace, Svatá aliance i
klerikální a nacionální fašismus. Nejde tu o soukromé okultní ideologie
vyšinutých jedinců, ale o periodické stavy upadající zákonnosti a kulturního
rozkladu, jimž se lidská civilizace musí energicky bránit. Proto nelze nečinně
přihlížet teroristickým excesům jak muslimského, tak katolického a zdánlivě
světského katedrálního fundamentalismu. Není možno předávat katedry fakult
pod kontrolu sekt okultní spekulace, jež se pravidelně osvědčují jako beranidlo
ultrapravicových politických směrů.
8. Chránit pevným statutárním rámcem oborovou metodiku a čelit
na vysokých školách neúnosnému stavu rozkladu, kdy z nich graduují
absolventi a nositelé vysokých akademických titulů v neexistujících vědních
oborech typu populárněvědecké esejistiky a vágní subjektivistické interpretace.
9. Čelit soustavnou taxonomií kulturních směrů náporu ideologických tlaků
iracionální gnóze odpovědné za rozvrat pevné systematiky vědních odvětví,
vysokoškolských sylabů a přeneseně i školních předmětů. Zabudovat do jejich
propozic metodické přehledy objasňující konstituci a utříděnou systematiku
všech vědních disciplin a doplnit je přehlednými tabulkami oddělujícími
soustavnou a aplikovanou vědu od pokleslých, esejistických a pseudovědných
aplikací bezcenných pro vědecký výzkum a universitní studium.
10. Podmínit státní dotace vysokoškolským institucím a vědeckým ústavům
souhlasem s revizí jejich výukových sylabů a kritickou oponenturou
navrhovaných výukových a vědeckých výzkumných programů.
1

Postmodern Irrationalism in Sciences and Recovery from its Diseases: an Outline of
the Systematic Psychopathology of Mental Disorders in Scientific Thought.
Prague: Democritus Association, 2005.
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3.5 Reforma sociálních a humanitních věd
1. Humanitní vědy pro svou složitost dosud neprošly zdárně procesem
vědecké konstituce, a proto postrádají obranné imunitní mechanismy
k odrážení útoků laických pouličních psychóz. Dějiny literatur, umění,
mytologie, náboženství, jazyka, versifikace, národů a kmenových etnik se
probírají popisně od středověkého či starověkého horizontu, a proto vlastně
pokrývají jen tisícinu celkové vývojové dráhy. Aby se konstituovaly jako
vědy, musí osvětlovat postupnou genezi svého předmětu nikoli v jevových, ale
validních genetických kategoriích od počátků až do dneška.
2. V rámci oponentních řízení předložit vědeckým ústavům a vysokých školám
k obhajobě asi dvacítku vědeckých studií s názvy jako Systematic
Anthropology, Systematic Ethnology, Systematic Mathematics, jež shrnují
utříděnou vývojovou evidenci oborového poznání a načrtávají evoluční páteř
oboru nutnou pro sestavení klasifikační taxonomie jeho obecných kategorií.
3. Rehabilitovat vědecké školy rozprášené v 20. století návaly iracionalismu a
souběžnými pogromy konservativní i sovětské stalinistické pravice. Týká se
to prvořadě Masarykova realismu, Brunetièrovy mladogramatické poetiky,
Bogdanovovy teorie systémů, Graebnerova difusionismu, Mathesiova směru
linguistic characterology, Čapkova relativismu, Blonského avantgardní a
reformní pedagogiky, Vavilovovy genetiky, menševického sociologismu,
Pospelovovy a Pereverzevovy literární sociologie, Bachtinovy teorie
chronotopů a dalších proudů 90. a 20. let. Nelze připustit stav, kdy evoluční
věda zůstává i nadále v ilegalitě a soudobá pravice přejímá rétoriku stalinských
kampaní proti sociologismu a levé avantgardě. Teoretický monopol stalinismu
drasticky vykastroval síly demokratické levice a trvale ochromil její integritu.
4. Překonat evoluční konstitucí filologických, sociálních a antropologických
věd záplavu ahistorického psychologismu a populárněvědného esejismu.
Demonstrovat ideovými souvislostmi zcestnost přístupů trvajících na
monopolu synchronie, recentismu a presentismu, jež osekávají evoluční
dimenzi oboru a vnucují mu falešný řád nadčasových univerzálií. Obhájit
směry neoevolucionismu, jež rozplétají vládu konfúzního psychologismu
osvětlováním paleolitické kontinuity kmenových etnik až dodneška (Mario
Alinei1, Marcel Otte a jejich Palaeolithic_Continuity_Theory prokazující
zbytkové přežívání prehistorických kmenů až do novodobé historie).
5. Předložit vědeckým a vysokoškolským pracovištím jako vodítko k práci
přehledné zpracování metodologické diagnostiky a symptomatologie chorob
vědeckého myšlení. Jejím jádrem jsou komparativní přehledy obvyklých
předností i destruktivních sklonů u stejnorodých ideových proudů v minulosti.
1

Mario Alinei: Origini delle lingue d'Europa. Bologna: Mulino 1996.
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6. Exponovat v plné šíři kulturní genocidu způsobenou ve filologických,
sociálních a antropologických vědách 20. století hlavními směry pseudovědné
iracionality (Diltheyovy Geisteswissenschaften, close reading, explication du
texte, werkimmanente Methoden, de Manova New Hermeneutics, Ransomův
Ontological Criticism, Tatův New Criticism, Jaussova Konstanzer Rezeptionsästhetik) a ukázat jejich úzkou souvislost s erupcemi hnutí politické reakce.
Porozumět v těchto disciplínách hlubším vývojovým souvislostem vyžaduje
pracné mnohaleté studium sousedních oborům, a proto se v nich u studentů
těší neoprávněné popularitě hermeneutická interpretace, která hlásá, že
studovat není zapotřebí vůbec nic a každému laikovi postačí k čtení
hrdinského eposu Beowulf vkládat ad libitum rozumy postmoderní hospodyně.
7. Předložit evoluční koncepty série teoretických učebnic a úvodů do
systematické vědy jako grant Evropské unie.

3.6 Reforma logických a formálních věd
Osvícené věky rozkvětu nejsou snůškou pozitiv, stejně jako staletí
kulturního temna nejsou jen snůškou negativ. Oba protipóly trpí asymetrií
priorit a nepostrádají své přednosti. Bujení karbanu a hazardu vedlo v baroku
Pascala k rozpracování teorie her a Barnabyho v éře romantismu ke konstrukci
prvních zárodků počítačů. Vědecké poznání v epochách dekadence chřadne,
ale na její uvolněné místo se derou užité konstrukční techniky. Důvodem je
nezájem o poznání bídné reálné skutečnosti a unik do umělé skutečnosti
smyšlené. Aplikované technologie přinášejí zisk tím, že vytvářejí reálný
přepychový komfort pro bohaté a falešnou fikci ráje pro chudé. Tím se
vysvětluje, proč v nich soustavné fyzikální a společenské vědy drtivě válcují
aplikované nauky. Nebo proč jsou dnes informatika a umělá počítačová
inteligence na vzestupu, kdežto společenské vědy hynou na úbytě.
Pythagorova říše čísel se nakonec ukázala být jen předehrou k Platónově říši
věčných idejí. Podnětné matematické myšlení pythagorejců skončilo neslavně,
jejich škola se zvrhla v konservativní náboženskou sektu ve službách
oligarchů. A podobné konce čekají všechny technokraty, neboť boomy
technokratických režimů jsou jen malou generálkou na vládu plutokratů a
konjunkturu finanční spekulace. Tím se vysvětluje, proč filosofie formalismu
u gorgiovců a mladších sofistů vyústila v oligarchický puč proti demokratům.
Cestu k nadvládě peněz razily pitky „zlaté mládeže“ (Gilded Youth) a
opulentní hostiny sókratiků u bohatce Kalliklea. Formalismus je spolu
s funkcionalismem a konstruktivismem hlavní pozitivní devízou všech
předtuch a vrcholů dekadentních krizí. Přenáší těžiště ze soustavné vědy na
užitou technologii a nachází východisko v umělé inteligenci. Svědčí o tom
babylónský abacus, Napierovy logaritmy, Pascalova kalkulačka Pascaline
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(1642), Barnabyho laboratorní android, o Loewiho Golemovi a Frankensteinovi Shelleyové ani nemluvě.
Taková křiklavá asymetrie ve výrazném pokroku aplikovaného výzkumu
zaplaceném draze zjevným úpadkem v systematických naukách vystihuje i
nepřesnější diagnózu stavu výzkumu a školství v našem postmoderním věku.
Ukazuje radikální odvrat od přírodního kausálního determinismu k duchovní
účeloslovné teleologii a od evolučního myšlení k technokratickému
kreacionismu. Proto se v postmoderně opět dere do popředí Husserlova
fenomenologická intencionalita a vitální podnikavá vůle zbožnělá „filosofy
života“ (Lebensphilosophen). Dravý zisk a hazard potřebuje smělé tvůrce
bublinových gigantů, stvořitele virtuálních světů a odpovídající účinnou
výzbroj v kalkulační technologii. Postmoderna tak dala rejům „nového
středověku“ a „dekonstruované metafyziky“ zánovnější nátěr, ale nic
neumenšila na jejich rozkladném chaosu a sebezničujícím rozvratu.
Proto nejsou pokroky počítačové technologie hojivou náplastí bez vad na
kráse. I v matematických oborech triumfuje pouze úzký obor užité matematiky
(angewandte Mathematik) na úkor rozvoje čisté matematiky (reine
Mathematik) a matematiky soustavné. Stagnuje teorie algebraických struktur,
teorie relací, modální a predikátová logika a další směry perspektivní
formalizace přirozených jazyků. Metodologický partikularismus spíše jejich
sémantická pole tříští, než aby jim připravoval integrální syntézu. Nedostává
se výraznějšího úsilí o systematickou taxonomii algebraické logiky1, která je
hlavní podmínkou větších pokroků umělé inteligence.
Všechny typy logik je třeba propojit do jedné integrální logiky sjednocující
uceleně všechny partikulární kalkuly a v jednu algebraickou strukturu
formalizující strojově myšlení všech přirozených jazyků. I v logických a
matematických disciplínách převažuje zúžený záběr na empirické nalézací a
interpretační procedury, jež lze shodně oštítkovat visačkou heurismu pro
jejich jednostranný sklon k interpretační analýze reality, který nevede dál za
prostou identifikaci věcných jednotlivin. Ve školních osnovách heuristické
postupy na úkor kvalitativních a logických kalkulů na všech stupních
jednoznačně převládají. Zůstávají nepostradatelné v matematické analýze,
klasické aritmetice a v cvičeních na řešení úloh (problem solving), ale hřeší
tím, že nezanechají v duši žáka žádnou obecnější představu a vodítko v další
orientaci. Dokládá to setrvalý stav, kdy k matematické analýze vlastně stále
chybí symetricky odpovídající matematická syntéza.
1. Vypisovat granty na utříděnou systematizaci matematických teorií a jejich
syntetické skloubení v jednotný integrální formální popis reálného světa.
1

Jeden z jejich návrhů rozpracovala naše studie English Semantics. A Semantic
Typology of English Grammar. Prague 2005.

38
2. Získat vědecká kolegia pro souhlas s obhajovacím řízením na projekt
algebraické logiky přirozených jazyků.
3. Rozpracovat projekt konceptuální logiky, aby se rovnoměrně pokryla
logickým formalismem všechna sémantická pole.
4. Podpořit výzkum nocionálního programování (notional programming), jež
by umožnilo záměr komunikovat s počítači a programovat jejich činnost
dialogem v přirozených jazycích.
5. Vypsat pro všechny stupně škol tendery na přípravu baterii nových učebnic
matematiky, jež by oslabovaly tradiční důraz na klasické kvantitativní kalkuly
a řešení matematických úloh, a zároveň přenášely důraz na moderní
kvalitativní algebraické struktury (teorie množin, teorie grafů, relační algebra,
predikátová logika).
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4. REFORMA ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ
4.1 Ozdravná reorganizace základních a středních škol
Stav základního školství je ve většině evropských zemí dlouhodobě
standardizován tradicí osmileté školní docházky a systémem bezplatného
světského školství dotovaného státem. Prosadil se působením osvícenských a
socializačních reforem a nespokojenost s jeho poměry vyjadřují pouze hlasy ze
strany konzervativních církevních kruhů. S jeho přednostmi je ovšem bytostně
spojena i řada nedostatků pramenících z normativního chápání vzdělávacího
procesu a dirigistické filosofie úřednické správy školství. Pečovatelský stát
vtiskl výuce žáka pevný řád jednotné školy, ale nedbá dostatečně potřeb
individuálního růstu talentů. Příliš lpí na jednokolejné představě osvojování
vědomostí a neskýtá velký prostor pro potřeby diverzifikace, diferenciace,
opčnosti, profilace a specializace vzdělávání.
Škola není věc jednotné normy a úředních rozhodnutí, jejím konečným
cílem je dokonalejší poznání procesu lidské ontogeneze a optimální využití
mentálního růstu mladého organismu, aby se co nejlépe uplatnil v společenské
dělbě práce. Současná škola není dravou líhní talentů, ale spíše konservárnou
zmražených polotovarů, která doslova spoutává studenty v kleci nečinnosti a
zahálky až do vysokého věku 20 let, aniž jim dávala do vínku znalosti, jež by
mohly sloužit přímému uplatnění v profesích. Snahy rozšířit vzdělání co
možná nejvíce pro velkou populační základnu až do nejvyššího možného věku
brzdí a ochromují růst vysloveně studijních typů a nutí je adaptovat se na
pracovní tempo nízkého průměru. Správné snahy o další demokratizaci,
zrovnoprávňování a socializaci školství nesmí svádět k nivelizaci, nesmí vést
k dramatickém poklesu kvality výstupních vědomostí, jakého jsme všude
svědky díky uvolnění osnov, kázně a studijní morálky. Místo cílevědomé
demokratizace školy jsme mnohde spíše netečnými diváky její samovolné a
chaotické deregulace.
0.1 mateřská škola,
0.2 přípravka základní školy (0. ročník),
1. první stupeň (1.-5. třída) tvořící podle Mezinárodní standardní klasifikace
vzdělávání ISCED – NAEP 1997 jádro primárního vzdělávání (ISCED 1).
Někdejší obecná škola (1.-5. třída), přejmenovaná v roce 1948 na národní
školu (6-11 let), odpovídá chápání Grundschule v německy mluvících zemích.
2. druhý stupeň (6.-9. třída) zajišťuje nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2).
Před 1948 tvořil náplň měšťanské školy (6.-8. třída) a německé Stadtschule.
Tab. 2. Hlavní stupně předškolní a školní výchovy
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Přílišná standardizace a „glaichšaltování průměru“ není ve prospěch žáka,
jeho individuálním potřebám svědčí daleko spíše optimalizace výuky
vzhledem k jeho možnostem, odstupńování tříd podle zájmů, individuálního
zaměření a prospěchu, podpora soutěživosti, ale také větši mobilita, možnost
později přestupovat do jiných tříd a větví studia. Dále mu vychází vstříc
kategorizace žactva podle uměleckých a polytechnických vloh a princip
dobrovůle, opčnosti ve výběru předmětů a malých pracovních skupin, aby se
děti mohly svobodně zařazovat do kolektivů, jež jim vyhovují zaměřením a
tempem práce.
V souladu s vývojovými tendencemi v západních zemích je možno zařadit
mezi doporučené reformní kroky následující opatření:
1. Prospěchová diferenciace: přizpůsobovat výuku mentálnímu i tělesnému
růstu žáků, aby vzdělávací proces probíhal odstupňovaným tempem a nároky.
2. Odstupňování tříd A až F podle prospěchu a rozřazovacích testů žáků.
3. Oddělovat do samostatných tříd žáky s vyvinutým matematickým
myšlením a spíše humanitním zaměřením na jazyky či uměleckou tvořivost.
4. Podporovat státním dotacemi nejen specializaci na základní školy se
„sportovním, jazykovým či uměleckým zaměřením“ či „s rozšířenou
výtvarnou či matematickou výukou“, ale také profilaci uvnitř menších
předmětově nespecializovaných škol na třídy jazykových, matematických,
hudebních, sportovních či polytechnických talentů.
5. Zajistit žákům slabších tříd přestupovou mobilitu. Tělesný i duchovní růst
je nerovnoměrný, a proto je důležité, aby si na počátku každého školního roku
mohli žáci s rodiči zažádat na základě dosaženého prospěchu nebo testů o
přestup do tříd s rychlejším tempem a náročnějšími požadavky.
6. Zavádět do výuky povinně praktický předmět polytechnika, dříve dílenské
práce, a zaměřit ho na řemeslné dovednosti uplatnitelné v potřebných profesích.
7. Zpružnit vzdělávací soustavu zavedením dobrovolných a nepovinných
ročníků tak, aby slabší děti mohly srovnat krok s nadanějšími studenty a
nastoupit s nimi do stejného rychlíku s menším zpožděním.
8. Ve většině zemí je specifikem prvního stupně, že výuku vede ve větších
předmětech jedna učitelka a každá třída má jinou učitelku. Z takové šablony už
poněkud neorganicky vyčnívá 5. třída připravující přechod na vyšší stupeň.
Proto je dobré zvážit vedle nepovinné deváté třídy i dobrovolnost, resp.
povinnost návštěvy přestupové páté třídy, aby se výjimečně nadané děti mohly
hlásit už po čtvrté třídě hlásit do primy na gymnáziích.
9. Zvýšit soutěživost žáků prostřednictvím výstupních testů na konci 5.(4.) a
také 9. (8.) ročníku, aby se neučili zvládat látku jen v malých porcích z hodiny
na hodinu, ale získávali systematizaci učiva opakováním ve větších úsecích.
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10. Vyrovnávat vstupní úroveň základní školy uvolněním věkové hranice
přijímání do prvních tříd tak, aby je slabší děti mohly navštěvovat od 7 let a
nadanější děti tak jako ve Velké Británii už od pěti let.
11. Nesegregovat žáky vědomím méněcennosti díky zařazení do dřívějších
„pomocných“, „speciálních“ a „zvláštních škol“ (něm. Sonderschule) a nověji
„praktických škol“, ale integrovat je do vyučovacího procesu přesuny do tříd
s pomalejším tempem výuky.
12. Umožňovat handicapovaným žákům, aby dosáhli úplného základního
vzdělání delším studiem na škole, a to alespoň dobrovolnou návštěvou 9. třídy.
Důvodem takových opatření je umenšit jednokolejnost školského
vzdělávání, zvýšit jeho variabilitu a více se přizpůsobovat možnostem
talentového zaměření různých skupin dětí. Vycházet všemožně vstříc
praktickým potřebám bez snižování výukové efektivity nicméně předpokládá
nerušit zažitou tradici vesnických základních škol. Přesouvání jejich žactva
do spádových městských škol neúměrně prodlužuje dobu stresujícího zatížení
ve školském kolektivu. Žáci musí složitě dojíždět do větších měst a setrvávat
v cizím prostředí až do pozdních odpoledních hodin. Zakládání a rušení
základních škol je nutné sladit s požadavky občanů, místní dopravou a stavy
narozených dětí. Slabé ročníky vesnických škol vesměs nedodávají více než
deset žáků, a proto se neobejde bez spojování do dvoutřídek a trojtřídek.
Většina našich vesnických škol nesplňuje státní směrnice, a proto musí velmi
složitě žádat i udělení zvláštní výjimky ministerstva školství. Jako příklad
liberálního přístupu může v tomto směru sloužit většina severních spolkových
zemí v sousedním Německu.

4.2 Priority a perspektivní demokratické školy
Všechny reformy školství je nutno nahlížet v širokých historických
souvislostech a nekopírovat otrocky cizí vzory z jiných zemí, jež se pohybují
v odlišných vývojových souřadnicích. Většina evropských států procházela po
válce etapami znárodňování, plánované ekonomiky a jednotné školy, v 60.
letech směřovala k technokratickému řízení a v 70. letech nastoupila
demokratizační trend budováním Palmeho spotřební společnosti „veřejného
blahobytu“ (Folkhemmet). Současný vývoj míří k prohlubování majetkové
diferenciace a od rovnostářské demokratizace přehazuje výhybku k větší
elitarizaci, k zakládání výnosných soukromých prestižních škol s vysokým
školným. Znepokojivě vysoká míra korupce nám však diktuje jiné priority:
odvrátit hrozby, že naše školství upadne mezi „banánové republiky“ se
sicilskými klany, anebo vykročí jiným ozdravným směrem, dotáhne se a
srovná krok s prosperujícími státy skandinávského severu.
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Poválečná filosofie „jednotné školy“ napravovala chaotické poměry
předchozí doby a kladla si za cíl ujednotit dřívější roztříštěnost. Jejím smyslem
bylo poskytovat ucelenou universalitu vědomostí, aby absolventi základní
škole měli otevřen přístup na všechny typy středních škol a měli zajištěnu
návaznost postupu na všechny vyšší formy vzdělávání. Díky tomu žáci neměli
potíž s přechody na střední školy, zařazením do učňovské přípravy ani
s rekvalifikací na jiné studijní obory. Takové cíle sledovala už povinná
šestiletá školní docházka (od 6 do 12 let) zavedená Všeobecným školním řádem
(1774) Marie Terezie a zákon stanovující povinnou osmiletou školní docházku
(od 6 do 14 let) z roku 1869. Ta neplatila pro uherské školy, a proto byla na
všechny kraje bývalého Československa rozšířena až v roce 1927. Další
krokem směrem k úřední normativní uniformizaci školství byl zákon o
jednotné škole z roku 1948, který ujednocoval věkové rozdíly a výstupní
znalosti mezi různými typy státních, soukromých a církevních škol.
S požadavky jednotné státní bezplatné školy se do určité míry shoduje i
demokratická škola, jejíž ideál prosazovaly v evropských zemích
labouristické strany v 60. a 70. letech. Kladly si za cíl poskytovat alespoň
desetileté povinné bezplatné vzdělání celé populaci mládeže. Takový model
„socialistické školy“ kvetl hlavně ve skandinávských zemích a na britských
školách za vlády premiéra Harolda Wilsona. Jeho těžištěm bylo hromadné
zavádění tzv. „všeobsažné střední školy“ (comprehensive school), již
navštěvovali všichni žáci, kteří se nedostali na výběrové grammar schools a
prestižní public schools. Poskytovaly kvalitní vzdělání pro velkou část
populace žactva do 15-16 let a nikdo nebyl diskriminován při postupu do
vyšších pater vzdělání. Ukázkou velkých vymožeností socialistické školy ve
Velké Británii bylo, že děti dostávaly od 50. let ve školní jídelně zdarma
kvalitní jídla. Zbytkem takových výdobytků je nynější skutečnost, kdy
doposud dostává zdarma školní jídlo 13% žáků základních a středních škol.
V Německu plnila stejné poslání Hauptschule s 5-6 ročníky studia pro děti
od 11 do 16 let a vedle nich také „společná škola“ Gesamtschule, již
navštěvovalo v téměř všech spolkových zemích 50% dětí. Jedinou výjimkou je
konservativní Bavorsko, kde do nich dochází jen 1 procento dětí. Na rozdíl od
gymnasií a střední odborné školy (Realschule), kam se dostávají jen děti
s dobrými známkami, je mohou studovat bez přijímacích zkoušek i děti se
slabším prospěchem. Předměty a obsahová náplň učiva se na těchto školách
neliší od gymnasií, rozdíl je pouze v tom, že výuka probíhá v pomalejším
tempu. Jejich žáci s věkovým průměrem 15-16 let uzavírají docházku
zkouškou Hauptschulabschluss. Ta jim zaručuje výstup na úrovni malé
maturity odpovídající britským zkouškám na úrovni 0-level či Level 2. Probíhá
formou „malé maturity“ souběžně i gymnasiích a reálkách, aby se do jejich
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vyšších ročníků mohly hlásit jako rovní s rovnými i absolventi z méně
náročných všeobsažných středních škol.
Opačné tlaky vyvíjí od konce 70. let na školu řádové a soukromé placené
školství usilující o kredit prestižních škol pro privilegované vrstvy a děti ze
zámožných či vysoce postavených rodin. Takové prestižní školy obvykle
nedávají studentům vyšší teoretické a praktické znalosti, ale pouze v nich
upevňují vědomí stavovské nadřazenosti nad masovým průměrem. Na
podobném principu zakládali své školy už v baroku jezuité. Velkou roli
přikládali rodičovským sdružením, jež zvali na školní besídky, dýchánky a
dobročinné slavnosti. Děti hrály školská představení s recitací a deklamací
v latině, bohatí rodiče se pyšnili na své ratolesti a bohatě přispívali dary do
školní pokladny.
Klasickým příkladem takových prestižních škol jsou britské public schools
jako Eton College, kde studenti žijí internátním způsobem na kolejích, nosí
školské uniformy, dodržují přísný školní řád a honosí se znaky stavovské
příslušnosti ke své škole. Nepominutelnou úlohu zde hraje výchovné působení
rodičů, kteří zvou o prázdninách spolužáky svých synků a dcer na svá
venkovská sídla. Studijní nároky nejsou vysoké, ale velkým přínosem pro
studenty je, že se od časného věku pohybují ve vysokých kruzích herců,
státníků a finančníků. Díky takovým kontaktům a konexím dostávají slibný
rozjezd do budoucí profesní kariéry. Návštěva elitní školy se stává vstupenkou
do vysoké společnosti pro studenty i jejich rodiče, neboť mají příležitost
navázat styky s vysoce postavenými osobami. Podobné výsadní postavení mají
ve Francii elitní grandes écoles jako École normale supérieure de Lyon.
U nás sledovala takový směr transformací školy novela školského zákona č.
171/1990 Sb., která zkrátila povinnou školní docházku opět na devět roků a
prodloužila základní školu s nepovinným devátým ročníkem na devět let.
Nechtěně vnesla do školství stejný chaos jako kupónová privatizace, dala všem
možným subjektům volnou ruku k nekontrolovanému zakládání potřebných
soukromých škol, ale souběžně i dalších nadpotřebných státních škol
zvyšujících neúměrně dotační zátěž školství. Díky tomu došlo k obrovskému
extenzívnímu nárůstu počtu školských zařízení za cenu velkého poklesu jejich
výukové intensity a kvality poskytovaného vzdělání. Většina jejich ředitelů se
potýkala s nedostatkem zájemců, a proto se snažila všemožně naplnit své třídy
navzdory špatnému prospěchu slabými absolventy základních škol.
K dalším vývojovým tendencím demokratické školy patří snahy oprostit se
od klasické filologie, latinity, studia řečtiny i povinné výuky náboženství. Tyto
předměty se považují za přežitky modelu školského studia z dob středověké
scholastiky a argumentuje se, že základy řecké a latinské slovní zásoby se
zachovaly i v moderních románských světových jazycích. Pro obchodní
uplatnění žactva je tudíž mnohem efektivnější studovat španělštinu či
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franštinu. Dalším moderním požadavkem je provázanost odtažité teorie
s konkrétní praxí a zvládání technik rukodělné výroby. Podceňování manuální
zručnosti zarazila ve Velké Británii vzdělávací reforma Education Reform Act
(1988), která zavedla jako nový povinný předmět technologii s praktickými
dílnami.

4.3 Zájmová profilace na základních školách
Mezi klíčové snahy moderní demokratické školy náleží požadavky
polytechnizace vzdělávání, potřeba dovednostní specializace a talentové
profilace, aby si žáci osvojovali technické řemesla potřebná v domácnosti i
výrobě a dostávali se s nimi do reálné praxe. Současná střední škola se stává
líhní šedých kancelářských myší, jež se doslova štítí praktické manuální práce
doma i v provozu. Uvyká studenty, aby vysedávali ve školních lavicích do
vysokého věku 20 let, aniž získali cílové dovednosti pro svůj budoucí profesní
život. Dávno už promarnili nejlepší léta k zahájení náročného vysokoškolského studia zahálkou v kolektivech slabých spolužáků se špatným
prospěchem. Přijali za svůj zápecní životní styl, naučili se trávit čas v umělém
prostředí, aniž jim škola dala do vínku znalosti, jež by mohly sloužit
k přímému uplatnění v povolání.
Oproti britské škole, kde si děti osvojují základy čtení a psaní už ve věku 5
let, vstupují do vzdělávacího procesu opožděně, nic je v 15-17 letech netřídí,
nerozřazuje, a tím pádem ani nemotivuje. Široká, ale nekvalitní základna
většiny maturitních tříd je ukolébala ospalým a nenáročným tempem práce,
aniž je příliš všeobecná povšechná výuka přinutila začíst se hlouběji do
jakékoli odborné literatury. Ve věku 20 let maturují, ale nestihli si ještě najít
odborné zájmy, nejsou připraveni na výkon žádné profese, nanejvýš jim
vyhovuje vysedávat klímavě v nějaké další středoškolské nadstavbě.
Obrácenou minci demokratizace školy bývá obvykle její nivelizace, tj.
snížení intenzity práce a kvalitativní laťky. Slabinou „všeobsažné školy“
(comprehensive school, Gesamtschule) je její přílišná povrchnost a
všeobecnost, odtažitost od praktických cílových výstupů a dovedností. Přitom
si pedagogika školské mládeže dobře uvědomuje, že špičkové talenty a
dovednosti se musí pěstovat už od dětských krůčků, že s baletem, sportem,
hudbou, malbou či četbou se nedá začínat po maturitě ve dvaceti letech, kdy
mladý člověk už prakticky ztratil pružnou adaptabilitu.
Proto byl součástí balíku labouristických školních reforem důraz na
specializované vzdělávání v tzv. specialist schools. Do této kategorie dnes
patří v Anglii až 88% středních škol dotovamých státem (state-funded
secondary schools). Cílem je rozšiřovat výuku na většíně comprehensive
schools o specializované předměty s praktickým zaměřením. Specializace je
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složitá v malých městečkách, ale velmi efektivní ve větších městech, kde není
problém dojíždět na zajímavě specializovanou školu městkou dopravou. Stát
takové vzdělávání vysoce dotuje a požaduje, aby až 10% výuky bylo věnováno
dovedlnostem s praktických výstupem pro výkon povolání. To se nedá
srovnávat s našimi školami se sportovním či uměleckým zaměřením, kde děti
mají 1 až 3 hodiny navíc z cílového předmětu. Nejvíce je specializace a
zájmová profilace rozšířena na amerických a kanadských školách, kde si děti
vybírají hodně volitelných předmětů (optional courses), ovšem často na úkor
jiných potřebných všeobecných předmětů. Na vysokých školách není vysoký
počet volitelných předmětů, přednášek a cvičení na újmu, ale na nižších
stupních předčasná specializace působí potíže. Žáci si zvyknou chronicky
zaostávat v některých odbornostech a později se už nejsou schopni
přeorientovat.
Odborná profilace škol se zdá být zcela nevhodná pro vesnici či malý
městys, mnohem více se přirozeně vyplácí ve velkých městech, kde místní
doprava netvoří vážnou překážku pro děti mimo spádové území. Důležité je
ale však propojení školské průpravy s průmyslovým zaměřením regionu, jež se
týká i vesnických škol. Malé venkovské školy nemohou nabírat děti se
specializovaným zaměřením na balet či operní zpěv, ale mohou dosahovat
slibných výsledků specializací na tradiční místní výrobu. Jestliže v okresním
městě má velkou tradici textilní výroba, je optimální, aby se už na základní
škole děti učily v rámci výtvarné výchovy tajům módního návrhářství a
textilního designu. V rámci kooperace by takové podniky měly školám
pomáhat a pokusně přijímat zralejší módní návrhy dětí ve vyšších ročních.
Dnes se ukazuje, že špičkových dovedností v jakémukoli oboru nemůže
dosáhnout člověk, který nezískává praktický cvik od dětských krůčků. Pro
získání nadstandardních dovedností potřebuje žák zděděný talent, podporu
rodičů a pravidelná cvičení od mateřské školy. Naše základní školy se snaží
těmto požadavkům vycházet vstříc specializací na školy se sportovním,
jazykovým či výtvarným zaměřením nebo zakládáním škol s rozšířenou
uměleckou výchovou. Tyto školy se snaží bez újmy na univerzální
všeobecnosti poskytovaného základního vzdělání zároveň ponechávat
sdostatek volného prostoru pro osobní záliby, volitelné předměty a
individuální talenty. V rodinách hudebníků, výtvarníků, herců, sportovců,
jazykářů i řemeslníků se bez pochyby dědí nadání z rodičů na děti, a proto je
nezbytné vytvářet podmínky pro specializační profilaci žáků už od dětského
věku. Špičkových výkonů v hudbě či sportu nemůže zjevně dosáhnout ten, kdo
neměl od raných let odpovídající hudební či pohybovou průpravu.
Zapojit se do mládežnického sportu v klubech nebo navštěvovat kursy
lidových škol umění je pro rodiče čím dál více náročné, a proto je nezbytné,
aby část tohoto břemena převzala škola. Investice do takového vzdělávání se
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mnohanásobně vracejí, protože základní škola vychovává profesní dovednosti
(professional skills) a předjímá práci středních odborných škol (vocational
school). Posílat děti do lidových škol a sportovních klubů s vysokými ročními
poplatky může být pro některé rodiče zátěží, a proto by se nemělo rozřazování
do škol s jazykovým, uměleckým, výtvarným a sportovním zaměřením
ponechávat na jejich libovůli. Základní školy by měly už na primárním stupni
od 1. do 5. třídy převzít rozřazovací povinnosti, aby každý žák dostal už po
uzavření druhého ročníku osobní studijní program, v němž by rodiče dostali
návrh optimálního talentového růstu a přeřazení do odpovídajících typů škol.
Součástí jejich hodnocení v závěrečných vysvědčeních by kromě známek 1 až
5 měly být i talentové známky A pro výjimečné nadání, B pro průměr a 0 pro
antitalent. Hodnocení 0 by opravňovalo k úlevám a možnostem snížení
hodinové dotace ve prospěch zvýšení počtu hodin v oblíbených předmětech.
Na takovém talentovém hodnocení by se měly podílet i pedagogické poradny.

4.4 Hlavní disproporce střední školy
České školství bylo po válce vystaveno zhruba stejným tlakům jako v jiných
zemích, všude šel vývoj od uniformizace 50. let k demokratizaci 60. let a
postupnému oprošťovaní od výuky předmětů klasické filologie. Úderem krize
1975-77 ale nastal dramatický zvrat, místo rozšiřování masové základny
vzdělání se v socialistickém táboře hovořilo o laboratorním pěstování
nadaných talentů a na západě s rostoucími platovou diferenciací začaly
zámožnější rodiny upínat naděje k prestižní soukromé placené škole. U nás
tento vývojový směr propukl naplno až v 90. letech, ovšem za cenu drastického rozklížení celé školské soustavy. Naproti tomu ve většině západních zemích
se podařilo udržet i nadále optimální funkční proporce celé školské soustavy.
Privatizační reformy probíhaly v západních státech už od 80. let, ale nikde
nedošlo ke katastrofálnímu narušení přirozených proporcí učňovského,
gymnasiálního, středního odborného a vysokého školství. U nás se dramaticky
zvýšila kvantitativní kapacita atraktivních škol s humanitním, uměleckým,
jazykovým, hotelovým či diplomatickým zaměřením, rapidní pokles zájmu
naopak dolehnul na nepopulární technické, řemeslné a učňovské obory.
Chaos živelné deregulace postihl v nejmenší míře základní školu, ale
drastickými otřesy zasáhl školu mateřskou, odborná učiliště, střední odborné
školy a vysoké školství. Každé druhé bývalé odborné učiliště á střední odborná
škola si zařídily maturitní studium, pomaturitní kursy či nadstavbu, nebo si
dokonce otevřely universitu třetího věku a bakalářské studium managementu.
Přitom kvalitu poskytovaného vzdělání nijak nezvýšily, celková úroveň
středních škol katastrofálně poklesla, dnešní ředitelé škol otevřeně přiznávají,
že i bývalá kvalitní gymnázia přešla na studijní požadavky dřívějších učňovek.
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Je to negativní efekt korporátní ekonomiky, který postihl už dříve americkou
školu a nyní se stává drsnou realitou i u nás. Je to daň tomu, že stát ponechává
neomezenou libovůli v osnovách, nestačí regulovat živelné iniciativy
kontroverzních podnikatelských subjektů a dotuje je bez ohledu na jejich
nefunkčnost a nadpotřebnost. Nechrání veřejnost před podvody, blahovolně
přihlíží, jak vznikají podvodné středoškolské ústavy a university, které
padělávají dokumentaci o získaném vzdělání a vydávají falešné diplomy za
vysoké částky peněz. Je to důsledek toho, že resignoval na jakékoli cílevědomé
řízení a regulaci, že každá škola se chová jako nezávislý podnikatelský subjekt,
každá inzeruje, že zaručuje posluchačům zázračné výsledky, i když se potýká
s nepřipraveností svého pedagogického sboru a propastným nedostatkem
uchazečů. Proto zoufale přijímá nekvalitní absolventy základních škol a
stlačuje na minimum výstupní normy hodnocení.
Přechod
Podíl imigrantských dětí Podíl německých dětí
na gymnázium 8,6 %
34,5 %
na střední
16,2 %
30,1 %
odborné školy
na Hauptschule 75,3 %
35,4 %
Tab. 3. Podíl rodilých a přistěhovaleckých dětí na německých školách
Výsledkem filosofie státního nezasahování je neudržitelný stav chaosu,
anarchie, kriminality a kulturního propadu, který je dobře znám z dob
braniborského, nepomuckého, šmalkaldského či pobělohorského propadu.
Jeho neklamným znakem je oligarchizace školy a rozklíženost všech článků
vzdělávací soustavy. Narůstání jejích vnitřních disproporcí školství se
projevuje zvyšováním nepoměru nabízených atraktivních studijních oborů
v rozporu s nízkou reálnou profesní uplatnitelnosti jejich absolventů. Stát
nehospodárně podporuje přípravu vysokopříjmových atraktivních oborů,
jejichž absolventi nezískají uplatnění, a na druhé straně není schopen zajistit
zájem o učňovské odbory a požadavky odborného vzdělávání pro domácí
výrobní kapacity.

4.5 Dotační politika v školství
V státních investicích do školského vzdělávání se projevuje několik extrémů,
k nimž organicky inklinovala politická filosofie soudobých parlamentních
stran. Neoliberalistické strany (ODS, ODA) neprozřetelně hlásaly strategii
živelné deregulace a rázných škrtů bez podpory ztrátových a neatraktivních
technických odborů. Komunistické strany dosud tradičně lnou
k centralizovanému státnímu dirigismu s pevnými neměnnými normami pro
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příjem a výstupní požadavky uchazečů. Strany sociální demokracie
v posledních desetiletí zredukovaly své politické programy v duchu Blairovy a
Giddensovy „třetí cesty“ (Third Way) na principy „etického socialismu“
(Ethical Socialism). Jeho slabinou je filantropické mrhání veřejnými
financemi, nepromyšlená rozdávačná politika plošného zvyšování podpor a
dotací, aniž se státem kontrolovala jejich konečná destinace a oprávněnost
nároků. Správná řešení nabízí pouze systémový přístup, který nastavuje
optimálně řídící a distribuční mechanismy, aby se všude vyplácela jen
hodnotná kvalitní práce a eliminovaly se nefunkční parazitické struktury
neschopné plnit svou úlohu.
Pro nápravu dnešního neudržitelného stavu lze doporučit několik opatření:
1. Jednoduchým návodem je podporovat vysokými státními dotacemi pouze
kvalitní gymnázia, střední odborné školy a odborná učiliště.
2. Přenechat nekvalitní soukromé školy nabízející vysoce atraktivní, ale
nepotřebné obory, aby přešly cele na režim samofinancování nezávislých
právnických subjektů.
3. Naopak zvyšovat podpůrné subvence školám poskytujícím vzdělání
v potřebných technických, ale málo atraktivních a lukrativních oborech.
4. Spojovat nekvalitní školy s špatnými výsledky pod kontrolu kvalitních
školských zařízení, jež vykazují dlouhodobě vysoký standard.
5. Zavést pro všechny střední školy jednotné státní postupové testy, aby se
zamezilo účelové přijímání slabých žáků jen kvůli udržení existence školy.
6. Zavést pro přijímání na středoškolské maturitní studium pevné prospěchové
normy a limity platné pro všechny uchazeče.
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5. CHOROBY OBOROVÝCH DIDAKTIK
5.1 Pokleslé školství, pokleslá didaktika
Korupce, komerce, astrologie, gangy, bulvár, kýč, to jsou neodlučné součásti
kulturního syndromu úpadku ve všech temných staletích. A je to i základní
devíza dneška odpovídající duchu všech protireformačních epoch jako baroko,
romantika a dekadence. Hlubší skrytý důvod je v saturaci reserv hospodářství,
ve vyčerpání všech jeho vnitřních výrobních kapacit a nutnosti hledat
východiska vně, v globální expanzi. Práce, obchod, osvěta a poznání se
přestaly vyplácet, zisk slibuje už jenom přepych, spekulace, lichva, ždímání
východních ilegálů a levná pracovní síla v nerozvinutých zemích. Přesah do
kultury tu sjednává nová esoterická idolatrie, uctívání hvězdných idolů, jež už
neelektrizují masy ohnivým jezuitským kázáním o pekelných mukách, ale
pekelnými rytmy ve stylu skupin Rammstein a Stahlhammer nebo zpěváka
Marilyn Manson. Průsaky do školství a vědy pak zajišťuje neoscholastika,
nový nával euroatlantické ortodoxie šířící xenofobní zášť vůči všem levicovým
heretikům, sociálním revolucionářům, jinověrcům a jinozemcům. Ve školské
výuce to znamená obrat od racionálního poznávání skutečnosti k dogmatické
věrouce, k bezduchému mumlání manter, k zaslepené víře talmudistů
odříkávajících posvátná slova světců a martyrů. Jsou ovšem i příjemnější
stránky pokleslého školství, rozkvět prestižních soukromých škol, stavovská
privilegia vzdělávaných elit, dokonalá etiketa, uctívání hvězd a celebrit,
uživatelský komfort, bezbolestné nácvikové a návykové učení.
Je dobře známo, že výroba a hospodářství se nevyvíjejí rovnoměrně, že
každá konjunktura přesouvá těžiště na nové výrobní odvětví a jeden
hospodářský resort předává po sedmi osmi letech štafetu dynamického růstu
druhému. Trh potřebuje střídat oborové priority, protože jejich postup se
vzájemně podmiňuje. Kdo lpí celá desetiletí na jedné výrobní strategii a
partajní linii, trpí přímočarostí, která ho vymrští mimo kruhový objezd hlavní
dálnice. Zpronevěří se dialektice spirálového vývoje, zbloudí nutně ve
vedlejších odbočkách a slepých uličkách. Každé desetiletí musí nastavit jiný
azimut pochodu a každá generační garnitura u vesla musí zalomit jeho osu o
několik gradientů více doprava, takže po půlstoletí se šroubovitý vývoj octne
na stejném místě okružní cesty, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni.
Dobrou ilustraci poskytuje náš poválečný vývoj, v první fázích byla potřeba
obnovit potravinovou produkci, bytový fond a výrobní kapacity, pak se
budovatelské nadšení vrhlo na těžký a lehký průmysl, v 60. letech se stalo
prioritou jemné strojírenství, a teprve v 70. letech výroba spotřebního zboží.
Konečnou stanicí civilizace je pokaždé dnešní komercionalizace zábavního
průmyslu, výprodej hutí a oceláren za herny, kasina, bordely, pornografické
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videopůjčovny a narkomanské growshopy. Souběžně s tímto střídáním
hospodářských priorit se pravidelně mění i životní styl člověka, jeho duchovní
potřeby a to, co Lucien Goldmann nazýval „vizí světa“ (vision du monde).
Podle jeho názoru „jsou literatura a filosofie v různých rovinách výrazem
nějaké vize světa ... a takové vize světa nejsou faktem individuálním, nýbrž
sociálním.“1
Každá doba si diktuje jiné opiáty, požaduje pohodlnější technologie,
příjemnější prostředí, bezpracnější výsledky a nenáročnější postupy. Špatným
signálem je great depression, náraz na strop možného růstu, po němž
nastupuje ve všech odvětvích lidské činnosti kulturní inverze. Jejím jádrem
je pravidelně zlom přechodu od etapy levicového protestantského
veřejnoprávního státu rozkvetlé hospodářské prosperity k stagnační či
úpadkové fázi vlády pravicové ortodoxní religiozity v tab. 4.
Levicová skepse a věda
materializace - priorita hmotných příčin
kriticismus – střízlivý kritický odstup
ikonoklasmus - rovnostářská solidarita
procesualismus - metodický postup
socializace - priorita společnosti
kolektivizace - priorita mas a kolektivu
směrové pojetí - směry důležitější osob
masovost - masy důležitější vůdců
egalitarismus – lpění na rovnosti mas
kausalizace - spíše příčiny než účely
determinismus - zákonitost proti vůli
evolucionismus - samovývoj od nižšího
progresivismus - vzestupný progres
reflexionismus - vědomí odrazem hmoty
ekonomismus - ideje odrazem trhu

Pravicový kult a ideologie
animizace - hledání duchovního hybatele
kult - adorace svátostí celebrit
idolatrie - uctívání hlav elit
ritualismus – sakralizace ritů a symbolů
individuace - primát jednotlivce
personalizace - zosobnění sociálních kaus
osobnostní pojetí - osoby důležitější směrů
vůdcovství - vůdci důležitější mas
elitarismus - sázka na vedení elit
teleologizace - spíše účely než příčiny
voluntarismus - primát vůle před vývojem
kreacionismus - stvoření z ničeho
regresivismus - víra v sestupný regres
tradicionalismus - kult setrvačné tradice
patristika - ideje jsou dědictvím otců

Tab. 4. Přechod od rozkvětu levicové vědy k éře náboženské pravice
Levicové utopie si namlouvají, že zářné budoucnosti dosáhnou budováním
komunismu po stupíncích posuvných obratů doleva, ale pravda je mnohem
smutnější. Všechny epochy začínají poválečným mírem a končí eskalací
nového válečného konfliktu. Na počátku stojí chudoba opojená uvolněním
nakupených rozporů, a na konci nadvýroba v přepychu hrozícím novým kolem
válečního běsnění. Jakmile si společnost zajistí hospodářskou soběstačnost,
s narůstáním společenského bohatství začínají vystrkovat růžky nové elity, a
místo idyly levicové euforie vítězí pravicový egoismus posedlý honbou za
ziskem. Pokud zpočátku celá společnost snila o utopiích budování komunismu,
1

Lucien Goldmann: Recherches dialectiques. Paris: Gallimard, 1959, p. 46.
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s půlstoletým odstupem se ukáže v celé kráse pravý opak, konečným
výsledkem je spíše proces jeho pomalého odstavování (Abbau) a dekonstrukce.
Hmatatelným výstupem komunistických dálných zítřků jsou Krejčířovy a
Rittigovy vily nebo Tykačovy podzemní bunkry. A v didaktické výuce invaze
britských učebnic angličtiny typu Opportunities. Splňují všechny atributy
Spielbergovy či Tarantinovy hollywoodské produkce. Snoubí se v nich
dokonalá technologie, prvotřídní obchodní balení, špičková animace a dějová
atraktivnost s duchovním a lingvistickým obzorem čtrnáctiletého pubescenta.

5.2 Systémová, heuristická a hermeneutická didaktika
Každý výukový předmět má svou logickou výstavbu a připomíná hrad, který
si mohou návštěvníci prohlédnout po různě vytyčených trasách a v různém
pořadí. Začátečníci nutně potřebují prakticistní, empirický a smyslový přístup,
nejdříve si chtějí vše dobře osahat a prohlédnout na vlastní oči, a teprve pak
jsou schopni vnímat širší souvislosti historického výkladu k jednotlivým
položkám vystavených exponátů. Tento empirický postup od individuálního
vnímání k historickým souvislostem předmětu je naprosto nezbytný pro první
fázi výuky určenou k seznamování s předmětem. Zakládá postupy heuristické
didaktiky založené na nalézacích postupech při učení a měl by následovat po
úvodním zahřívacím kole hodiny (warm-up activity) jako uvedení do
problematiky (problem-solving activity).
Výkladová fáze hodiny tak ústrojně navazuje na uvozovací a oťukávací
(preliminary test activity) fázi hodiny, kdy si učitel otestuje u studentů znalosti
probíraných partií, a teprve pak je motivuje výkladem, který se jinak zdá být
většině studentů zbytečně nezáživný a suchopárný. Jinak studenti reagují,
jestliže systémový výklad nespočívá jen v abstraktních filosofických úvahách,
ale celý cílový systém je nastíněn mapou, nákresem, smyslově názorným
grafem, nástěnnou tabulkou s paradigmaty nebo interaktivní tabulí.
Správný postup učení spojuje empirický postup od jednotlivého k obecnému,
ale zároveň staví před oči názorný model strukturního celku, jehož pochopení
je konečným cílem výkladu. Nespokojuje se s percepčním holismem, který je
u vytržení, když vidí torzo ženské prsaté bysty dávající tušit i celek s lepou šíjí
a líbeznou tváří. Skutečná celostnost nespočívá v mystickém zření synchronní
struktury odříznuté od transformací diachronní historické evoluce, ale
v materialistickém monismu. V ženském organismu se promítá celá jeho
fylogeneze od jednobuněčných až po vyspělé primáty a v jejím vývinu celý
proces ontogeneze od půlení zárodečných buněk až k dospělosti. Začínat
školní výuku biologie od složitého vyobrazení ženy je jako začínat příběh
civilizace od biblického stvoření. Systémové učení je takové, jež postupuje od
nejnižších forem existence k vyšším formám oduchovnělým. Jeho síla spočívá
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v názorné modelové reprezentací vývoje a v přehledné klasifikaci druhů.
Mendělejevova tabulka elementárních prvků, geneze hvězd či vývoj savců a
primátů mohou být vyvěšeny na diagramech v školních třídách od vyšších
pater základní školy. Důležité je, že vštěpují vůdčí konstitutivní princip, aniž
nutily k biflování nezáživných podřazených detailů. Většina humanitních,
filologických, sociálních a antropologických nauk ale takové souvislé
diagramy na mapy školních tříd vyvěsit nemůže. Utápí se v nadčasové
psychologii, skrývá neschopnost dohlédnout k počátkům obezličkami
recentismu a presentismu. Začíná a končí vývoj stavem přítomného chaosu a
oslavuje ho jako triumfální dílo božského či lidského stvoření.
Pokud se z heuristické didaktiky stane univerzálně používaný postup, stane
se z něj jednostranná tendence opravňující název heurismus (heurism), sklon
k metodickému postupu od empirických jednotlivin, která je natolik zaujat pro
svůj způsob, že nikdy nedospěje k obecnější klasifikaci. Jeho základem je
rozeznávání a analýza, jako je tomu v botanickém klíči, popřípadě
v počítačových programech OCR (optimal character recognition) nebo OPR
(optimal pattern recognition). Jejich předností je, že pomáhají, i když
nepředpokládají žádné průpravné školení ani vzdělání. Každý laik i pokročilý
znalec přírody vezme takovým klíčem zavděk při předběžné orientaci v novém
neprozkoumaném terénu, ale praktickým výsledkem bývá pouze název a
taxonomické zařazení, jež nezasvěcenému laikovi nic neříkají.
Nebezpečí se skrývá v přechodu od heuristiky k samoúčelu a v ztroskotání
v slepé uličce hermeneutiky, která popírá veškerou obecnější zákonitost a
otvírá volné pole pro neomezenou svévoli interpretačního subjektivismu. Je to
postup dobře zpopularizovaný v 60. letech výtvarným informelem, který se
vyžíval v snímcích, kopiích a imitacích soumračné oblohy nebo oprýskané zdi.
Estetický vnímatel měl před očima naservírováno jakési „šťavnaté počitkové
maso“, které si mohl ve svém percepčním ústrojí dle svého gusta libovolně
dotvořit. V literární interpretaci takový postup využívají metody close reading
a explication du texte. Vedoucí semináře předloží studentům jako materiál
výtisky (handouts) básně význačného metafyzického básníka, jehož verše jsou
symbolicky zašifrované a těžké na pochopení smyslu, a pak jim dá nějaký čas
na jejich samostatnou čtecí analýzu, a následně i výměnu názorů. Studenti
takový postup milují, poněvadž k pochopení smyslu nepotřebují znát
historické pozadí ani dobové literární proudy. Dobírají k metafyzickým
pravdám bez učení, jen zpytováním vlastní duše. Regulérní součástí
vysokoškolského semináře se takový postup může stát, pakliže vyučující podá
zasvěcený výklad sociálního a historického ideového kontextu, z něhož
izolovaná báseň vyrůstá. To jest, nepřekládá mu k obdivu jen zdobný květ
vytržený z okvětí, lístků, lodyhy, kořání a zeminy ekotypu, bez nějž nemůže
rostlina vegetovat. Planým zabíjením výukového času ale zůstává v případě, že
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se interpretace utápí v nadčasové psychologii neuznávající žádné žánrové,
periodizační, směrové a vývojové kategorie. V takovém případě výuka začíná
mlhou v hlavě neškoleného studenta a končí mlhou hlubokomyslných frází
z úst pedagoga zaníceného pro esoterické taje metafyzické reflexe.
Nejde tu jen o akt interpretační svévole, ale i o estetické vyvlastnění díla. Je
to postup zobecnělý v jasnovidectví a astrologii. Astrolog čte hvězdy, ovšem
bez zájmu o studium „věci o sobě“ (Ding an sich), čte hvězdy jako zašifrované
svědectví o sobě (Ding für sich). Astronom čte hvězdy jako objektivní
fyzikální realitu, která nemá žádnou věcnou spojitost s duší jejich
pozorovatele. Neanimizuje, neoduchovňuje a nepersonalizuje vesmír, aby
v něm nalezl nadpřirozeného hybatele ani krmivo pro parapsychologické úlety.
Ve skutečnosti nelze žádný duchovní výtvor odtrhávat od jeho přirozeného
dějinného a sociálního kontextu. Postmoderní hospodyně čte text Beowulfa,
vkládá do něho vlastní lechtivé milostné toužení, čte příběh jako milostnou
romanci a dělá si z hrdinského eposu postmoderní bábovku ke kafi či čaji o
páté. Milovník rodokapsů v něm vidí něco jiného, tolkienovskou fantasy
fiction, strhující thriller a western v balení dávné pohádkové legendy. Oba si
počínají jako lékař, který odtrhává duši od těla a neuznává jejich
deterministickou spojitost. Ordinuje po telefonu a předepisuje pacientům léky,
aniž si potřeboval ověřit jejich pocity pečlivým vyšetřením těla.
Tragedií heuristiky ústící do hermeneutiky je, že mění didaktiku i vědecké
poznání ve faktografii, dojmologii a pocitologii. Tváří se, že pomáhají
lidskému poznání, ale nevedou dál než za obyčejnou identifikaci jednotlivin.
Dnes se už dávno neschovávají pod sukně náboženského kreacionismu, ale i
bez jeho požehnání směřují k stejným závěrům: popírají vývojovou zákonitost,
odmítají evoluční monismus a transformační jednotu přírodních produktů.
Odbývají pozemský svět jako mnohost nespojitých duchovních výtvorů. Vidí
ho v krátkém časovém intervalu mezi tvořením a apokalypsou, boří tisícileté
pokroky vědy, užívají narkotikum „ponáspotopismu“, jaký kdysi propagovala
heslem Après nous, le déluge slavná kurtizána Mme de Pompadour.

5.3 Didaktika matematiky
Sotvakdo popře, že pro zrání teoretického myšlení žáků má klíčový význam
studium matematiky, logiky, geometrie a počítačových modelů. Ani v jejich
doméně není lhostejný metodický postup, jeho východisko a konečný výstup.
Tradiční škola se příliš jednostranně soustřeďovala na aritmetické kalkuly a
drillové osvojení početních operací. Místo universálního matematického
myšlení se dříve vyučoval předmět počty určený pro první třídy národních
škol. Primárně šlo o tzv. „počty kupecké“, protože ty jsou nepostradatelným
předpokladem, který zajišťuje integraci mladého občana do hospodářského
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života společnosti. Kvantitativní kalkuly přecházejí na střední škole
v trigonometrii a na vysoké škole v diferenciální a integrální počet, tedy obory
zahrnované společně do matematické analýzy. Že ale ke každé analýze přísluší
nějaká syntéza, totiž integrální teorie algebraických struktur, nikomu při
výuce matematiky nevadí. Stav matematického poznání předčí stav
humanitních studií, ale není uchráněn společných civilizačních chorob.
Místo systémového a skladebného vědního poznání se stalo hlavní metou
heuristické, hermeneutické a interpretační vzdělávání, jež nic nezkoumá, pouze
vkládá do známých fakt vlastní ideologický či emoční význam. Škola přestala
učit logickému a teoretickému myšlení, soustřeďuje se na prázdnou nápodobu,
bezduchý cvik a interpretační svévoli. Díky ní se studentům zrušila výuka
teorie množin experimentálně ověřovaná už na stupni mateřských a základních
škol.1 Studenti neznají mluvnickou terminologii a větný rozbor, jež skýtají na
nižší úrovní stejně mocný nástroj jasného rozumového myšlení jako
predikátová logika. V matematice je jednostranně heuristiky zaměřena
metodika zaměřená na řešení matematických úloh (problem solving).
Jednoznačně převažují kvantitativní kalkuly a exekutivní prakticismus místo
teoretické modelace. Naopak se pomíjí teorie, do gymnaziální výuky se
nezahrnují jednoduché základy matematické logiky, teorie množin, grup a
svazů, i když nejsou pro talentované studenty natolik odtažité. Nevyužívá se
skutečnosti, že na rozdíl od složité trigonometrie je možno teorii množin,
teorie grafů a relací postavit na bázi velmi jednoduchých názorných diagramů.
Nákresy jednoduchých operací jsou tak prosté, že je mohou vnímat i děti
základních a mateřských škol.
Samostatnou kapitolu tvoří didaktika zkoušení a skládání testů z matematických oborů. U maturit, přijímacích zkoušek na vysoké školy a
matematických testů v prvních ročnících bakalářského studia dostávají studenti
k řešení hrstku složitých příkladů kladoucích vysoké nároky na analytické
myšlení. Nediskvalifikují jen studenty trpící diskalkulií, ale také obyčejnou
roztržitostí, nesoustředěností a nepečlivostí, která bývá průvodním znakem
studijních, učitelských a humanitně zaměřených typů. Velká část populace
mladistvých dělá časté chyby, překlepy, přepisy a další drobná opomenutí jen
z nedostatku koncentrace, smyslu pro pedanterii a metodickou pečlivost.
Nejméně jednu polovinu testů, zkušebních pohovorů a ústního zkoušení u
tabule by měl tvořit výklad teoretického pochopení látky. Ani praktická,
analytická a příkladová část by se neměla opírat jen o zadání vyžadující velmi
složitý metodický a procedurální postup. Měla by se rozkládat na jednodušší
1
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podpříklady, aby o výsledku zkoušky rozhodovala znalost problematiky, a
nikoli nahodilostní a ryze psychologické faktory. Jinak hrozí, že matematika se
zbytečně stane odstrašovací hrozbou pro všechny zájemce o technické,
inženýrské a ekonomické obory a její examinátorské postupy nebudou mít
vysokou vypovídací hodnotu. Budou spíše zkouškou z povahových vlastností
koncentrace, pozornosti, pečlivosti a pedantství, jež s matematickými
dovednostmi přímo nesouvisí, anebo s nimi souvisí pouze druhotně.

5.4 Výuka češtiny jako rodného jazyka
S oklešťováním a oprošťováním osnov se šíří neuvážené snahy sestřihávat
výklady pravopisu, redukovat učivo mluvnické teorie, podceňovat gramatické
názvosloví a zcela rušit větný rozbor. Jejich důležitost zčásti oslabila možnost
používat v editorech spell checker a v češtině zatím nepříliš výkonný grammar
checker. Oba vštěpují uživateli dobře povědomí úzu, ale nemohou zastoupit
školní vysvětlení obecných pravopisných zásad.
Ukazuje se tu, že pokud dříve vládly v didaktice výuky přísné normy a
striktní pravidla, dnes se stává hlavním vodítkem spíše tradice, zvyk a živý
úzus. Doposud se zásluhou osvícenců jednostranně upřednostňovalo hledisko
etymologické správnosti, takže česká grafika výrazu filosofie se odvolávala
na etymologický základ σοφία „moudrost“. Takový etymologický normativismus a akademický přístup se pokládal za směrodatný i v poválečných
50. letech, kdy nebylo zvykem připouštět v psaní žádnou libovůli nebo
možnost užití několika rovnocenných variant. Každá úřední a podniková
kancelář musela být vyzbrojena posledním vydáním Havránkových Pravidel
českého pravopisu (1957), aby mohla úzkostlivě kontrolovat mluvnickou
správnost všech svých úředních přípisů.
Takové rigorózní lpění na správné ortografii a ortoepii později polevovalo a
vyklízelo pole britskému pojetí, v němž převažovalo hledisko tolerance
zvyklostí. Zvláštní oficiální pravidla pravopisu v Anglii vědecké ústavy
nevydávaly, ale platil tu ustálený „přijatý standard“ (Received Standard) a
doporučená „přijatá výslovnost“ (Received Pronunciation). Jejich podoba se
původně držela vzoru Royal English a výslovnosti jihoanglických
aristokratických vrstev (High Upper Classes), a časem do ní začaly více mluvit
university a hlavně televizní vysílání BBC. Princip tolerování více možných
variant se projevoval hlavně u atypického a nepravidelného psaní výrazů jako
brooch [brʊətʃ] „brož“ nebo gauge [geɪdʒ] „míra“, kde se pod vlivem
výslovnosti začalo připouštět i pravidelné hláskování broach a gage. Obdobné
snahy vítězily i u nás, v pravidlech pravopisu z roku 1993 se již podle
slovenského vzoru dovolovalo psaní filozofie a univerzita. Užívat dubleta se
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povoluje i v tvarosloví, takže ve tvarech přítomného času ve 3. osobě
množného čísla je možno psát oni musí i oni musejí.
Zatímco dříve se akademické psaní závazně přidržovalo řecké etymologie a
latinského psaní, dnes se prosazuje ve výslovnosti i grafice liberálnější
usualismus, ustupuje se grafickým zvyklostem a návykům neučených
uživatelů. Psaní odráží výslovnostní tendence úzu mluvy v sdělovacích
prostředcích a jazyk vzdělanců se začíná přizpůsobovat mluvě mas. Podobné
chápání normy se stává běžným i v oblasti práva. Zatímco dříve se u nás
verdikty soudů nesměly odchýlit od litery psaného zákona, nyní se dostává
většího uznání britskému zvykovému právu, kde chybí pevné znění psaného
zákoníku. Při neshodách v interpretaci zákonných ustanovení se hledá vhodný
praecedens v jiných kausách sahajících až hluboko do minulosti.
V nové době zvykové učení vítězí na všech frontách, pedagogové uznávají,
že žáci si nemusí psát do sešitů obecné poučky ani rozumět obecné teorii, stačí,
že bezchybně vyplňují testy. Spoléhá se na to, že správnou grafiku
mluvnických jevů opakovaně nacházeli v pasivní četbě, a díky tomu se jim
vštípila do oka i do paměti ve správné podobě. Úloha teorie a logického
pochopení zákonitostí se tak v učení stále více podceňuje, vzniká falešná
představa, že rodilý mluvčí se vůbec nepotřebuje mateřskému jazyku učit, a
výuka české mluvnické stavby je tím pádem zbytečná. Studenti už přestali číst
knihy, četbu poezie a umělecké prózy považují za přežitek. Nikdy neslyšeli
nikoho hovorově používat přechodníky a méně běžná příčestí, a proto
suverénně tvrdí, že tyto tvary jsou mluvnicky nesprávné. Jejich jazykový cit už
dávno neusměrňují klasikové moderní literatury, ale spolehlivým vodítkem je
jim daleko spíše nevyrovnaná úroveň ortografie u editorů internetových blogů.
Mnohem tragičtější výsledky přináší ateoretické zvyklostní učení
v mluvnici. Dnešní středoškoláci se kromě rodného jazyka učí průběžně další
dva jazyky, ale jazykovědné názvosloví, pojmenování mluvnických tvarů a
jejich syntaktické vazby se jim utápějí v mlhách. Na rozdíl od předchozích
generací jim nic neříkají pojmy imperativ, kondicionál, infinitiv, participium,
příčestí, přechodník, konjunktiv ani ukazovací, zvratná, reciproční a neurčitá
zájmena. Zastaralé a málo používané tvary přechodníků, participií nebo
minulého kondicionálu nikdy neslyšeli, a proto je považují nesprávná a
nečeská. Nečtou moderní románovou prózu ani starší klasiky, a proto mají až
hrozivě a povážlivě zmenšenou slovní zásobu. Už se vůbec neorientují ve
větném rozboru, nerozumějí věcně logice stavby věty a plavou v skládání
větných členů do složitějších řetězců. Před padesáti léty tyto partie
představovaly pilíře humanitního vzdělání a patřily k nezbytné výbavě
každého vzdělance, ale dnes z nich zbyly jen trosky. V skálopevném
přesvědčení o zbytečnosti jazykové teorie a větného rozboru utvrzují líné
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studenty i nezodpovědní pedagogové a novináři s rychlokvašeným vzděláním
na vysoké škole.1
Vše to potvrzuje dojem, že se ve vyšším školství všude rozpadá dřívější
expertokracie a osvícená vzdělanost, že místo erudovaných odborníků školy
produkují pouze pasivní znalce a „zběhlé uživatele“. Podceňuje se, že
mluvnické názvosloví a jazykový rozbor učí jazykové logice, teoretickému
vyjadřování a abstraktnímu myšlení. Vztahy podmětu, přísudku a dalších
větných členů budují intuitivní základ pro pochopení operací predikátové
logiky. Vzájemné vztahy neurčitých zájmen některý, žádný, každý podmiňují
pochopení matematického učiva o logických existenčních a universálních
kvantifikátorech. Mluvnické spojky v souřadných souvětích vytvářejí
předpoklady pro pochopení logických operací konjunkce a disjunkce.
Matematická logika nestaví jen na jazykové stavbě, sama zase zpětně
ovlivňuje lingvistiku a jazykový rozbor. Modální a epistemická logika
pronikavě osvětluje vzájemné vztahy modálních sloves a její rovnice usnadňují
koncepční výklad modality ve středoškolské a vysokoškolské jazykové výuce.
Gramatika je živou učebnicí intuitivní matematiky a formální logiky, každý
podobor logiky odpovídá některému ze sémantických polí přirozeného jazyka.
Celá říše logiky se kryje se sémantikou řečového myšlení a její podčásti jsou
vlastně nezmapovaná území, jež teprve čekají na objevy smělých
průzkumníků. Jazyk vnáší světlo do teoretického aparátu formální logiky a
pomáhá její postupy chápat i na elementární intuitivní úrovni žáka základní
školy. Naše studie English Semantics a Handbook of English Semantics
dokládají, že všechna řeč se dá přepsat do algebraických symbolů a jejich
logické rovnice vytvářejí algebraický kalkul vhodný pro počítačové zpracování
uživatelských vstupů v přirozených jazycích. Nejde tu už o prostou
digitalizaci, tedy převod obrazných celků na pixely a řetězce znaků (digits), ale
o logické kategorie předefinovatelné a převoditelného do sítě dalšího
zpracování informací. V blízké době budou moderní počítače schopny logicky
analyzovat, transformovat a synteticky pořádat jednoduché texty do databází a
zdárně simulovat lidské myšlení.

5.5 Výuka cizích jazyků
Ve výuce cizích jazyků se nejlépe ukazuje, jak tradiční akademickou výuku
řečových dovedností s kolektivním čtením a překladovou metodou postupně
vytlačila britská metodika s tichým individuálním čtením, nahrávkami,
náslechem a psanými eseji (essay-writing). Dřívější akademická výuka se úzce
držela latinského názvosloví, zůstávala v zajetí gramaticko-překladové
1
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58
metody, převládal důraz na grafickou stránku četby (reading skills), kolektivní
překlad textu (translation skills) do mateřského jazyka a překladová zadání
domácích úkolů. Naopak z nedostatku kvalitních a vhodných nahrávek se málo
času věnovalo náslechu (listening skills) a nácviku mluvních dovedností
(speaking skills).
Dřívější české učebnice byly mluvnicky velmi kvalitní, vpravovaly do mysli
studentů systematicky utříděné učivo se správným pojmenováním
mluvnických jevů a zpřístupňovaly ho také srozumitelným českým výkladem.
Jejich hlavní přednost spočívala v tom, že byly šity přesně a dokonale na
věkové ročníky, odpovídaly různým znalostním stupňům a obsažně
obohacovaly odbornou slovní zásobu potřebnou pro profesní specializaci
studentů různých středních a vysokých škol. K jejich slabinám naopak patřilo,
že výběr textů byl málo živý, zajímavý a přitažlivý, výrazivo složitých textů se
zjednodušovalo na úroveň omezené slovní zásoby studentů nebo se silně
přizpůsobovalo potřebám probíraných mluvnických jevů. Uměle vytvářené
texty v učebnicích byly poněkud kostrbaté a školometské, hodně se adaptovaly
na potřebu zapracovat do lekce určitou konverzační zásobu a nechat
začátečníkům osvojit určité potřebné výrazivo. Takové postupy se volily i při
knižních vydáních děl klasiků anglické a americké literatury. Kvůli
srozumitelnosti se publikovaly abridged versions, jež nahrazovaly výrazivo
lexikálně náročných textů zjednodušenou jazykovou úpravou.
Rázné změny vnesla do jazykové výuky a tvorby učebnic angličtiny 70. léta,
kdy se pod taktovkou labouristické New Left volalo po větší demokratizaci
školy. V řadě bodů tyto snahy souzněly s reformní pedagogikou a jazykovou
didaktikou z počátku 20. století, kdy se kladl velký důraz na provázanost
s živým mluveným jazykem a praktickými výstupy učení. Londýnský profesor
Geoffrey N. Leech inicioval nový směr „funkčního komunikativního přístupu“
(functional communicative approach) a spolu s profesorem university
v Readingu D. A. Wilkinsem začali pracoval na „pojmových osnovách“
(notional syllabus). Reagovali tak na starý tradiční styl „situačních osnov“
(situational syllabus), kdy lekce vycházely z praktických situací na ulici.
V jejich intencích se konverzační téma kultura uvozovalo články typu At the
Cinema a cestování rámcovalo výukovým materiálnem nazvaným výmluvně
At the Airport. „Pojmové osnovy“ naproti tomu prosazovaly soustavnou
didaktiku a systémové učení. Její nové učebnice zevrubně zpracovávaly
v každé lekci jedno určité sémantické pole. Pokud rozebíraly kategorii času,
hýřily diagramy, kde byly vyčerpávajícím způsobem názorně zakresleny a
pojmenovány všechny možné typy časových vztahů. Obdobně postupovaly při
výkladu prostorových, vlastnických nebo kvantitativních vztahů, při popisů
tvaru, látek, činností, pohybů, produktů a výrobců.
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V 80. letech se tento směr zalomil a v zjevné souvislosti s nástupem proudu
thatcherovské New Right začal ustupovat směrem k návykovému učení.
Teoretická systematičnost se vytratila a zůstal jen důraz na komunikativní
stránku jazykového projevu. Učitelé se postupně změnili v jakési zábavné
diskžokeje, kteří seděli v třídě s prstem na spouštěči magnetofonu či CDpřehrávače a pouštěli nahrávky na procvičování náslechu. Žáci nereagovali
doslovným překladem do češtiny, ale snažili se o globální porozumění
promluvy bez ulpívání na detailech a izolovaných nesrozumitelných výrazech.
Ztráta logických diagramů, sémantické ucelenosti a homogenity se dala
s těžkým srdcem oželet, ale méně už teoretická mluvnice nahrazovaná kusými
paradigmaty typu verb + -ing nebo adjective + -ly bez správného pojmenování.
V 90. letech se u nás rozpoutala válka starší generace „peprníkovců“ a
mladších „anti-peprníkovců“. První vycházeli z čtyřdílné vysoce obsažné
učebnice Angličtina pro jazykové školy (1995) Jaroslava Peprníka, která byla
určena pro středoškolské maturity i pro zájemce o jazykové státnice. Trvali na
výuce podle starých osnov, jež kladly před maturanty a adepty jazykových
státních škol náročné úkoly v rozsahu státních zkoušek i maturity na střední
škole. Navíc tato generace vytvářela hodnotné texty odborné angličtiny s
materiály šitými na míru potřebám oborové výuky jazyků ESP (English for
special purposes) na různých fakultách vysokých škol.
Tvorba jazykových učebnic se u nás v 90. letech stala vzorovou ukázkou
globální expanze komerčního byznysu. Jejich kulturní invazi zahájila už
s předstihem koncem 80. let učebnice Cambridge Course a po ní s malým
časovým odstupem následovaly Headway, Opportunities, Solutions, Project,
Horizons, English File aj. Netvořili je už prvotřídní vědci a lingvisté jako G.
N. Leech a D. A. Wilkins, nýbrž úspěšní psavci, praktičtí učitelé angličtiny,
kteří učili v kursech pro přistěhovalce a úzce spolupracovali s dravými
nakladatelstvími. Jejích posláním bylo zajišťovat na britských večerních
školách výuku přistěhovalců ze všech koutů světa, aby je integrovali do
západní společnosti a připravili je pro nekvalifikovanou práci jako mytí nádobí
v restauracích. Tyto učebnice představovaly velmi lukrativní obchod, neboť se
vydávaly v obrovských nákladech a masově šířily do evropských i
nerozvinutých zemí „třetího světa“. Aby měly co nejširší záběr a hodily se pro
co nejvíce studentů, musely redukovat mluvnici a teorii na úroveň nejslabších
žáků. I tady komercializace znamenala nivelizaci, sestup na nejnižší
myslitelnou úroveň, přizpůsobení výkladu na chápání dvanáctiletých děcek.
Propagovaly přirozeně multikulturalismus, aby se atmosféra na hodinách
vcítila do myšlení imigrantů ze všech kontinentů, ale nebyly jazykově
specifické. Neprobíraly, a ani přirozeně nemohly, učivo kontrastivně
srovnávacím přístupem s národním jazykem žáků. Z toho důvodu pomíjely
mluvnické rozdíly v rodném a cílovém jazyce, nepřihlížely k specifice učiva
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důležitého pro mluvčí z různých jazykových rodin. Nic se také nemohlo
překládat do rodného jazyka, takže řada výrazů zůstala objasněna pouze vágně
a obrysově. Pomíjelo se, že každý jazyk světa má své specifické zvláštnosti, že
partie mluvnice shodné s angličtinou není třeba vůbec důkladně probírat, a
naopak jinde je nutno výuku zaměřit výklad partií rozdílné gramatické teorie.
Drtivá většina britských učebnic učí angličtinu pouze s minimálním
výkladem mluvnice a vyhýbá se užívání správné gramatické terminologie.
Náležitého pojmenování se dostává více méně jen systému jednotlivých časů a
užšímu výběru slovních druhů. Jinak v nich vůbec nenajdeme termíny
pronoun, imperative, infinitive, participle, gerund, conditional, conjunjctive,
verbal noun, verbal adjective. Jejich autoři si vystačí pouze se
slovnědruhovým názvoslovím jako noun, verb, adjective, adverb, nepovažují
však za nutné zahrnout do něj i zájmena (pronouns), spojky (conjunctions) a
citoslovce (interjections). Uživatelé se nedočtou nic o důležitém třídění
různých typů zájmen. V učebnici Opportunities vidíme, že místo přivlastňovacích (possesssive pronouns) a ukazovacích zájmen (demonstrative pronoun)
používají vlastní terminologii, nazývají je chybně přivlastňovací adjektiva
(possesssive adjectives) a ukazovací adjektiva (demonstrative adjectives).
Pokud používají autoři této knihy termín conditional, pak ho používají
nesprávně pro různé typy podmínkových vět. Zavádějí si vlastní pomocné
třídění Zero Conditional, First Conditional a Second Conditional. Tím
samozřejmě vnášejí do celé mluvnice nesmírný chaos, protože tento výraz je
rezervován pro přítomný a minulý podmiňovací způsob v slovesné kategorii
způsobu (mood). Navíc se tím nabourává třídění všeho syntaktického učiva o
typech vedlejších vět. Je to prostup tak kontraproduktivní a matoucí, jako
kdyby si učitelé při výuce matematiky zaváděli místo standardního a
celosvětově užívaného addition „sčítání“ nesmyslné opisy jako „přidávání“ a
místo subtraction „odčítání“ vlastní novotvar „odebírání“.
Zcela zcestný je také sklon autorů britských učebnic používat jeden termín
ing-form „-ing-tvar“ pro pět odlišných mluvnických tvarů participle,
transgressive, gerund, verbal noun, verbal adjective, poněvadž každý z nich
má zcela odlišné vazebné schopnosti. Syntax podstatného jména slovesného
(verbal noun) a přídavného jmena slovesného (verbal adjective) je zcela
rozdílná od gerundia, příčestí a dalších slovesných tvarů jako přechodník.
Sami těmto rozdílům nerozumějí, protože je neustále sami pletou a zaměňují.
Vpád britské učebnicové metodiky má několik nepopiratelných předností:
- bohatý výběr živých textů, dialogů, nahrávek a poslechových cvičení,
- pro naše autory zatím nedostižitelná výtvarná a polygrafická úprava,
- bohatství názorných prvků, nákresů, fotografií a obrazné dokumentace,
- kvalitnější technologické zabezpečení nahrávek,
- u studentů se díky tomu radikálně zlepšilo porozumění mluvené řeči.
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Nedostatky nové metodiky lze naopak výstižně přirovnat účinkům vpádu
hollywoodské filmové komerce do evropských kin. Radikálně se zvýšila
technická úroveň, dějová dramatičnost, vizuální atraktivnost a obrazná
animace, ovšem za cenu tragického poklesu umělecké kvality na úroveň
kulturního obzoru a nejnižších pudů patnáctiletých teenagerů. V návrat ke
kvalitním výsledkům Peprníkovy školy lze už sotva doufat, a proto lze
spatřovat záchranu jen v tvorbě paralelních českých doplňkových učebnic,
které shrnují kromě překladového slovníku použitého slovního materiálu do
češtiny také potřebný výklad mluvnické teorie v rozsahu dřívějších osnov a
také s přihlédnutím k mentální vyspělosti žáků různých věkových stupňů.
Zatím se u nás vydávaly pouze doplňkové anglicko-české slovníčky, ale
systémově by mohly řešit drastickou nevhodnost britských učebnic pouze
doplňkové učebnice s odpovídajícím výkladem mluvnice, frazeologie,
cvičebními materiály, a také překladovými úlohami z češtiny do angličtiny.

5.6 Literární výchova
Ani na poli literární výuky neztrácí na platnosti ideová dichotomie načrtnutá
v tab. 4. Pokusy o vědeckou konstituci literární vědy podnikali koncem 19.
století Ferdinand Brunetière1, A. N. Veselovskij2 a Wilhelm Scherer3 a v 20.
letech v jejich stopách také stoupenci směrových literárních dějin jako
Benjamin Crémieux a Daniel Mornet4 nebo pokračovatelé historické poetiky
jako manželé Hector M. a Nora K. Chadwickovi5. U nás se jejich cestou ubíral
marxistický kritik Bedřich Václavek6, ale silný protiproud sovětského
kultovního tradicionalismu ho zašlapal do země.
Positivisté se spolu s levicovou avantgardou pokoušeli podezdít novodobou
literární tvorbu ideou její souvislé slovesné, kulturní, náboženské a
sociologické geneze od prehistorických přírodních národů, ale bylo to snažení
vyžadující obrovskou syntézu očima polyhistora. Převládající konservativní
tradicionalistický proud 20. století nebyl jejich snažení nakloněn, kormidlo
1

Ferdinand Brunetière: Évolution des genres dans l’histoire de la littérature. Paris
1890; Évolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle. Paris 1891-92.
2
A. N. Veselovskij: Istoričeskaja poetika. Leningrad 1940.
3
Wilhelm Scherer: Geschichte der deutschen Literatur. Berlin: Weidmann, 1883;
Poetik Berlin: Weidmann, 1888.
4
Benjamin Crémieux: Panorama soudobé italské literatury. Praha 1930; Daniel
Mornet: Le Romantisme en France au XVIIIe siècle, 2. éd., Paris 1925;
5
H. M. Chadwick and Norah K. Chadwick: The Growth of Literature, 3. sv., London
1932, 1936, 1940.
6
Bedřich Václavek: Česká literatura 20. století. Praha 1935; Písemnictví a lidová
tradice. Olomouc 1938.
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dějin třímali ve svých rukou příznivci německé konservativní duchovědy
Geisteswissenschaften W. Dilthey a W. Windelband známí svým zavilým
antipositivismem. Z duchovědy pak vycházela naše literárněvědná personalistická pravice v čele s Arnem Novákem a z opačného konce
evolucionisty napadala i funkční formální škola v čele s Janem Mukařovským
a Felixem Vodičkou. Vyšli sice z pozic Mathesiovy linguistic characterology,
ale v půli 20. let je směr zmámil směr funkcionalismu nakloněný studiu formy.
Jaký byl literárněvědný kontext, tak zhruba vypadala i bilance vzájemného
souboje opozičních táborů v školní didaktice. Po válce už u nás marxistická
estetika neoživla, karty rozdávala po únoru 1948 nejedlovská škola
patriotického tradicionalismu oslavující historickou románovou prózu Aloise
Jiráska. K spokojenosti jí stačilo vybrat bez zevrubného studia literárněhistorického procesu tři čtyři zářné vzory pro pionýrskou mládež, opříst je
silně idealizovanou hagiografickou legendou v bombasticky oslavném
severokorejském stylu, a měla vystaráno. V 60. letech vyvstal jejímu programu
patriotického personalismu oponent znovuoživlého strukturalismu. Snažil se
nejedlovcům čelit formální filosofií kosmopolitního impersonalismu
s chladnými výhradami proti studiu historické diachronie. Deformoval však
literární výuku silně směrem k aplikovaným naukám. Ty měly ovšem
v literární vědě jen úzký přesah v textové kritice a formální versologii a
v plném rozpuku jim proto bránila nechuť k vývojové historii. Proto formální
směr 60. let později bezelstně zdegeneroval v proudy hermeneutické
interpretace. Strukturální směr se tak šinul ve stopách osudů antických
pythagorejců. Zcela zapomněl na své osvícené průbojné počátky v Mathesiově
linguistic characteorology i Teigově a Mukařovského sociologii estetické
hodnoty, a skončil v uctívačské hermeneutice „zlatých slov“ (hieroi logoi)
svých svatých otců.
Soupeření našeho kultovního nejedlovského biografismu se strukturalisty
silně připomínalo napětí mezi literárními tábory ruchovců a lumírovců v 70.
letech 19. století. Na jedné straně přežíval vlastenecký, historizující a
tradicionalistický tábor, jehož ideová kontinuita vedla od Vlčkovy Osvěty,
Čechova almanachu Ruch a Kramářovy národní demokracie až k Nejedlému,
Štollovi a k dalším zastáncům „osobnostní metody“ v české poválečné literární
kritice. Na druhé straně stálo křídlo lumírovské, herbartovské a formalistické.
Jeho rodokmen vycházel z Durdíkovy herbartovské estetiky, Vrchlického
poezie, jeho epigonů a Karáskovy dekadentní školy, až nakonec zakotvil na
pozicích pražské funkční a strukturální školy. Tam kde první křídlo sázelo na
idealizující patriotismus, historicismus, klasicismus a kult velkých klasiků, tam
jeho protivníci bažili po kosmopolitní světovosti, cestovatelské exotice a
odosobnělé čisté formě. Oba tábory ale obrážely stopy nálad konservativní
únavy a zpronevěry osvíceným pokrokářským vzorům. Personalistům se
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z kultu klasiků stával pod rukama pomalu kult svatých a kosmopolitům
zapáleným pro formální metodu manýra hermeneutické exegese.
Hlavní chorobou literární výchovy a výuky literatury v rámci předmětu
český jazyk bylo dlouho přežívání kulturního tradicionalismu a zastaralého
osobnostního pojetí. Jeho největší slabinou byl oslavný biografismus, sklon
dogmaticky lpět na probírání izolovaných klasiků bez ohledu na společnost a
vývoj směny kulturních směrů. Že směry a hnutí hrají větší roli než
individuální tvůrci, neplatí jen v literatuře a umění, ale také v politice, filosofii,
metodologii vědy a školní metodice. Dějiny nevytvářejí individuální souboje
generálů či poetů, ale rozhodují je bitvy obrovských armád a literárních směrů.
Vůdce takových vojů nelze velebit jako demiurgy světového dění a lodivody
progresu, příslušela jim daleko skromnější úloha smítka unášeného
rozvodněnou řekou nebo dravé ryby hbitě využívající spodních proudů řeky.
Komunisté velebili Nejedlého a Štollovu „osobnostní metodu“ jako
kvintesenci pokroku, ale ve skutečnosti to byla trpká daň zaplacená draze
směrům personalismu na konci 30. let. Co do metodických postupů se
v ničem neodchylovala od literární kritiky oficiální konservativní pravice, od
jejího mainstreamu tryskajícího živelně od Krásnohorské, Vlčka a Schulze až
k Arne Novákovi a Miloši Hýskovi. Charakterizovala ji bezideovost a
bezsměrovost, ztráta kontaktu se sociální realitou, snaha o umělé vylepšování
životopisných legend velkých klasiků. Jejich historicismus se soustřeďoval na
velebení minulých vzorů a opěvoval jen hrstku vybraných klasiků pitvaných
v podrobných životopisných detailech jako vhodný výchovný příklad
k následování pro zdárná školní dítka.
Hlavním nedostatkem bylo neuznávaní důležitosti, ba vůbec existence
literárních slohů, programové pomíjeni žánrů, směrů, skupin, hnutí a generací.
Společenské pozadí v jejich oslavných monografiích na oko figurovalo, ale jen
jako umělá kulisa dějového plátna. Velcí klasici nevyrůstali organicky
z dobových sociálních hnutí, ale naopak zůstávali nepochopenými mučedníky
své ničemné a nicotné doby. Tyčili se vysoko nad prostým nechápavým davem
a trpěli mučednicky malostí svého okolí. Zůstali nepochopeni, protože se
narodili předčasně a „viděli příliš daleko do budoucnosti“.
Zápornou stránku historicismu byl ahistorismus, neschopnost vidět literární
tvorbu v dynamice společenského pohybu a všímat si vedle jevů kladných i
záporné. Díky tomu byl literární proces podrobován přísné vivisekci, z učebnic
zmizeli temní autoři jako Otokar Březina, Jiří Karásek z Lvovic či Jakub
Deml. Dekadentním, avantgardním a moderním autorům bylo souzeno
propadliště zapomenutí, pro své ponuré náboženské vidění nebo formalistické
zpitvořeniny si jednoduše nezasloužili zmínky. Odbourat zcela tábor
protivníků ale znamenalo osekat vývojové souvislosti a celý literární proces.
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Dnes už se nepěstuje chorobný biografismus jako v 50. letech, kdy si
učebnice vystačily s tím, že se do nekonečna omílali Jirásek, Smetana, Aleš a
Němcová. Osobnostní pojetí však dosud nezmizelo. Změnila se pouze
hodnotící znaménka, takže jméno autorů jako V. Vančura, V. Nezval, J.
Wolker a S. K. Neumann a E. F. Burian prakticky nelze použít bez přívlastku
„kontroverzní“ a „stalinistický“, i když šlo prokazatelně o oběti kultu
osobnosti. Přehodnocení znamének ovšem neznamenalo změnu povšechné
metody, společný jmenoval nadále přetrvával, šlo jen o posun priority od
komunistické státoprávní pravice k antikomunistické soukromoprávní tradici.
Z dogmatického kultu atheistických národních klasiků se pomalu stával opět
nefalšovaný kult církevních světců. Katoličtí spisovatelé Durych, Deml,
Zahradníček a Čep nejen hagiografické spisy světci s velkým zanícením psali,
ale jsou opět zahrnováni gloriolou jako v 40. let a sami se postupně stávají
kultovnímu postavami na způsob literárních světců.
Je to daň přirozeným proměnám společenského vkusu, kdykoli ekonomika
začíná prokluzovat v rozbahněných kolejích vysoké korupce a kriminality, tak
se přirozeně obnovuje vláda tmy, okultna, pověry a zbožné pověrčivosti. Na
školu i celou veřejnosti dopadá nálet pseudovědné iracionality, tajnosnubných
kryptověd, esoteriky a astrálního třeštění. Dříve atheistické světské kultury se
pojednou topí v apokalyptických a eschatologických náladách a svíjejí se
v agonii křečové zášti vůči všem pozitivním kulturním hodnotám. V sociálních
vědách odpovídají takové kulturní inverzi heuristické metody, hermeneutika a
literární interpretace.
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6. REFORMA VÝZKUMNÝCH PRIORIT VĚD
6.1 Vědecká konstituce a systematizace sociálních věd
Primárním předpokladem evoluční konstituce všech vědních oborů je
vybudování soustavné teorie věd (Science Theory) a systematické taxonomie
všech vědních disciplín. Jejich těžiště tkví ve vymezení postupů standardní
evoluční, komparativní, typologické a statistické metodologie, ale neméně
důležitý je záběr na specifika užité aplikované technologie a jejich oborové
odlišnosti od široké palety pokleslých pseudonaučných aplikací. Pro uchránění
výsostného území vědy je nezbytné systémové osvětlení „ne-vědy“ a takových
forem sociálního vědomí jako ideologie, kult, náboženství a magie. Logiku
jejího vnitřního členění a regulérních postupů lze vyčíst teprve z kontrastu
s okultní pavědou a jejich odlišného místa v klasifikaci forem poznávání.
Aby věda vybředla z bahna ideologické a metafyzické spekulace, musí mít
pro sebekontrolu k dispozici soustavnou diagnostiku ideologických nemocí a
psychopatologii mentálních poruch vědeckého myšlení. Bez jejích vodítka
odborník nečelí nákazám jako vzdělaný lékař, ale stává se jejich obětí jako
obyčejný pacient a bacilonosič. Vědec potřebuje prohlédnout, jakým
ekonomickým, politickým a ideovým zájmům slouží, aby se od nich mohl
svobodně distancovat, a nebyl jen jejich slepým nástrojem. Je-li hnán vášněmi
víru efemérních dobových ideologií, je co do bytu bezprizorní a co do odborné
kompetence nesvéprávný. Neudrží moč ani myšlenku, je obyčejným
přenašečem pouličních psychóz a tlampačem davových mánií. Aby dostál
povinnostem svého oboru, potřebuje znát zevrubný chorobopis své duše i
doby. Musí obhájit objektivitu zkoumání, ale ta neznamená netečné přihlížení
a nestrannost. Jeho bytostným posláním je bránit hradby strany vědy proti
fundamentalistické artilerii strany okultního tmářství.
Základní brzdou vědeckého myšlení ovšem dnes už není božský
kreacionismus, ale jeho moderní náhražky, četné obměny světeckého,
prorockého, heroického a humánního kreacionismu. Pokroky světské
sekularizace v novodobém kulturním myšlení nijak nezviklaly platnost
všeobecných zákonů kulturní, umělecké, náboženské a vědní ideologie, jež se
vracejí opakovaně do svých hnízd působením analogických hospodářských
cyklů. Věda i dnes úpí v područí ideového monopolu církve, i když ji ve
vysokém školství vystřídala u vesla katedrální metafyzika. Její postavení
není výrazně lepší než antice či renesanci, neboť ožívá periodicky jen krátce
jako denice s probouzením masová demokracie. V kulturních dějinách lidstva
nikdy netřímala politickou moc, ale naopak vždy sváděla urputné boje o
přežití v souboji s oficiální věroukou vládnoucích elit. Proto musí k uhájení
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své existence budovat po vzoru přírodních nauk spolehlivý imunitní systém a
pevnou hradbu z prověřených axiomů materialismu.

6.2 Evoluční projekty antropologických věd
Všechny antropologické, etnologické a humanitní vědní disciplíny tvoří
evoluční stupně jediné pyramidy, budují do výše nad sebou patra druhového
vývoje, a proto stojí pevně jedna na druhé. Na primátologii a její taxonomii
vyšších lidoopů staví svým tříděním plemen předků a variet druhu Homo
sapiens antropologie, antropologie na neolitickém vývojovém stupni přerůstá
v etnologii prehistorických kmenů a ta po dosažení stupně civilizovaného státu
v sociologii, která zkoumá v rámci různých společenství vzájemné soužití
sociálních tříd. Očím současníků je jasně přístupné pouze nevyšší horní patro
sociologie tříd, ale uniká jim její propojení s etnologií kast a antropologií
pravěkých plemen, o návaznosti na primátologii ani nemluvě.
Protože překlenutí a pevné vazby zdiva chybí a všechny etáže stavby plavou
ve vzduchoprázdnu, nezbývá než jediné. Stavět konstrukci od střechy, od
viditelného panoramatu přítomna dolů k nejasným kořenům tonoucím z mlze
nejasností. Poznávací proces nedokáže vysledovat souvislý vývoj od stavu
před několika miliony let a je nucen budovat poznání prehistorie na
asimilovaných a metamorfovaných pojmech jako národ a jazyková rodina.
Nedohlédne k horizontu etnologie pravěkých kmenů a z nouze si pomáhá
nespolehlivým svědectvím novověké naciologie, národopisem moderních
států. Pomíjí tak původní paleolitická etnika, jejichž prolínáním a slepováním
moderní národy vznikly, a místo aby se dopátral ke kořenům jejich rozkladem
na prvky, převařuje jako středověká alchymie jen směsky smíchané ze směsek.
Operuje s vysoce nepřesnými a zkreslujícími jednotami jazykových rodin jako
Slované, Keltové, Germáni a Řekové a chybně vymezuje jejich počátky
siločarami dnešních hranic.
Z úvah zcela vypadnul klíčový mezičlánek pravěkých kmenů, jejichž
povědomí ještě obstojně dožívalo u starověkých a antických historiků. Tito
kronikáři (Herodot, Berossos, Manetho, Tacitus, Jordanes, Geoffrey z Monmouthu) byli beze zbytku prohlášeni za lháře, i když se v plevách jejich
mytických domněnek skrývalo mnoho cenných zpráv o vzdálené příbuznosti
etnik. Novověký národopis je odbýval jako nesmysl a prohlašoval všechna
pravěká plemena za vyhynulá. Pomíjel je průpovídkami „teorie zániku“
(Extinction Theory), jako kdyby národnostní vývoj vylučoval dědičnost a
všechna etnicita se zformovala teprve po turbulencích „stěhování národů”
(Völkerwanderung). Hlásal programový recentismus, neudržitelné konstrukce
dovozující, že všechny soudobé národnosti se zrodily nedávno a z národních
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celků uměle slepených hranicemi hrabství a královských říší je možno zpětně
vymodelovat všechnu minulost.
Vhodný lék na hrubé a schematické konstrukce falešného evolucionismu
19. století objevil na počátku 20. věku směr etnografického difusionismu.
Zavedením klíčového pojmu „kulturní typ“ (Kulturtypus) přenesl těžiště na
srovnávací typologii etnických společenství a termínem „kulturní oblast“
(Kulturbereich) na zkoumání jejich difuse, rozptylu a migrací. Ozdravné tažení
difusionismu bylo, ostatně stejně jako všechny progresivní směry 20. let,
koncem dalšího desetiletí zadušeno nástupem politické reakce a částečné
rehabilitace se mu dostalo až v poválečných 60. letech.
Rekonstruovat lidský pravěk lze na podkladech matérie archeologického,
paleontologického i moderního genetického bádání, ale nejspolehlivější cestou
je kompletace map tras archeologických kultur a jejich typologické třídění
založené na komparativním studiu starověkých etnik. Zmapování migrací
paleolitických i neolitických kultur umožňuje navrhnout přes řadu temných
míst jednotný model lidské fylogeneze a sledovat jeho shodné průměty do celé
řady duchovních oblastí jako mytologie, religionistika a historická mluvnice. I
tady se ovšem vývoj dělil na etáže antropogeneze (vývoj plemen),
archeogeneze (evoluce materiální kultury), etnogeneze (vývoj kmenových
etnik) a sociogeneze (zrod lidských společenství a státností).
Nástin těchto vědních teorií byl již publikován v řadě dílčích studií, ale pro
zásadní metodologický zvrat správným směrem je nezbytné předložit nosnost
jeho modelu vědeckým ústavům a obhajovacím komisím na vysokých školách.
Nejde tu ani tak o stanovení časové chronologie doložitelných přelomů jako o
přechod k systematické typologii a evoluční taxonomii kulturních typů. Jejích
cílem je usouvztažnění výstavby kategorií všech kulturních typů, jaké nabídnul
přechod od Linnéa k Darwinovi či od Boylea k Mendělejevovi. Podnětem
k rozpravě by měla být oponentura studií Systematic Archaeology. Systematic
Anthropology a Systematic Ethnology, jež navrhují jednotnou integrální teorii
pravěkého vývoje lidské kultury a shrnují potřebnou evidenci v oborech
primátologie, antropologie, archeologie, etnologie, kulturní mytologie,
religionistiky a historické mluvnice. Jejich typologická syntéza ukazuje na
několik vývojových řad v prehistorii lidské společnosti:
Primátogeneze – průkaz jevů prográdní evoluce lidoopů v závislosti na
stupni deforestace (ústupu z pralesní samoty) jejich ekologické niky, a zároveň
jejich retrográdní devoluce čili zpětného vývoje díky reforestaci, tj. návratem
k soužití ve společenství s nižšími primáty v pralesní izolaci; hypotéza
vnitrodruhového interbreedingu tam, kde paleoantropologie nesprávně zavádí
názvosloví samostatných rodů, tedy předpoklad mnohem menší genetické
distance mezi pliocénními lidoopy během diferenciace do robustních herbivorů
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a gracilních karnivorů než dnes mezi jejich potomky; zároveň to znamená
přiznání právoplatnosti difusionistické polygeneze v lidské sapientizaci:
a.
b.
c.
d.

zrod kultur sběračů rostlinných plodů s valounovitou industrií
z robustních vegetariánských herbivorů (Paranthopus robustus),
vznik lovců s úštěpovou industríí z karnivorů a moustiérských „lovců
mamutů“ (Neanderthalers, big-game hunters),
zrod kočovných rybářů z levalloisienu, leptolitických kultur a paleolitických obyvatelů stromových obydlí (tree-dwellers),
původ pygmoidních plemen typu Homo floresiensis z gracilních lidoopů
(Australopithecus africanus) vývojově blízkých druhu Pan paniscus.

Antropogeneze – ujednocení archeologické, antropologické a paleontologické
nálezové evidence do integrální syntézy několika nezávislých genealogických
stromů; nástin evolučního vývoje lidstva, který vyvrací teorie zániku
(Extinction Theory) paleolitické druhové mnohosti všech paleolitických
společenství a prokazuje jejich kontinuitu do přítomnosti.
Archeogeneze – typologické utřídění archeologické evidence evolučního
rozrodu pravěkých plemen jako spolehlivého základu systematiky všech
antropologických a etnologických věd; průkaz, jak se druhová speciace díky
adaptaci na nové prostředí zároveň snoubí podle zákonitostí dědičnosti s
genetickou kontinuitou; evoluční zmapování migrací většiny archeologických
kultur a prehistorických kmenů minulosti dokazující jejich skryté zbytkové
přežívání v nářečním a folklorním substrátu novodobých národních etnik.
Etnogeneze – zavržení dosavadních třídění etnik umělým spojováním
s novodobými smíšenými národy a zcestné matení soustavné etnologie
s poměry recentní naciologie1, s asimilovanými národními celky a
jazykovými rodinami; systematické přebudování etnologie na studiu
prehistorických kmenových etnik a migracích archeologických kultur.
K těmto náčrtům evoluční geneze je nutno ještě dobudovat odpovídající
analytické obory neboli vědní disciplíny analytické etnologie, mytologie,
archeologie, religionistiky a architektur, poněvadž prehistorické vědy blokuje
zpětná rekonstrukce příbuznosti od dnešních národů; jejich rozvoji brání
chaotická asimilace, která metamorfovala původní pravěkou diversitu
paleolitických čistých kmenových pratypů v neústrojně smíšené spečence.
Paleolitická společenství si udržovala stav relativně čisté homogennosti až sto
tisíc let, než se začala v neolitu vzájemně prostupovat a vytvářet nesourodé
amalgamované asimiláty. Z toho důvodu nepředstavují zavedené termíny
jazykových rodin v prehistorických naukách udržitelné pojmy pro sourodá
1

Igor Souzdaltsev: Natiology: Social Science for the Third Millennium. Englewood
Cliffs, NJ, 1999, p. 1.
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etnika, ale nekonsistentní konglomeráty různorodých populací. Antropologické
disciplíny čeká týž proces vědecké konstituce jako středověkou alchymii, musí
postoupit od kontaminovaných směsí jako smetí, bláto a bahno a rozložit je na
elementární prvky. Musí odhlédnout od asimilátů dnešních národů a
jazykových rodin a rozložit novodobé směsice na molekuly chemických
sloučenin a atomy čistých chemických prvků. Hlavní směry dekompoziční
analýzy na elementární prvky přísluší několika novým oborům:
Analytická etnologie – rozklad stávajících národností do nářečích center a
folklorních regionů prozrazujících zbytky cizích prehistorických etnik.
Analytická antropologie: rozklad současných smíšených plemen do
původních kategorií paleolitických etnik.
Analytická mytologie – rozklad soudobých náboženství na sourodé komplexy
pohanských věr jednotlivých etnických menšin; s ujařmením řady cizorodých
kmenů museli bozi vládnoucí elity dobyvatelů adoptovat do své rodiny jako
synky bůžky porobených národů; jejich pomyslný nebeský pantheon kopíroval
sociální hierarchii ujařmení jednotlivých kast, stavů a tříd v rámci státu.
Smysl takové dekompozice na původní ryzí jednotky je dán vágním
chápáním jazykových rodin jako Uralci, Keltové, Slované, Baltové či
Germáni. Laponci, Vesové, Ingrijci a Ugrové patří do uralské rodiny jenom
druhotně díky místní adaptaci na okolní uralský superstrát. První se vyčleňují
laponoidní konstitucí, druzí příslušností ke skythoidním kmenům s k-plurály.
Nejvíce různorodým celkem jsou Keltové, kteří dostali jméno podle
nizkovzrostlého kmene Gaelů a Gaelů prozrazujících četné jazykové rysy
africké provenience. Stávající názvosloví plemen a národů odpovídá jen u
drobných a územně izolovaných celků. Plemeno afrických Bušmenů se
považuje za samostatnou antropologickou skupinu, i když se v něm kříží krev
pralesních pygmejů a pasteveckých kultur khoisanských mongolidů přišlých
z Asie. U většiny jazykových a antropologických skupin odpovídá svému
názvu věcně jen jejich dominanta, která tvoří jednotný jmenovatel
národnostního spletence. Středozemní rasa nemá vůbec indoevropský původ,
ale náleží k pravěkým „mořským národům“ (Sea Peoples). Mísí se v ní dva
vzdáleně příbuzné bratrské kmeny, na jedné straně jezerní rybáři Pelasgové
s Danajci dožívající jako potomci leptolitické aurignacké, a později i laténské
kultury, a na druhé straně pirátské kmeny Etrusků a Kimerů či Kimbrů, které
původně šířily mikrolitickou industrii, ale koncem mezolitu se vynořily ze
stínu jako potomci sauveterrienu známí svou srdcovou keramikou impresso
(Cardium Ware). Na jihozápadním cípu Evropy je doplňovaly populace
zemědělců se zvoncovou keramikou (Bell Beaker Folk) a kaukazoidní kmeny
pěstující kult býka s býčími zápasy.
Kulturní míšení národností lze nejlépe popsat na analytickém rozkladu
staroegyptské, staroindické, starořecké a starořímské mytologie. Jejich
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pantheony se navenek tváří jako spořádané rodiny Mardukových, Diových či
Jupiterových ratolestí, i když sjednocují pod žezlem jednoho panovnického
rodu božstva zcela cizorodých kmenů. Tvoří umělé slepence rozdílných
národností, jejichž božstva adoptovali do rodiny jako syny vládci nebes,
protože oficiální náboženství potřebovalo nastolit na nebesích takovou
kastovní hierarchii, jaká vládla mezi pozemšťany. Šlo o montáž několika
pohanských mytologií, aby bylo všem podřízeným vrstvám a menšinám
přiděleno odpovídající místo, jaké zaujímaly v celospolečenské směně práce.
Bohy megalitických národů byli Varuna, Uranos a Saturn, Pelasgové se klaněli
Baalovi a Kimerové ctili titána Krona. Když ale nad těmito kmeny početně
zvítězil indoevropský živel, dosadil si na olympský trůn Diovu rodinu a uložil
jí pro potřeby vládnoucího oficiálního konsensu adoptovat pelasgického Baala
jako syna Apollóna a nepřátelské plémě Krona, jež uctívali praobyvatelé
Řecka Graikoi, přijmout do svého středu skrze nezdárného synka Herma.
Průzračně čiré rody příbuzenstva vyvstanou, teprve až z „gulášových
směsic“ destilujeme nesmíšené pravěké kmeny a trpělivým izolováním pratypů
plemen poskládáme z gruntu nově mozaiku národů:
a.

negridé – nejstarší plemeno tvůrců valounové a sekerovité industrie
rozšířené v ekvatoriálním pásmu z Afriky do jihovýchodní Asie,
b. kaukazoidé – odnož negridů smíšená zčásti s asijskými mongolidy a
rozšířená kulturou acheulských sekeromlatů z Afriky do Jižní Asie,
c. europoidé – odnož kavkazoidů se šňůrovou keramikou a válečnými
sekerami prošlá dlouhodobou albinizací v boreálním pásmu Evropy.
d. mongolidé – plemeno asijských lovců mamutů a velkých samců (biggame hunters) s kupolovitými chýšemi a moustiérskými hroty,
e. bascoidé – odnož mongolidů s úlovitými domy a megalitickými stavbami,
f. dináridé – odnož širokolebých bascoidů vybíhající z Anatolie na Balkán,
g. uralidé – lovecká odnož mongolidů v severní Eurasii,
h. sarmatidé – jejich pastevecká odnož pronikající z travnatých stepí Střední
Asie na jih a přes Pusztu a Podunají až na Iberský poloostrov,
i. tungidé – plemeno kočovných rybářů s jezerními kolovými stavbami a
týpí chýšemi mířící ze severního Černomoří na Sibiř a Severní Ameriku.
j. pelasgoidé – odnož tungidů obývající Eurasii jako lid jezerních rybářů,
k. turkoidé – plemeno zakaspických bažinných rybářů s mikrolitickými hroty,
l. iberoidé – odnož turkoidů, která se v Středomoří živila rybolovem nebo
pirátstvím a v útesech vysekávala hroby a skalní obydlí (cliff-dwellings),
m. pygmoidé – krátkolebá nízkovzrostlá plemena, jež migrovala z Annamu
na jih jako negrité, na sever jako laponoidé, na východ přes Indii do
Afriky jako pygmejové a odsud severně do Evropy jako keltoidé.
Po rozkladu národností do takových pratypů je nutno přikročit k sestavení
jejich typologické charakteristiky ve všech oblastech kultury. Jejich identitu
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lze zřetelně rozeznat i po tisíciletích jazykové asimilace v tradičním oblékání,
stavitelství, půdorysech lidských sídel, jazykovém typu i mytologii. Falešná
optika klasické srovnávací mluvnice budí dojem, že vše před Kristem vymřelo,
ale popravdě je i v moderní kultuře vše postaveno z cihel paleolitických celků.

6.3 Evoluční projekty filologických nauk
Klasický výklad rozrodu indoevropských jazykových rodin v Schleicherově
Stammbaumtheorie vznikal ve snaze o přímé napodobení Darwinovy evoluce,
z nouze o materiálové podklady se ale nevyhnul řadě dogmatických předsudků
a schematických zjednodušení. Spory budí domněnka, že celá Evropa hovořila
kolem 1900 př. n. l. indoevropsky tam, kde ostatní prehistorické vědy
dokládají obrovskou diversitu rozličných plemen, cizorodých kmenů,
archeologických kultur a jazykových typů. Daleko přesvědčivěji vyznívá
předpoklad, že Indoevropané nepocházeli z jediného prakmene ani jediné
pramatky Evy, ale vytvořili optickou jednotu dlouholetým soužitím několika
národnostních složek. Skloubili genetický fond vysokých dlouholebých
Europoidů ze severu, krátkolebých laponoidů z východu, černovlasého
mediteránního typu na jihu a několika vrstev pasteveckých nájezdníků ze
Středních Asie. Infiltrovali se vzájemně do té míry, že přejímáním vzájemných
lexikálních výpůjček vznikly jazykové podobnosti budící dojem jednotného
původu. Všechny neindoevropské menšiny do sebe vstřebal dominantní
europoidní živel, nicméně jejich zbytky se zachovaly v odlišnostech dialektů a
nářečních variant.
Pojem Indoevropan je stejně zavádějící jako termíny Indián, Austrálec,
černoch a běloch. Jsou to všechno nesourodá plemena druhotně promíšená
soužitím v jednom lokálním rámci. Rozhodně se nepotvrzuje hypotéza
Schleicherovy „rodokmenové teorie“, že evropský kontinent na prahu doby
železné ovládal jeden jazykově a příbuzensky homogenní národ, z něhož se
postupně štěpily na polovičky a na všech koncích odlupovaly plástve
budoucích jazykových rodin. Ty měly vznikat podvojným dělením procesem
mitózy obdobným půlení buněk. Stejně mylná je i „vlnová teorie”
(Wellentheorie), již formuloval německý jazykovědec Johannes Schmidt. Ta
chápala indoevropské ložisko jako soudobý koncentrický homogenní národní
stát, který šířil vliv všemi směry ve vlnách jako vodní vír. Všechny takové
teorie zavánějí laickým sklonem paušalizovat přítomný stav jako nadčasový i
pro minulost. Výsledkem je, že se babylónská věž staví vzhůru nohama, vše
stojí na hlavě, minulost na přítomnosti, příběh lidské řeči se vypráví pozpátku
od babylónského „změtení jazyků“.
Mnohem pravděpodobnější je, že se pravěké kmeny šířily z přemnožených
populací paleolitických center v migračních pásech a hledaly si pro
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novousedlíky obdobný ekotyp jako v starých sídlech. Tento výklad vychází z
Trubeckého „řetězové teorie“ (Kettentheorie), z pozorování, že podobné
jazykové rysy se vyskytují v řetězových sledech podél starých migračních tras.
V kulovité celky se spojovaly teprve druhotně uzlovitým slepováním malých
knížectví ve větší království. Když jeden vojensky silný kmen získal převahu
na širokým okolím, vnutil mu i jako oficiální dorozumívací standard vlastní
řeč a kmenové jazyky menšin degradoval na svá nářečí. Drtivá většina malých
kmenových sídel díky sjednocování knížectví v malá království postupně
zanikla, ale nikoli bez zbytků. Podle předpokladů naší Transparenztheorie
jejich cizorodé enklávy prosvítaly dlouho folklorními zvláštnostmi skrze
dominantní superstrát a reziduálně se zachovaly až do dneška.
Jazykové a národnostní poměry se podle Transparenztheorie vytříbily zcela
odlišným způsobem. Platí hypotéza, že plemeno vysokých dlouholebých
europoidů šířilo ze Skandinávie až po severní Indii kulturu šňůrové keramiky,
ale jak ukazují její nálezy v severoindickém pohoří Vindhyas, první kontakty
se uskutečnily už kolem 10 000 př. n. l. díky jejímu východnímu postupu
doložením i souběžným šířením jomónské kultury. Árjové mohli mluvit
sarmatským dialektem íránštiny, ale pohřby na lešení, copánkem, jízdou na
koni a kupováním nevěst prozrazovali spíše asijský mongolský původ.
Slovanské a románské jazyky vznikly prosvítáním populací východních a
západních laponoidů v takovém europoidním či indoevropském superstrátu.
Germánské národy vznikly prosvítáním maglemoských mikrolitických kultur
postupujících od Kaspiku do severozápadní Evropy. Na jihu Evropy převládal
vysoký dinárský typ s megalitickými stavbami, ale zachoval se pouze
zbytkově v národnostech španělských Basků a britských Skotů. Černovlasý
jezerní lid sem doputoval už 36 000 př. n. l. s aurignackou kulturou, a proto se
hodně asimiloval. Mořští rybáři s keramikou impresso žijící v útesových
obydlích přižily jako menšiny Siculů, dnešních Siciliánů.
Protože se původní kmeny ve středověku přetvářely v třídní kasty a jejich
etnické rozrůznění překryly moderní národy, jediným spolehlivým vodítkem
k dešifraci kulturní typologie se stala sociologie. Jejím předmětem je rozbor
soudobých národních společenství na částečky sociálních tříd, jež z větší části
dochovaly starou rodovou orientaci na zemědělství, pastevectví, rybářství a
obchod, a tím nepřímo ukazují na původ z raně středověkých kmenových
enkláv. V Evropě se laikům zdá, že Česko osídlil odněkud jednotný národ
Čechů, a pak se náhodně rozložil na stavy, třídy a vrstvy. V Africe,
jihovýchodní Asii a Oceánii je ale zřejmé, že společenské uspořádání obyvatel
vzniklo z kastovní hierarchie plemen. Na místní šlechtu se povýšili
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dobyvatelskými nájezdy hamitští pastevci z Asie, z autochtonních bantuských
zemědělců si udělali nevolníky a z pygmejů otroky či služebné řemeslníky.1
V evropských poměrech se utvářela kastovní hierarchie obdobně, ale dnes
už původní kmeny, kasty a plemena splynuly v jeden jazykově kompaktní
národ, takže jejich rekonstrukce vyžaduje složitou sociologickou analýzu.
Privilegovanou pozici otrokářů si tu osvojovala z východu v bronzovém věku
dinárská plemena karpatské mohylové kultury až ze severní Afriky baskoidní
lučištníci s megalitickými stavbami. V železném věku však získal trvalejší
nadvládu hallstattský lid sarmatského úvodu, a to díky své koňské jízdě,
dvoukolým a čtyřkolým vozům a železné výzbroji. Díky jeho bojovému umění
si osvojovala privilegia nobility římská salijská kasta Marsů, ve střední
Evropě Bójové a Moravané a na severozápadu i Normané. Jednou z jejich
příbuzných frátrií byli i Volcae Tectosages, raný předvoj valašských pastevců
ovcí v Karpatech. Na Slovácku a v podunajském Noriku se jejich kultura
zachovala stavbami selských velkostatků skrývajících za bránou velký atriový
dvůr uzavřený ze všech stran čtvercem užitkových budov s koňskými stájemi.
Byla to vlastně údolní zmenšenina opevněných skalních středověkých hradů se
střílnami, věžičkami a cimbuřím.
Do nevolného postavení uvrhli selský stav vzešlý z europoidních
neolitických zemědělců, kteří obsazovali úrodnou naplavenou půdu v
nížinných údolích na povodí velkých řek. Proto v Podunají, v Pováží a na
Hané dosud převládá světlý vysoký robustní typ Kvádů a Langobardů
příbuzný severnějším Sasům a Gótům. Obýval dlouhé trojlodní doškové domy
s bočními chlévy, jež se zachovaly ještě v dnešní sasské hrázděné architektuře,
v církevní gotice, ve fríských wurthech a holandských terpech.
Méně výrazně se v našem areálu uchovaly jezerní rybářské kmeny uvyklé
stavět kolové týpí chýše a kůlové domy na vodních plochách. Rybolov
doplňovaly chovem ovikapridů, obchodem a směnárnictvím, a díky tomu se
vypracovaly v městský patriciát. Jejich sídla se dodnes zachovala v řadových
ulicovým domech řetězených souběžně podél vodních toků. Jejích
nejnápadnějším stavebním prvkem však zůstávala sloupová architektura
s balustrádami, arkádami, portiky nebo loubím, jež se dostávaly do módy
v renesanci díky vzestupu kupeckého stavu. Významně se zachovalo i
stavebnictví karpatského mohylového lidu proslulé stavbou okrouhlých
náměstí a návsí, klenutými mosty, kamennými zídkami a domy s oblým či
kupolovým zastřešením, jež se zbytkově udržely v jihočeských kulově
zaoblených štítech.
Architektura, folklorní kroje, mytologické legendy a krajová nářečí jsou tedy
dodnes živou čítankou pravěkých kmenů a národností. Dobře čitelné jsou
1

C. G. Seligman: The Races of Africa. London 1959; Lucy Mair: Primitive
Government. Harmondsworth, Middlesex 1969, p. 137.
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v nerozvinutých zemích, ale v evropském prostředí už jazykově splynuly
natolik, že vyžadují složitou analýzu. Vedle synchronní sociologie je dalším
velkým pomocníkem při výstavbě integrální vývojové soustavy kulturních
druhů statistika a typologie. Její síla tkví v utříděné klasifikaci synchronních
typových kategorií tam, kde se nedostává starší evidence a nedaří se exkavace
prehistorické matérie. Platí to zejména o evolučních nástinech v srovnávací
mluvnici, ústní tradici a religionistiky, jež dosud čekají na objasnění několika
vývojových teorií:
Glottogeneze – souvislý vývoj jazyků z nejméně tří nezávislých ohnisek:
a1. prefigující bantoidní jazyky s klasifikátory (pro lidi, zvířata, stromy a
vegetaci), plurálovou předponou b- a prenasalizací velár (mb-, nd-, ng-),
a2. kaukazoidní větev bantoidních jazyků se smíšenými rysy středoasijských
sufigujících a aglutinujících jazyků: znělostní korelace okluzív, trojúhelníkový vokalismus i–a–u, bohatá diftongizace a vokalická kvantita,
plurálový sufix -b místo prefixu b-, klasifikátory redukované na rody,
a3. europoidní odnož kaukazoidních jazyků, ergativ na -s se mění v nominativ
a b-plurál v plurálový dativ, ablaut v preteritech nepravidelných sloves,
b1. uralský typ s aglutinací, vokalickou synharmonií, plurálem na -t a
analytickými perfektními časy složenými z pomocných sloves a příčestí,
b2. baskoidní typ s aglutinací, vokalickou synharmonií, třenými hláskami β, θ,
ð, γ, χ, duálem, plurálem na -k a určitými členy v prepozici či postpozici.
c1. pelasgoidní jazyky s aglutinací, vokalickou synharmonií, korelací
s předními zaokrouhlenými vokály, lambdacismem a plurálem na -l,
c2. turkoidní jazyky s aglutinací, vokalickou synharmonií, korelací s předními
zaokrouhlenými vokály, rotacismem, plurálem na -r a préteritem na -t,
d1. sinoidní typ – syntetické monosylabické jazyky s reduplikovanou morfologií a fonologicky relevantním tonálním, melodickým přízvukem, který se
rozšířil z vietnamského Annamu mezi negrity a severní cestou mezi Athapasky jako typ na-dené příznačný pro kultury s kremací a saunováním,
d2. metamorfovaná hindská, andronovská, čadská a pygmejská odnož
sinoidního typu, která si ve skupině Ewe-Igbo ještě zachovala reduplikaci
a melodické tóny, ale vytvořila novou normu se zvláštním vokativem,
mužskými o-kmeny, ženskými a-kmeny, labializací a prenasalizací velár
q-keltského typu (kw-, gw-, mb-, nd-),
d3. keltoidní odnož pygmoidních jazyků s labializací, prenasalizací a
palatální satemizací velár (ke/ki- > s/č); její morfologie staví na bohatém
vidu s protikladem prúběhových a habituálních časů.
Poetogeneze – vývoj slovesných a literárních žánrů, rozdělení žánrových
kategorií do nejméně čtyř pěti nezávislých vývojových linií a kategorií:
b1. totemistický folklór loveckých kmenů s úštěpovou industrií,
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b2. heroický folklór pasteveckých národů středoasijské provenience,
b3. kyklopská aliterovaná hrdinská epika baskoidních a skythoidních národů,
c1. unylá milostná elegika kočovných rybářů jezerního lidu,
d1. tragická melancholická elegika pobřežních mořeplaveckých kultur,
e1. tricksterský, šibalský a směšnohrdinský folklór laponoidních kmenů,
e2. realistická humoristika městského řemeslného lidu.
Takové dělení nezdůrazňuje taxonomický význam žánrových rodů jako
lyrika, epika, próza a drama, ale člení typy folklóru na nezávislé žánrové
kmeny (lineages) odpovídající hlavním etnickým liniím lidstva. Předpokládá,
že uraloaltajské kmeny vzešly z loveckých kmenů s úštěpovou industrií a od
totemistických počátků (b1) přes vývojovou fázi pastevectví až po moderní
americký western vyznávaly v písňové, epické, románové i filmové podobě
žánrový typ heroiky s důrazem na etiku ochrany ženy a férového duelu. Tab. 6
ilustruje postupný sled evolučních stadií městské lidové slovesnosti od
nejstarších počátků u laponoidních národů až po dnešní románovou prózu.
Divošská bajka – trickster jako nomádský trpasličí zvířecí sběrač v pralese
soupeří o potravu s jinými potulnými zvířaty
 negritská bajka – trpasličí zvířecí trickster (Kantčil) bojuje o jídlo proti
starším hloupým zvířatům (jihovýchodní Asie)
 pygmejská bajka – trpasličí zvířecí trickster bojuje o jídlo proti
sousedským obřím zvířatům (Afrika)
Barbarská bajka – trickster jako usedlý pralesní trpasličí zvířecí osadník
žebrá o potravu a vyjednává směnu zboží ve vesnici hloupých zvířecích
obrů (usedlých neolitických zemědělců)
 athapaskská bajka – zvířecí trickster bojuje proti nadpřirozeným obřím
duchům sališských rybářských kmenů (Sev. Amerika)
 buddhistická bajka džatáka: bratrská zvířata proti člověku lovci (Indie)
Civilizovaná bajka – zvířecí monarchie s králem zvířat
 sněmovní bajka – trickster jako poslanec parlamentu zvířat (rady
starších) v zvířecí monarchii pod vládou krále lva (severní Afrika)
Antropomorfní bajka – trpasličí dítě v lidské rodině

nalezenecká pohádka – trpasličí syn (Paleček, Tom Thumb) jako
adoptované (nalezené, unesené) trpasličí dítě (z dřevěného pahýlu)
bezdětných lidských rodičů

skrčkovská pohádka – antropomorfní trpaslík skrček bojuje o přežití
proti velkým zlým lidem (Evropa)

laponská sněhurčí pohádka – odstrkovaná choť či služka se vrací domů
mezi své soukmenovce trpaslíky
Nanotheistické pohádky (s řec. nanus „trpaslík“) – pohádky o domácích
hospodáříčcích (Penátové, Lárové, ruský Domovoj), ochráncích domova

76













pomocnické pohádky – pohádky o zázračných trpasličích pomocníčcích,
kteří pozvou četné příbuzenstvo a semelou obilí či postaví hrad a přehradu
za noc (irští leprechauns, havajští menehune)
hornické pohádky – pohádky o permoníčcích
řemeslnické pohádky – pohádky o záškodnických šotcích, rarášcích a
zmecích (angl. gremlins)
skřítkovské pohádky o lesních trpaslících (angl. goblin, něm. Kobold)
Timokratické veršové novely ze stavovské společnosti 14. stol.
francouzská fabliaux – humoristické lascívní veršové anekdoty
v rýmovaných osmislabičných kupletech o šibalských kouscích a
napálených manželech
německý švank (něm. Schwank) – prozaický či dramatický cyklus
vyprávění o lidových šibalech, o žertéři Tillu Eulenspiegelovi aj.
maqama – perská šibalská rýmovaná próza maqama, maqamat
(al-Hamadháni v 10. století, al-Hariri z Basry v 13. století)
arabské anekdoty o šibalech Džuhovi (10. stol.) a Nasreddinovi (13. stol.)
kocourkiády – humorná vyprávění o radních konšelech v Kocourkově
(Schildbürger, Lalenbürger, Abdérité z starořeckých Abdér, město
Gotham v Anglii, Brétizy ve Francii)
Renesanční pikareskní próza (patriciát) – romány o šibalském sluhovi
pícarovi a jeho pánu patricijském šlechtici
španělský pikareskní román – šibalský hrdina Lazarillo de Tormes
(1554), Guzmán de Alfarache (1599)
německý Schelmenroman – německý šibalský pikareskní román
Grimmelhausen: Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch (1668);
Evropský vývojový román – vyprávění o mládí a uměleckém zrání
německý Entwicklungsroman – Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre
Tab. 5. Poetogeneze slovesnosti laponoidních národů1

Prosodogeneze – nástin evoluce typů versologie, rozrodu forem a žánrů
lidového písňového folklóru od prehistorických dob až do dneška:
a1. evoluce časoměrné hymnologie u kaukazoidních a europoidních kmenů
s triangulárním vokalismem (i - a - u) a bohatě odstupňovanou kvantitou
(a – ā/ai – āi); zpíval je chór vedený knězem předzpěvákem v procesích
poutníků orodujících na cestě k dřevěným modlám božstev nebe, země,
vody a slunce a v chrámové liturgii naturistického agrárního polytheismu
neolitických zemědělců,
1

Pavel Bělíček: Encyklopedie soustavné literární vědy I-IV, 3. Literární historie. Praha
2014, tabl. 22, str. 74.
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b1. totemistický písňový folklór loveckých kmenů s úštěpovou industrií a
prosodií založené na počáteční či koncové souhláskové konsonanci,
b2. sylabický verš v oktosylabech či 12-slabičném sylabotónickém verši zpívaném v hrdinské epice za doprovodu lyry či jednoho strunného nástroje,
b3. iniciální aliterovaná konsonance v hrdinské epice megalitických národů,
c1. paralelistická versifikace (písňová prosodie syntaktických paralelismů)
u nejstarších levalloiských kultur kmenů kočovných rybářů,
c2. nerýmovaná elegická disticha zpívaná v melancholické
monodii za doprovodu flétny v gnómice blízkovýchodních národů,
c3. elegické kuplety v rýmované milostné a gnómické lyrice,
d1. melodická prosodie sinoidní jazykové rodiny založená na opakování
tónové výšky a triadické stavbě kolových tanců (óda - antóda - epóda),
d2. regulovaný verš (regulated verse) s vnitřnímu rýmy a pravidelným
měněním počtu slabik ve verši podle schématu 5 – 7 nebo 6 - 8.
d3. melismatický verš, kde na koncové slabiky připadají koloratury s více tóny.

6.4 Evoluční projekty religionistiky a kulturní mytologie
Religiogeneze – nástin prehistorické evoluce
a vývojové taxonomie
historických náboženství vyvěrajících z pravěkých totemistických věr a
animistické magie paleolitických kmenů:
Agrární kulty zemědělců a sběračů rostlinných plodin:
a1. fytotheismus – kult rostlin jako prapředků rodu a převtělení mrtvých,
a2. naturismus – uctívání přírodních živlů, elementálů a činitelů agrární
bonity půdy, otce boha nebe, matky bohyně země, bohů slunce a vody,
a3. pasionalismus – uctívání trpícího syna boha vegetace a obílí
a4. mánismus – kult mrtvých předků (ancestral cult), pohřbíváním lebek otců
doma pod podlahou a konfuciánský kult synovské zbožnosti (filial piety),
Náboženské kulty loveckých a pasteveckých kmenů:
b1. totemismus – víra ve zvířecí prapředky a přináležitost k zvířecím rodům,
b2. zoomorfní transmigracionismus – víra v posmrtnou reinkarnaci,
převtělení a metempsychózu lidské duše ve zvířecí podobě,
b3. astrotheismus – víra v zrod dětského mesiáše zvěstovaného hvězdou,
b4. tengristický monotheismus – víra v boha Tengriho a zlého anděla Erlika.
Náboženské kulty rybářů s mikrolitickou a leptolitickou industrií:
c1. petrotheismus – uctívání svaté kamenné krychle Kaaba v Mecce založené
muslimským praotcem Ibrahimem a posvátné pohřební jeskyně založené
judaistickým praotcem Abrahamem, obecněji kult posvátných skal vůbec,
umění šamanských skalních rytin petroglyfů a maleb petrografů,
c2. uctívání kamenných stél bojovníků a „kamenných bab” na vršcích,
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c3. hydrotheismus, fontitheism - kult svatých studánek a posvátných tsenotů
ve skalách či na dně vysekaných šachet (cliff-dwellings).
Kulty laponoidních a pygmoidních kmenů:
d1. nanotheismus - kult malých domácích hospodáříčků (lares a penates
v starém Římě, Děduška Domovoj v Rusku).
d2. pyrotheismus – kremační rituály pohřbívání mrtvého s vdovou na hranici
a vyvěšování uren s popelem na stupách, sloupech a v kolumbáriích podél
hlavních frekventovaných tepen.
d3. ventotheismus – janusovský kult větrů odnášejících popel a duše sežehnutých mrtvých do nebes; na sloupech a stupách byl zobrazován jako
Ianus bifrons s dvěma či Ianus quadrifrons se čtyřmi opačnými tvářemi.
d4. aviotheismus – koledy a obětní rituály k stěhovanému ptactvu přilétajícímu
na jaře do svých hnízd a slavených coby převtělení duší mrtvých předků.
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7. SOCIÁLNÍ KOŘENY POSTMODERNÍ DOGMATIKY
7.1 Kulturní dopady nové vlny moderního fundamentalismu
Jednotným jmenovatelem stavu středoškolských didaktik, vysokoškolských
přednáškových plánů i skladby priorit vědeckého výzkumu je dobové kulturní
vědomí, které hýbá i duchem médií a komunální politikou. Osvícená doba
chrlí gejzíry životodárného poznání, ztemnělý věk astmaticky vykašlává hlen
bledých chorobných vizí ze záhrobí mimoskutečného světa. Že populační
genocidy moderní doby nezaostávají v ničem za středověkými, nikdo nepopře,
ale doposud chybí zevrubná analýza průvodních genocid ve vědě, kultuře a
umění. Asi proto, že dějiny píší jejich původci, kteří z vydřiduchů dělají
chlebodárce a z obětí imperiálních výbojů jejich pachatele. Tak alespoň
dezinterpretuje dějiny kniha Yvesa Ternona L'Etat criminel: Les genocides au
XXe siecle (1995) a revizionistická historiografie koloniálních velmocí. Podle
její zvrácené optiky mohou za všechna neštěstí hladomory dekolonializovaných národů namířené cíleně proti vlastnímu obyvatelstvu, a ne
hospodářská embarga, jež je v době sucha izolovala od hospodářské pomoci.
Prvním dilematem každého vědce je vyřešit si otázku, zda je cílem poznávat
reálnou skutečnost materialistické vědy osvícenských protestantských států,
anebo ideologicky falsifikovat její umělou kulisu z pohledu papežské
dogmatiky a supí optiky velmocenských predátorů. Zda lze prolidové
centralistické režimy renesance, osvícenství a obrození cejchovat jako
nacistické totalitní diktatury, kdežto korporativní režimy křižáckého
středověku, protireformačního baroka a protinapoleonské koalice oslavovat
jako lidovládné parlamentní demokracie. Zda má objevovat evoluční strom
vědeckého poznání, anebo se přikrmovat na zatuchlé mršině neoscholastické
věrouky a vybíjet si křižácký instinkt arizací slabších jinověreckých národů.
Klíčem k pochopení všech zákonitostí je vlnová povaha a periodická
rekursivita všech dějinných sociálních procesů založená na spirálovém
opakování tržních cyklů. Její poznání vyvrací idealistické pojetí dějin, jež
vnímá příběh lidské civilizace jako nakupení nespojitých volních lidských či
božích výtvorů a patristickou tradici svatých proroků dogmatu. Světlo do
chaosu nahodilosti vnáší tím, že všechny lidské výtvory spojuje v souvislý
strom jednoho historického procesu a objevuje v něm pokračování evoluce
přírodní. Zákonitá stadia vývoje se v něm zapisují jako letokruhy a přesleny
kmene, jež se pnou vzhůru a rozrůstají se do větví. Stavba jeho koruny
umožňuje rozpoznat pravidelnost dějinných forem společnosti, státu, trhu,
náboženství, filosofie, kultury i umění. A navíc dává tušit jejich vzájemnou
souvztažnost a koloběh živné mízy mezi kořáním a listovím. Že se silueta
takové integrální evoluce kultury už hmatatelně rýsuje, se snaží doložit oddíly
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kapitoly 5. Klasická metafyzika existenci stromu sociální evoluce popírala,
nořila všechna lidská díla do ahistorického bezčasí, do nadčasové říše
psychologie a božských idejí. Umění měla za statický percepční odraz věcí na
sítnici oka nezávislý na směně práce a vzestupném běhu dějinného pokroku.
Doby temna vzývají teror, a nepáchají ho jen na kacířích, mění v haldu sutin
na bodu ground zero i vlastní mateřskou kulturu. Nejde jen o neotomistickou a
dekonstruovanou metafyziku, ale také o nejedlovský tradicionalismus a další
uctívačské kulty v sovětském bloku. Exkluzivní polo-náboženské sekty se
utvářely z mallarméen coterie ve Francii, Georgekreis kolem S. Georgeho i
katedrálních kroužků heideggerovců v Německu. Věnovaly se exegesi
uznávající hierarchii zasvěcenců od apokryfů falešných lžiproroků až po
posvátná slova (hieroi logoi) nejvyšších guru. Všichni uctívači preparují své
modly a plní je řezinami jako Nejedlý Masaryka, Dvořák Václavka, Vlašín
avantgardu či Leška Mathesia. Budují jim pomníky, ale nepochopením jejich
vědeckého jádra animizují a personalizují nesrozumitelný sociální vývoj.
Pořádají kolem nich obřadné tanečky jako pověrčiví divoši kolem své pečeně.
Systémová věda odkrývá skutečnost, ale školská a katedrální tradice zazdívá
tak, že ji betonuje pomníkovými kolosy. Všechny existující termíny
společenských a kulturních věd jsou neplatné „lžipojmy“ jako linnéovské třídy
dvounožců, čtyřnožců a osminožců. Čekají na darwinskou rekonstrukci
vzestupných řad vývojových forem ne vztahy jevové podobnosti, ale
genetického příbuzenství. Ta vyžaduje zdlouhavou komparativní analýzu
jevových variant prozrazujících jeden skrytý genetický prakmen. Hlavní
brzdou poznání jsou předsudky laického fenomenalismu, víry, že věci jsou
takové, jak se prostému oku a uchu jeví. Směry gestaltismu a strukturalismu se
mylně domnívají, že uchopily holistickou celostnost, když našly ženské torzo,
ale dokáží ho v představách domyslet v percepční jednotu se vším, co k němu
patří. Drtivá většina jazyků, lidských i psích jedinců ale koherentní strukturou
není, představují spíše „pouliční směsky“, vnitřně nesourodé jedince jako
krátkonohý oříšek, jehož otcem je vlčák a matkou jezevčice. Skutečný
esencialismus vidí podstaty jinak než Platón, Santayana, Collingwood i
Locke, nestačí mu přidat třínohému oříškovi jednu protetickou nohu navíc, ale
hledá podstatu stopováním genetických pratypů jako jezevčík, vlčák, vlk a liška.
Největším úskalím moderních humanitních věd není otevřená korupce typu
pokoutního předávání úplatků, ale krize laického i vědeckého myšlení, která
staví racionální poznání mimo zákon a nahrazuje ho sterilní fideistickou
věroukou. Jejím jádrem je epidemická nákaza jezuitské misionářské nemoci,
která mění kriticky myslící vědecké školy v zbožné uctívačské náboženské
sekty a osvícené badatele v ohnivé kazatele křížových výprav. Dnes ovšem už
nejde o monopol biblického dogmatu, ale o novotvary z líhně nové moderní
neoscholastiky, často založené i na pokřivené aplikaci darwinismu. Jsou to
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bludy monofyletického kreacionismu (single-phylum či single-origin theory),
který obrací přirozenou evoluci na hlavu tím, že místo paleolitických kmenů
staví na počátek stvoření světa dnešní smíšené národy, plemena, jazyky a
náboženství. Přejímá od středověké metafyziky chorobný sklon nazírat svět
jako camera obscura, která obrací celý svět vzhůru nohama. Místo
přirozeného vývoje od nižšího pak dosazuje všude stvořitelskou vůli od
nejvyššího demiurga. Nutným výsledkem jsou aprioristické doktríny, že
během stěhování národů se kdesi zformovaly a odkudsi přišly už dnešní
hotové národy a rasy, a vše, co předcházelo, zaniklo a vyhynulo (extinction
theory). Nejčastější mutací jsou teorie vyvracející deterministickou příčinnost
v přírodě technokratickým principem funkční účelnosti a teleologie. Jejich
vyšší mutace představuje Carlylův heroický kreacionismus (hero worship),
sovětský stalinský kult klasiků, generálů a státníků nebo nonkonformní
personalismus, který v 30. letech vlažně suploval kult svatých v jihoevropských klerikálních režimech.
Monofyletismus odmítá vnímat pluralitu paleolitických kultur a staví na
počátek civilizace první Evu, prvního Indoevropana, prvního Indiána, prvního
Australana či Afričana, i když archeologie dokládá imigraci desítek cizorodých
osadnických kmenů. Uniká mu, že černoch, běloch, indoevropština, prakeltština, pragermánština a praslovanština jsou vnitřně nesourodé struktury
vzniklé druhotným míšením několika rodin kmenových jazyků a nechápe
nutnost destilovat jejich části do původních čistých komponent. Není připraven
popustit víc prostoru polyfyletické teorii, která nabízí substrátovou analýzu na
elementa. Zavelel ve vědách ke katastrofálnímu regresu tím, že vzdal řadu
hypotéz difusionismu a systémové typologie, jež odhalovaly v regionálních
kulturách zanikající zbytky starých asimilovaných kmenů. Upjal se na zvrácený
pseudoevolucionismus, který chápe vývoj, jako by kráčel zpětně od lidoopů
k jednobuněčným a od jednotné úřední řeči smíšených národů k nářečím
starých regionálních kmenů. Věří v funkční technokratický kreacionismus,
který považuje aplikovanou lingvistikou za vynález rušící právoplatnost
dřívější soustavné historické jazykovědy. Hlásá soběstačnost synchronních
průřezů, a tím i zbytečnost diachronických studií, jako kdyby anatomická
struktura každého druhu nevyvěrala z předchozího vývoje nižších organismů.

7.2 Zrod metafyziky z ducha tržních boomů
Pojem genocid je stejně jaké všechno kulturní názvosloví silně a
protismyslně nadužíván, ale není možný pokrok vědy tam, kde jí na hrobě
tancují zpití pompou svých oslav její vrahové, kati a hrobaři. Nelze vytloukat
personalismus personalismem a stalinský kult osobnosti Renouvierovým či
Mounierovým kultem ducha nebo vymítat vědecký marxismus jako
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stalinismus velebením P. Judina, M. Rozentala, A. S. Ščerbakov, L. Z.
Mechlis a dalších jeho stalinských katů. Přesně tak postupuje antikomunistická
fronta nevěda, že západní a sovětská pravice 30. let pluly na stejné vlně.
Pomocnou ruku z tůně utkvělých předsudků může nabídnout jen analytická
revize všech pojmů, nová genetická rekategorizace názvosloví a evoluční
zmapování kulturního vývoje.
Jakákoli reforma školy a věd musí vycházet z hluboké analýzy aktuálního
stavu vzhledem k trendům globálního vývoje a v jejich relacích posuzovat i
proveditelnost navrhovaných změn. Jejich realizace není otázkou vzepětí
lidské vůle, ale spíše dobrého větru v plachtách, neboť ve hře jsou
determinanty obrovských tržních sil. Pochopení trendů vývoje skýtá jen
chronologie probíhajících cyklických změn a zmapování územních kulturních
pásem. Z dlouhodobého kursu na protestantský sever nás mimořádně
vychýlila „divoká deregulace“ 90. let a její korekce budou značně obtížné.
Vývoj od jednotného školství k jeho privatizaci a hierarchické diferenciaci se
zarazil a nyní jsou na řadě zotavovací programy.
Tab. 6 a 9 ukazují, že díky krizí 2008-2014 se dosavadní pluralizační trend
ocitá na vážkách a připravuje se etapa fúzování kapitálových společností.
Ekonomické hodiny se otáčejí v kruhu a jejich ručička brzy dosáhne inflexního
bodu, kdy se současná nadnárodní Evropa začne opět posouvat směrem
k centralizovaným národním státům. Pravidelná periodicita hospodářských
cyklů napovídá, že takové tendence vyvrcholí díky postupující monopolizaci
velkých korporací v 40. letech. Každých sedm osm let přichází výrobní krize a
s ní i větší či menší revoluce, která posune spirálovou rotaci společnosti o
jeden velký skok kupředu. Smyslem krizí je alarmovat občanskou veřejnost,
aby změnila dosavadní pochodovou osu a dosadila k zajištění optimální
strategie řízení novou vládní garnituru, jinak hrozí, že se tržní stroj zadře. Jásat
však nad každou změnou režimu je pošetilé, neboť každý půlstoletý cyklus
vede od úlevy rozporů k jejich dalšímu nakupení a od míru k další válce.
Abychom rozuměli sociálním sílám, jež zmítají kulturou, vědou a školou,
tab. 6 znázorňuje sled konjunktur a krizí v našem poválečném vývoji.
Konjunktury jsou zde vykresleny jako směrové šipky otáčející tržní čas po
směru hodinových ručiček, zatímco krize mezi dvěma šipkami lámou kružnici
do pravidelného šestiúhelníku. Podobný rytmus hospodářského vývoje měly i
ostatní evropské země, protože konec války 1945 je postavil všechny na jednu
startovní čáru. Celý poválečný cyklus 1946-1997 lze vyložit jako sérii dílčích
posunů od uvolnění rozporů mírem až po jejich nové navršení vystupňováním
hektické horečky finanční spekulace. Přelomový bod tady představovala krize
1975-1977, která v důsledku nasycení spotřebního trhu ukončila údobí výrobní
prosperity a uvedla ho do stavu vleklé stagnace. Tu se daří překonat jen silným
ekonomikám díky tomu, že spouštějí mohutnou expanzi do rozvojových zemí.
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V politice tento přelom provázel přechod od pokrokářské levice ke
konservativní pravici a v kultuře od osvícené vědy k temné okultní sepsi.
mír 1945 populační a potravinová krize
komprese
edifikace: stavební boom
boom finanční spekulace
budovatelská literatura
1953 měnová krize
1989
1956
monetizace

industrializace: boom

spekulativní horečka
stagnace + inflace

těžkého průmyslu

stagflace 1975
saturační krize
konsumpce:

1962 technická krize
technologizace: boom

boom spotřebního průmyslu

výroby lehkého průmyslu

masově spotřební krize 1968

Tab. 6. Vzorec poválečné tektoniky konjunktur a krizí
Z tab. 6 vysvítá, že jednotlivé sektory průmyslu se vyvíjejí střídavě
v návaznosti jeden za druhým, od těžkého strojírenství až k spotřebnímu zboží,
službám a bankovní spekulaci. Každá konjunktura přitom aktivizuje jinou
vrstvu obyvatelstva a dosazuje k moci také jinou garnituru sociálních elit.
Takové sekvence boomů a krizí se střídají periodicky v kratších i delších
cyklech, a souběžně s nimi se opakují i podobné směrové tendence v umění,
filosofii, politice a vědách. Jednou kvetou přírodní vědy, podruhé estetika,
formální vědy, sociologie, filosofie a metafyzika. Od typu konjunktury se
odvíjí i změny světonázoru a L.Goldmannovy „vize světa“ (vision du monde).
konjunktura
edifikace
budovatelství
industrializace
socializace
technologizace
strojírenství
konsumpce
monetizace
komprese

umění
klasika
idylismus
sentimentalismus
elegika
formalismus
artismus
realismus
tradicionalismus
hermetismus

filosofie
mechanický
materialismus
sensualismus
fenomenalismus
formalismus
logicismus
determinismus
voluntarismus
metafyzika

politika
utopismus
komunismus
liberalismus
civilismus
technokracie
managerismus
demokracie
konservatismus
oligarchie

obory vědy
fyzika
přírodověda
estetika
uměnověda
logika
matematika
sociologie
filosofie
okultní nauky

Tab. 7. Koordinace výskytu směrů politiky, umění a filosofie

Deleted: <sp>
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Konjunktury nejsou chaotické výrobní tendence, ale obrovské hospodářské
tlaky, jež deformují celé společenské těleso. Velké budovatelské stavby
v průběhu budovatelské konjunktury vyžadují národní jednotu, správní
centralismus a dirigistické řízení výroby. Inklinují k modelům totalitní
demokracie, jimž se říká hanlivě totalita a přiléhavěji autarchie. Další boomy
přinášejí postupnou liberalizaci totality a přenášejí těžiště ze státu na široké
spotřebitelské masy. Konzumní konjunktura vychází vstříc prostému člověku,
zvyšuje odbyt spotřebního zboží zvedáním platů při nízké úrovni cen, a
uzpůsobuje tak režim demokratické egalitě. Její rovnostářství zajišťuje
vyrovnávání mzdových rozdílů sociálních vrstev, ale hlad po masové spotřebě
se jednou nasytí a nastane velká krize (great depression). Jejím působením se
všechny výrobní kapacity se octnou na suchu a začnou mlít naprázdno.
Z následné vleklé stagnace není úniku než globální expanzí na zahraniční
trhy. Gigantické tovární komplexy chátrají a vyplácí se pouze výroba drahých
luxusních artiklů pro malou vrstvu zbohatlíků. Jejich tlakem se začínají státní,
veřejné a družstevní majetky privatizovat, monopol státní správy se tříští a
výsledkem je pluralita, stav politické, mocenské a majetkové roztříštěnosti.
Nemá však dlouhého trvání, neboť většina malých výrobců přílivem levného
zboží ze zahraničí krachuje a fúze jejich majetků prohlubuje hierarchicitu,
příkrou majetkovou diferenciaci mezi zbohatlými magnáty a chudou většinou.
hierarchicita
osa y
dualita/diarchie
totalita/tyrannis
pluralita

totalita
osa x

pluralita/oligarchie

egalita/demokracie.
egalita

Tab. 8. Typy sociálních struktur v „sociálním prostoru“
Abychom složitou skladbu sociálních systémů zjednodušili na jednoduchý
model s měřitelnými parametry, můžeme si různé typy režimů představit jako
geometrické obrazce zasazené do soustavy kartézských souřadnic. Jejich tvar
bude připomínat budovu v abstraktním dvourozměrném sociálním prostoru
definovaném parametry výšky a šířky. Spodní část budovy na obrazci tab. 8
znázorňuje postavení a rozložení mas, horní střešní část vystihuje členění
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vládnoucích elit. Horizontální osa x vyjadřuje ukazatel šíře sociální základny,
vertikální osa y označuje výšku vládnoucí společenské hierarchie a stupeň
majetkové diferenciace mezi elitami a širokými masami.

7.3 Kulturní souřadnice dneška
Abstraktní popis deformací sociálního tělesa je třeba srovnat s konkrétními
typy modelů správního řízení. Jejich nákresy v tab. 9 zachycují jejich stav
během půlstoleté rotace konjunktur v tab. 6. Protože se průběh rotací
v kruhových cyklech neustále opakuje, je možno převzít pojmenování, kterým
je častovali už staří Řekové. Časté změny správy v čele městského státu je
naučily rozeznávat přiléhavou klasifikaci administrativních režimů jako
tyranida (tyrannis „vláda jednoho“), politeia (πολιτεία „vláda občanů“),
demokracie (δημοκρατία „vláda lidu či všech“) a oligarchie (ὀλιγαρχία „vláda
několika mála magnátů čí mocnářů“).
Pojmy tyranida i totalita dostaly časem hanlivý nádech, protože se jim o
negativní reklamu postarali oligarchové. Jejich podstatou jsou mocenské
koalice státního úřednictva s širokými masami jako v době Solóna, Peisistrata,
Augusta, Traiana, Ludvíka XIV. či Josefa II., kdy panovníci potřebovali utužit
státní správu a spojit se v zápase s oligarchy s lidem. Čisté demokracie se
držely jen na městských magistrátech, ve větších agrárních říších však musely
vytvářet koalice lidového tribunátu s decentralizovaným státem. Jejich dobrým
příkladem je vláda Perikleova a Hadriámova či doba alžbětinská, huguenotská
a rousseauovská. Po „velké krizi“ ale přichází s železnou pravidelností
„bartolomějská noc“, která nastolí vládu zbohatlé oligarchie. Její podstatou je
spojenectví magnátů a jejich korporací proti lidu. K zaměňování oligarchií
s demokraciemi snadno svádí mocenský pluralismus, posílení vlivu stavovského sněmu a uvolnění zákonnosti. Její způsob vládnutí dobře ilustruje vláda
Drakóntova, Kritiova a Sullova nebo barokní protireformace a Svatá aliance.
Vůči lidu prosazovali diktaturu, ale magnátům udělovaly svobody a privileje.
Klíč k pochopení politologie moderní doby otvírá zákonitost, že autarchie
razí komunisté, demokracie zavádějí labouristé a oligarchie konservativci.
K tomu je zapotřebí dodat, že světlé věky prosperity a reformace se dnes
přezývají termínem socialismus, kdežto éry privatizací a spekulativní horečky
se označují jako kapitalismus. Na sporností takovým nepřesným lidovým
označením přidává, že se z nich vstávají odpadkové kbelíky pro všemožně
významové haraburdí, a proto vyžadují ošetřit a očistit analytickým
zpřesněním. Obecně je nutno výměr všech směrů nutno redukovat jen na
krátkou dobu, když vznikly jako spontánní odraz živého ekonomického
substrátu. Tak „autentický komunismus“ vřel v Evropě jen v letech 1948-1951,
„autentický bolševismus“ jen 1902-1906 a „autentický marxismus“ pouze
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v období 1846-1851. Jejich další přežívání už spočívalo v setrvačném přenosu
obsahově vyprázdněné formy zbavené původního zdroje, náboje a smyslu.
totalita egalita hierarchicita pluralita
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

absolutisme: Louis XIV.
classicisme: Boileau
Restoration: Karel II.
kvietismus
Fenelon
pietismus
salemské
procesy
encyclopédistes
Diderot
josefínský absolutismus
Aufklärung Josef II.
revoluce 1789

revoluce 1848
Bachův absolutismus
pařížská komuna 1871

francouzská
romantika
laissez-faire
free trade
Svatá aliance

Bismarckův
Sozialistengesetz 1879
dekadence
moderna

Rooseveltův
New Deal
sovětský
komunismus
apokalyptika
New Age
postmoderna
Tab. 9. Periodicita totalit a pluralit

87
Střídání autentických směrů v rámci vyšších cyklů probíhá jako na ciferníku
hodin rozdělených osou totalita – pluralita a egalita – hierarchičnost..Diagram
tab. 9 ukazuje, že v novém věku se jejich vlnová oscilace zkrátila na zhruba
staletý interval. Díky tomu ekonomické hodiny ukazují v polovině staletí na
totalitu silně centralizovaného národního státu, kdežto koncem staletí na
pluralitu silně decentralizovaných oligarchických režimů. Za vlády Jindřicha
VIII. a Josefa II. dostala centralizace úřednické správy název „absolutismus“ a
jejím průvodním znakem byl obvykle rozmach protestantského hnutí. Údobí
protireformace naopak charakterizovalo rozdrobení jednotné moci mezi mocné
magnáty a řádové korporace. Přechod od hierarchických oligarchií k centralizovaným totalitám zpravidla zajišťuje diarchie čili dvojvládí, jaké vládlo za
občanských válek Yorků a Lancasterů v Anglii nebo Armagnaců a Bourbonů
ve Francii. Vzniká plynulým procesem monopolizace vojenské moci jako
během římského rozbouřeného triumvirátu a diumvirátu, jež nakonec ústrojně
přešly v Augustův mírový univirát.
Ustálení pevných kategorií ve všech historických a společenských vědách
brání opakované nálety neoscholastické metafyziky, která obrací všechny
relace vzhůru nohama a rozmetává budovu poznání na trosky. Dnes se ustaluje
v tisku oficiální kulturní cítění, jež žehná křižáckým výpadům proti
albigenským, valdenským, lolardům i husitům a prohlašuje helénistické,
renesanční, osvícenské i komunistické režimy za totalitní tyranie. Reprezentativním hlasem doby se stává Margaret Thatcherová, která považuje feudální
privilegia normanských baronů za zárodek „lidských práv“ a jejich stavovskou
monarchii za počátek britské demokracie.1 Šimona z Montfortu, jehož rod vedl
křížovou výpravu proti Albigenským, pokládá za zakladatele parlamentní
demokracie a prvního ochránce lidských práv. Demokracie však znamená
v řečtině doslovně „lidovládu“ a svůj postoj k lidovládě dala Thatcherová
jasně najevo podporou apartheidu a potlačením Scargillových hornických
stávek. Obdobně zcestnou demagogii rozvíjeli presidenti Ronald Reagon a G.
W. Bush, kteří zapojovali vojensky do „demokratizace“ Středního východu
zpátečnické monarchie v Perském zálivu.
Takovou devastaci politického názvosloví však účelově provádí ideologie
téměř každého druhého režimu. Musí nějakým způsobem respektovat
poválečný dobový konsensus a najít pro vlastní politiku důstojné místo na
žebříčku jeho hodnot. Aby k takové ideologické svévoli nedocházelo, musí
společenské vědy popsat jasně dějinnou periodicitu všech politických směrů a
vymezit jim pevní místo v spektru v sociálním i politickém spektru. Režimy
1

M. Thatcher: Why democracy will last (The Second Carlton Lecture), 1984 Nov 26:
„So steady and inevitable was our own progress towards democracy—so familiar are
the landmarks—Magna Carta 1215, Simon de Montfort's Parliament in 1265, Habeas
Corpus in 1679.”
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autarchie, technokracie, demokracie a oligarchie se v tomto pořadí vyskytnou
pravidelně v téměř každém půlstoletém cyklu, a nejlepší zárukou pevného
vymezení je podat přesný výčet jejich typologických znaků v tab. 10 a 11.
Korporativní oligarchie
cechovní korporativismus – rozdělení společnosti do stavů, cechů a profesních komor (agrární, advokátská, exekutorská komora) s určitými privileji,
obchodní korporatismus – převod státního a veřejného vlastnictví do majetku
soukromých nadací a nadnárodních korporací s akciovým vlastnictvím,
akciové vlastnictví – podílnické vlastnictví akciových společností a obchodních korporací jedním magnátem a dalšími podílníky dle výše vkladu,
supranacionalismus – nadnárodní integrace a prorůstání obchodních struktur,
subnacionalismus/subetatismus – lokálpatriotismus, oslabení řídící role
státního správního centra a rozpad národního státu do nezávislých krajů,
regionalismus – ochromení správních funkcí ústřední vlády (devoluce)
vyprázdněním státní pokladny, převod a prodej výběru daní do rukou
krajových magnátů a nomarchů vládnoucích neomezenou mocí v provinciích,
privilegismus (z lat. privilegium „výsada“, privus „soukromý“. lex „zákon“)
– zavádění stavovské hierarchie nerovných občanských práv, mocenských
výsad a zvláštního beztrestného soudnictví pro bohatou oligarchii,
plutokracie – vláda peněz, kde každý má taková občanská práva, výsady,
soudnictví a péči, jaké si zaplatí, kde se finanční plutokracie stává netrestatelnou, neodvolatelnou a nestíhatelnou smetánkou ovládající všechen hmotný a
duchovní majek společnosti.
Fundamentalistická protireformace
fundamentalismus – náboženský fanatismus, který rozkrádá sekulární stát a
postupné odbourává všechny jeho ramena, aby dosáhl převedení světské
správy, výběru daní, soudnictví a školství do rukou náboženských korporací,
misionářství – vysílání misionářských misí na výzkumné mise mezi
pohanské divochy s cílem obrátit je na pravou víru a připravit expanzi,
svatá inkvizice (lat. sancta inquisitas, inquisitio haereticae pravitatis) –
církevní soudní stolice založená při vatikánském papežském úřadu i
v jednotlivých státech za účelem stíhání heretiků, protestantských kazatelů,
jinověrců a osob nařčených z čarodějnických praktik,
rytířské mnišské řády (ordines) – nadnárodní náboženské korporace šikované
ke křížovým výpravám a dobývání lén, starořecké náboženské spolky (amfiktyonie, amfiktyoniai) vedoucí svaté války za dobytí „svaté půdy“, kde byly
pohřbeny Théseovy a Orestovy kosti, rytířské spolky Orden de Calatrava
1164 v Kastilii, Templáři, Řád teutonských rytířů (Deutschritterorden, 1190),
svatá válka (bellum sacrum, πόλεμος άγιος) – náboženské křížové výpravy
proti jinověrcům, křižácké kruciáty, mohamedánský al-Ġazawāt v 7. století,
muslimský džihád, „spravedlivá válka“ (bellum iustum) papeže Urbana II.
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vyhlášená 1095 koncilem v Clermontu a vešlá do historie jako první křížová
výprava, španělská Reconquista proti Maurům, francouzská Katolická liga
(Ligue catholique, Sainte union 1584), Katholische Liga v Mnichově 1609,
infiltrace – snahy prošpikovat protestantské země špiony, jací se od 16. století
školili v duchu tridentského koncilů v jezuitských školách v Douaine a Calais.
Velmocenský hegemonismus
hegemonismus – všeobecný kolaps mezinárodního práva a vláda mocenské
svévole globálního hegemona a dalších koloniálních velmocí v temných érách
budování velkých říší, mocenských bloků a závislých držav útočných států,
kolonialismus – dobývání nových zemí za účelem získání přírodních zdrojů,
vysídlování trestanců a nemajetné chudiny do koloniálních držav, vytváření
říšských protektorátů a koloniální správy nad domorodým obyvatelstvem,
imperialismus – rozpad „národních států“ a jejich pohlcování velmocemi,
fúzování v nadnárodní dobyvačné říše a poklesávání v závislé satelity,
expanzionismus – obchodní expanze do okolí v epochách globalizace trhu,
kdy v zámoří v sledu za misionářskými kazateli postupuje zakládání kupeckých faktorií a přísun vojenských posádek vyslaných na jejich ochranu,
svaté aliance (La Sainte-Alliance) – vytváření mocenských bloků konservativních monarchií a theokracií, aby „demokratizovaly“ revoluční rovnostářské
režimy (Vídeňský kongres, Trojspolek, něm. Mittelmächte, Katolická liga),
iredentismus – finanční a vojenská podpora rozkladného působení vnitřní
opozice (irredenta) s cílem oslabení a podkopávání opor národních států;
Sparta opakovaně bourala athénské hradby, neboť Athéňanům a závislým
satelitům nepřiznávala právo na vlastní sebeobranu.
Tab. 10. Syndrom protireformačních oligarchií
Demokratismus
přímá demokracie „lidovláda“ – vláda široké občanské veřejnosti
prostřednictvím referend, jejích tribunů a svobodně volených zastupitelů,
egalitarismus – rovnost občanských práv bez ohledu na majetek,
kupní sílu, rod, stavy, komory, cechy, národnost, rasu a pohlaví,
družstevnictví – rovnostářské vlastnictví podniků, kde každý člen má
jeden rovný členský hlas bez ohledu na výši počátečního vkladu a
vložený majetkový podíl na společném družstevním majetku,
kolektivismus – státní podpora malovýrobního sektoru kolektivního,
družstevního, skupinového a veřejného vlastnictví,
spontaneismus – podpora živelného soutěžení a samostatné podnikatelské iniciativy drobných malovýrobců a obchodníků zespodu,
konsumerismus – strategie cílené podpory výroby masového konzumu a levného spotřebitelského zboží dostupného pro široké masy,
deflacionismus – strategie ochrany pevné měny, levné výroby
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spotřebních artiklů a dostupných cen pro nejširší masy spotřebitelů,
antikorporativismus – rušení profesních komor, cechů, profesních
komor a velkých společností, rušení stavovských výsad a privilejí ve
jménu občanské rovnosti a stejných občanských práv,
pevné směnné kursy, vytváření měnových unií středně vyvinutých zemí, aby se ubránily diktátu volné měny (fixed currency rates) velmocí,
antiprivilegismus – rušení stavovské hierarchie a zvláštních výsad stavů,
emancipace – osvobozování poddaných od nevolnictví, lenní
závislosti, dlužního otroctví, robot a naturálních dávek.
Tab. 11. Hlavní rysy reformačních demokracií

7.4 „Bartolomějské noci“ vědy
Návaly metafyziky, scholastiky a okultních věd do pomatených hlav nejsou
klinické případy několika chorých mozků nebo halucinace nějaké vesnické
stařenky, skutečné faits sociologiques se z nich stávají, až když posednou jako
projev spekulativní horečky a reflex celé černé ekonomiky celou generaci
mládeže vstupující právě do občanského života. Mládež je nositelkou
revolučních nálad během každého dějinného převratu, netuší, co chce, ale nedá
pokoj, dokud toho nedosáhne. Zpravidla to netuší ani starší generační elity, jež
dosadí k vládní moci, prokáže to ostatně jasně až průběh následné tržní
konjunktury během vlády jejího kabinetu. Jeden kabinet střídá druhý a mladší
generace starší vrstevníky, ale není jedno a totéž, když kvetoucí zlatý věk
reformace vystřídá jedno až dvě století bigotní protireformace, diktát nové
církevní scholastiky a série třicetiletých válek. Většina protestantských států
severní Evropy se v baroku efektu silného zatemnění nevyhnula, nicméně
zabránila nejhoršímu, dokázala, že není nevyhnutelné předat kulturní a
politickou moc feudální reakci a jezuitskému řádu. Sehrála scénář „předržené
reformace“, a díky tomu se jí podařilo hospodářsky porazit a předstihnout
katolický jih.
Hlavní nebezpečí oligarchických režimů na prahu nového temna tkví
v pravidelných hrůzách „bartolomějských nocí“, kdy je pod pláštěm tmy
vyvražděna většina představitelů demokratické strany. Takové převzetí moci
předvedla vláda Drakóntova, Kritiova a Sullova nebo barokní protireformace a
řada klerikálních a nacionalistických režimů 30. let 20. století (Kristallnacht,
die Nacht der langen Messer). Kylónskou vraždou byla nastolena diktatura
Drakóntova, ale její masakr nedosáhl rozměrů Kritiova puče, který nastolil
Athénách pod patronací spartských vojsk oligarchickou vládu třiceti tyranů.
Během noci bylo v roce 404 př. n. l. zavražděno 1500 demokratických
předáků, jen hrstka se zachránila přepisem majetku. Podobný scénář se

91
opakoval v Římě roku 82 př. n. l., kdy Sullova diktatura ukončila vražděním
dlouhé období demokratických snah bratří Gracchů a Mariovců. Během noci
bylo povražděno 7000 odpůrců z řad plebejské strany populárů, čímž
odstartovalo utrpení vleklých občanských válek. Na upomínku Kritiova
oligarchického puče v Athénách bylo pojmenováno také mnohovládí „třiceti
tyranů“ za císaře Galliena po 253 n. l.
„Bartolomějské noci“ jsou pravidelným způsobem nástupu oligarchických
elit k moci po érách demokratické lidovlády. Jejich hnací sílou bývají kruhy
sesazené aristokracie spolu s reakčním klérem a vrstvou nových zbohatlíků.
Vítaného spojence z řad bývalé levice jim získá mocenský vzestup státního
úřednictva znechuceného rovnostářským přerozdílením příjmů. Majetková
diferenciace vyostřuje jeho zájmy tak dlouho, že pokud puč neprovedou
soukromoprávní podnikatelé, ujmou se jejich role špičky státoprávní
věrchušky samy. Oba tábory motivuje vidina rychlého zbohatnutí během
privatizací a spekulativní horečky. Holedbají se hesly svobody a liberalizace,
ale za nimi se vespod skrývá jen velké rozkrádání veřejných majetků
maskované pláštěm okultní tmy a mafiánské bezzákonnosti. První se hlásí o
podíl na kořisti arizátoři, korupčníci a defraudanti, jako byl kdysi papežův
oblíbenec Jakob Sprenger, autor neblahého Kladiva na čarodějnice (1485).
Rekvírovat cizí majetky se ale v takových chvílích hodí i protestantským
duchovním jako Cotton Mather, předseda puritánského senátu, který dal
upalovat čarodějnice v salemských procesech. Zvlčení morálky zasahuje na
konci půlstoletých cyklů všechny země i vyznání. Všichni chtějí ve rvačce
hyen urvat svůj podíl poukazem, že dědický nárok jim zavdává katolická,
protestantská či sovětská dogmatická ortodoxie. Moskevské procesy a územní
expanze Sovětského svazu koncem 30. let dokazují, že pružiny ekonomických
boomů fungují se stejným efektem souběžně ve všech zemích kontinentálního
pásma. Jestliže státní úřednictvo ztuční natolik, že cítí potřebu rázně se
odtrhnout od mas kultem vysokých hodnostářů, pak hony na čarodějnice a
demokratickou levici elegantně zvládne i sovětský politruk.
Podstatou dogmatismu není tvrdošíjné lpění na obecných teorémech, ale
chorobné uctívání neomylnosti světců, klasiků, vůdců a generálů, jaké šíří
pravidelně směry konservativního tradicionalismu. Jejich jádrem je dobový
syndrom kulturních pogromů braniborské, nepomucké, tridentské (šmalkaldské), rudolfínské a pobělohorské oligarchie. V moderní době ho věští houfné
vlny obracení katolických konvertitů jako kardinál John H. Newman, G. K.
Chesterton, Paul Johnson a Newt Gingrich. Většina z nich signalizuje masový
obrat veřejného mínění doprava v důsledku nakupení sociálních rozporů
v předvečer válek. Jejich prvním znamením bývá saturační krize, kdy se až
po hrdlo nasytil trh a začala vleklá stagnace. Taková situace v Evropě nazrála
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v letech 1933 a 1975, kdy skončil věk levicových utopií a zhoustla napjatá
atmosféra mezinárodního napětí.
Prostoduché laické myšlení vidí za vším jen zlosyny jako Hitler či Stalin a
unikají mu obrovské spodní ekonomické tlaky žhavé lávy chrlící napovrch
popel. Moderní doba spustila pogromy dreyfusiády a hilsneriády v údobí
dekadence 1895-1903, po ní následovalo válečné štvaní bellicismu 1913-1918
a nástup diktátorů v letech falangismu 1933-1939, který se během války
zvěčnil hromadnými deportacemi a holokaustem Židů. První obětí byly
pokaždé cizí menšiny a levice, která má sklon jitřit spor „třídy proti třídě“ a
lidové opozice proti vládnoucí smetánce. Pravice ale zlomí její odpor
špionománií, obviňováním ze zrady a spolupráce s vnějším nepřítelem.
Vítězství dosahuje šířením nálad xenofobního nacionalismu, který míří proti
levicovým aktivistům a podněcuje lynčování národnostních menšin. Po
saturační depresi v polovině 70. let takový obrat zahájil thatcherismus
(lepenismus) 1975-1981 a dovršila jugoslávská krize 1991-1999. Jako
v případě dekadence, bellicismu a falangismu šlo o regulární výraz stagnačních
konjunktur monetizace a komprese, jež často ústí do válečných konfliktů.
boom monetizace
konservatismus
personalismus
misantropismus
elitismus
klientelismus
privilegismus
tragismus
pesimismus
tenebrismus
archaismus
tradicionalismus
retrospektivismus
regresivismus
spiritualismus
ritualismus
idolatrie
klerikalismus
hagiografie

boom komprese
spiritualismus
suprapersonalismus
suprahumanismus
bohočlověčenství
korporativismus
hierarchismus
apokalypticismus
katastrofismus
infernalismus
eternalismus
supratemporalismus
ahistorismus
věčný návrat
supranaturalismus
okultismus, mystika
mysticismus
fundamentalismus
martyrologie

boom edifikace
utopismus
kolektivismus
humanismus
egalitarismus
demokratismus
komunismus
idylismus
optimismus
klarismus
utopismus, futurismus
aktualismus
prospektivismus
progresivismus
materialismus
naturismus
ikonoklasmus
deismus, atheismus
jubilejština

Tab. 12. Ideové přechody ponoru a vynoření ze saturační krize
Exploze nacionalismu mají svoji ekonomickou logiku, vybuchují
v posledních konjunkturních fázích půlstoletých cyklů a zakončují dlouhou
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etapu vývoje od utopií k dystopiím, od idyliky zlatých věků levice až po
úpadkový syndrom zvlčení morálky ziskuchtivé pravice. Ničivými válkami o
obchodní trhy a sporná území však přivodí takovou zkázu, že po uzavření míru
nezbude jestřábům nic než předat opět moc budovatelskému entusiasmu dělné
veřejnosti. Jak se mění ideové hodnoty společnosti při ponoru a výnoru
z katastrofických válečných krizí, demonstruje tab. 12. Na přechodu kulturního
éteru do stagnační fáze zahnívající civilizace se společnost zmítá v křečích
archaizujícího konservativního tradicionalismu, který dští oheň a síru proti
silám rovnosti a pokroku. Jeho výbuchy se stupňují až na práh agonie
okultního třeštění a etnické zášti, která rozdmýchává vražedné války. Na jejím
konci se přítmí rozednívá a na obzoru se začne rýsovat perspektiva kulturního
úsvitu. Je to proces stmívání a rozednívání fikčního světa, který bylo možno
dobře pozorovat v průběhu první a druhé světové války. Předehrou katastrofy
byl 1933-1938 archaizující tradicionalismus, který za války kulminoval závratěmi hermetické spirituality. Po válce jeho silný náboženský apel nechala
levicová protistrana vyšumět selankou komunistického utopismu.
Ve světlých věcích výroba roste v intervalech pravidelných sedmi- až
osmiletých Juglarových cyklů, ale v stoletích úpadku se jejich náběhy v půli
často zalamují protitlakem konservativní reakce. V první půli 20. století se
půlstoletý Kondratěvův cyklus rozpadnul na dva čtvrtstoleté Kuznetsovy cykly
a jejich průběh se zkrátil do kratších čtyřletých Kitchinových cyklů. Přesto se
během první světové války opakovalo podobné krizové zhoupnutí jako během
druhé. Jeho předzvěstí byla vlna modernistického formalismu v letech 19091912, po níž nastoupil směr bellicismo, který rozpoutal vlnu štvavé válečné
propagandy a vzývání konservativní rurální tradice. Dramatici A. Jirásek, A.
Dvořák a S. Lom pojímaly své historické postavy v duchu titánského
individualismu, ale po válce změnili filosofii. V opojení mírem přesedlali na
kolektivistické „divadlo zástupů“. Jejich poetika prodělala během krátké doby
postupně všechny obsahové změny z tří sloupců tab. 12. Nezávisle na nich
takovým duchovním vývojem prošel i literární kritik F. X. Šalda. Ve výboru
esejů Boje o zítřek eseje (1905) se nacházel ještě v činorodém levicovém
rozpoložení nad výboji výtvarných směrů, ale za války ustrnul v stojatých
vodách konservativního tradicionalismu agrárnického Venkova. V patetické
skladbě Selský svatý Václav (1917) dokonce hledal vykoupení v svatozáři
církevních legend. Konec válečné vřavy ale naplnil jej i celý národ idejemi
kolektivistického altruismu. Víru, že budoucnost patří masám, vyjádřil ve hře
Zástupové (1921). Takové proměny estetického kréda nepramení z náhodných
osobních rozmarů jednotlivců, ale dokazují jednotný pohyb sociálního a
kulturního vědomí odrážejícího věrně atmosféru hospodářského počasí.
V jeho výkyvech hrají prim přílivové vlny trhu, ale ostře do něho zvnějšku
zasahují i globální a lokální válečné konflikty. Výmluvně to dokládají ozvěny
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intervence legií v Rusku a vlna mccarthismu 1951-1953 vyvolaná zážehem
korejské války.

7.4 Pogromy moderní inkvizice proti vědě
Moderní svět zaznamenal nepopiratelné pokroky směrem k vědecké
racionalitě, k všeobecnému hlasovacímu právu a demokratizaci státní správy,
ale nic z těchto vymožeností nepomohlo umenšit jeho zločiny proti lidskostí.
Rozporná peristaltika dialektického vývoje totiž vyvolává z hrobu i jejich nové
a nové odpůrce a dodává jim i lepší krycí rétoriku i sofistikovanější zbraně.
Tradiční náboženská výzbroj pojmů idealismu, metafyziky, scholastiky a
inkvizice už nestojí za vyvracení, mnohem důležitější je odhalovat jejich
kamuflované novotvary bující skrytě a nepozorovaně v podkoží světského,
atheistického i komunistického myšlení. Západní kapitalistické i východní
socialistické státy měly po válce i při rozdílné hospodářské základně a odlišné
oficiální státní ideologii stejnou osnovu periodického vlnění danou týmiž
příboji jednoho oceánu světového trhu. Naivní pozorovatel ulpívá na tom, že
jedny země mají státní vyznání luteránské, jiné anglikánské, ale to je jen
nepodstatná vnější strnulá forma, do níž se s každou hospodářskou
konjunkturou vlévají jiné sociální priority a nový živý obsah. Vzájemný poměr
složek v třídní struktuře je proměnlivý, ale v jejich žhnoucí lávě bublají
analogické tlaky a tendence. Abychom porozuměli reálnému vývoji,
potřebujeme klasifikaci dobových směrů založenou na jemných změnách
živého obsahu a jednotném pojmenování pro všechny národní mutace.
Nad všemi státy vládnou stejné zákony ekonomické nutností, jež vrhají masy
lidí do logicky nesmyslného, ale hospodářsky účelného jednání. Pravidelným
původcem protivědeckých pogromů jsou po saturačních krizích konjunktury
konservativního tradicionalismu, jež převalí kolos levicové reformace a
nastolí éru pravicové protireformace. Jeho nezaměnitelný rukopis snadno
rozpoznáme podle inflační spirály, útlumu technického rozvoje a dobového
návratu k archaické tradici. V kultuře přináší módu historické prózy, konverze
ke katolicismu a nálady šovinistického nacionalismu. Politicky ho vyznačují
sympatie k roajalismu a hledání „třetí cesty“ mezi kapitalismem a socialismem
ve stavovské monarchii. Ideologicky znamená Maurrasův katolický
nacionalistický integralismus mávající zuřivě korouhvemi jednotné církve,
národa a rasy navzdory stavu jejich vysoké internacionální promíšenosti.
Na této struně se pokoušel hrát v letech 1814-1818 historický román Waltera
Scotta a protinapoleonská koalice Vídeňského kongresu, protichartistická
reakce v Anglii na prahu 40. let, bismarckovské protisocialistické zákony,
boulangeristická dekadence, válečná hysterie v předvečer první světové války i
hnědnoucí Evropa 30. let. Po vlně mccarthyismu 1950-1953 přinesl další
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návraty takové dobové sensibility proud thatcherismu 1975-1981, balkánské
války a vášně „divoké privatizace“ ve východní Evropě 90. let. Na tragických
dozvucích se často podepsala vybičovaná xenofobie vedoucí k můře válek.
Spolehlivým ukazatelem nástupu reakce jsou téměř vždy záchvaty idolatrie a
pogromy zbožných uctívačů model na kriticky myslící vědu. Uctívání vůdců,
klasiků a velikánů národních dějin je neklamný signál, že z šedého
rovnostářského průměru se vyděluje nová vrstva pohlavárů, hodnostářů,
zbohatlíků a magnátů bez ohledu na to, zda jejich vliv roste díky diferenciaci
majetkové, finanční či správní, úřednické a autoritativní. Magnáti se rychle
obklopují svými věrnými bodyguardy a spřádají kolem sebe klientelistickou
síť závislých zbrojnošů a panošů. Jejich chapadla pronikají do státní správy,
prosazují své lidi do poslaneckého sněmu a řídí skrze ně vysokou politiku.
Jejich mocenský vzestup rychle paralyzuje rozhodovací pravomoci všech
demokratických struktur jako odbory, družstva a obecní zastupitelstva.
Průběh mocenského převratu se pochopitelně liší podle stupně represe a
zapojení vojenských a policejních složek státu. Ve starých Athénách
oligarchové spoléhali na krvavý vojenský puč a hledali záštitu v okupaci
spartské posádky. V komunistických zemích sázely úřednické elity na
monstrprocesy a obvinění protivníků ze špionáže či vlastizrady. V soukromovlastnických oligarchiích dodá represi snadno zdání nenásilnosti majetkové
vlastnictví. Podnikatel propustí nepohodlné odborářské předáky a dá je pro
výstrahu ostatním zaměstnavatelům v lokalitě na černou listinu. Způsob
převzetí moci je v různých režimech odlišný, ale načasování probíhá v různých
zemích souběžně. Vlnu mccarthyismu vyvolal korejský konflikt, na nějž oba
znepřátelené tábory reagovaly stejně. Vyvolávání pocitu vnějšího ohrožení
dává do rukou spolehlivě silnou zbraň na rozdrcení vnitřního nepřítele. Na
obou stranách se rozpoutaly procesy s vlastizrádci, jež posadily do sedla
pravicové nacionalisty a obviněními ze špionáže decimovaly levicové
intelektuály cizích etnických menšin.
Nálady štvavého nacionalismu podněcoval i meziválečný falangismus
(parafašismus), kterým rozumíme zakládání paramilitárních jednotek
domobrany jako Henleinův Sudetendeutsche Freikorps, irské Blueshirts či
Szálasiho Šípové kříže (Nemzetvezető). Jiří Dimitrov ho líčil v dopisech
z nacistického Německa jako nekrofilní hnutí výročních oslav velkých vůdců
národní duchovní tradice: „Fašisté prohrabávají dějiny každého národa, aby se
mohli tvářit jako dědici a pokračovatelé všeho vznešeného a hrdinského
v minulosti a všeho, co uráželo a ponižovalo národní cítění, využívají jako
zbraně proti nepřátelům fašismu ... Mussolini činí vše, aby zveličil hrdinskou
postavu Garibaldiho. Francouzští fašisté stavějí do popředí jako svou hrdinku
Johanku z Arcu. Američtí fašisté apelují na tradice americké války za
nezávislost, na tradice Washingtona a Lincolna. Bulharští fašisté využívají
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národně osvobozeneckého boje sedmdesátých let a jeho hrdinů milovaných
lidem.“1 Podobně referoval o fašistické kulturní politice Ilja Erenburg v květnu
1934: „fašisté vystupují jako humanisté a tvůrčí obnovitelé tradic ... Na svých
plakátech malují zločinné bolševiky podpalující muzea a knihovny; v
slavnostních projevech odhalují ,primitivní marxismus’, který si považuje
mnohem více spotřební zboží než Venuše a je ochoten vyměnit sublimní
metafyziku za tavicí pece. Oni, fašisté, přišli na svět, aby zachránili vědění a
umění.“ Oslavy pokrokových velikánů jsou ale u pravicových socialistů jen
předstupněm klerofašistického kultu světců.
U nás prosazovala srovnatelné snahy Vlajka universitního profesora
Františka Mareše. Podle jeho mínění „pokroková literatura miluje tedy vždy
postavy zbojníků, romantiku zločinu, kdežto literatura konservativní
vykresluje postavy hrdinů do všenárodních rozměrů. Vskutku pokroková
literatura opěvá tedy Švejka, Janošíka, romantiku zločinů; komunista ve vězení
se sbratřuje se zloději a vrahy za zamřížovaným oknem … Umění, které by
chtělo tvořit krásu z šeredy. Taková romantika je vlastně zpátečnická, byla tu
již po francouzské revoluci: Byronův Korzár, Schillerovi Loupežníci, Grasel,
jenž vládl v Rakousích v čele zběhů, romantika, doznívající ještě jako ,lesní
pán’ v Máchově Máji.“2 Mareš házel do jednoho pytle „kulturního bolševictví“
revoluční romantiku, Masarykovu neúprosnou objektivitu, Haškovu lidovost,
Čapkův relativismus i Olbrachtův tulácký lid za „zamřížovaným oknem“.
Stavěl proti nim vysněné epické lži o velkých českých národních dobyvatelích.
Takový heroický tradicionalismus se ovšem šířil ve všech zemích a všude
spatřoval hlavního nepřítele v plebejské filosofii lidových mas. V Sovětském
svazu se sloučily všechny levicové literární a umělecké skupiny do jednoho
svazu a oficiální tribunou jeho literární kritiky se stal časopis Litěraturnyj
kritik vedený Pavlem F. Judinem. Jeho stranická linie se vyznačovala ostrými
výpady proti proletářské literatuře 1929-1932, která dosud tvořila páteř
literární levice. Mezi prominentní přispěvatele patřil György Lukács, který se
v práci Istoričeskij roman (1937) postavil do čela voje stoupenců historické
prózy idealizující bájné hrdiny národní minulosti. Spolu s ostatními členy
redakce razil linii voprekismu, který tvrdil, že historické romány Waltera
Scotta a Honoré Balzaca mají vysokou realistickou a pravdivostní hodnotu
navzdory (vopreki) tomu, že se hlásily ke konservativnímu monarchismu Svaté
aliance. Z toho důvodu se vysoce cenila také historická próza hraběte Alexeje
Tolstého, který se na požádání Stalina vrátil s Gorkým z emigrace. Horliví
komsomolci si hráli na jeho služebnictvo, dívky mu posluhovaly jako komorné
a chlapci mu hráli na balalajku při projížďkách člunem po jezeře.
1

J. Dimitrov: Výbor z projevů a článků. Praha 1950, s. 106.
František Mareš: Kompromis v otázce RKZ? Kulturní bolševictví. Strach z pravdy.
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Oslavný historicismus glorifikoval bohatýrské postavy ruských dějin, i když
v mnoha případech šlo o dobyvatele vikingského, varjažského a sarmatského
původu, kteří ruského mužika spíše zotročovali než chránili. Výmluvnou
ukázkou konfliktu se Stalinovou oficiální kulturní politikou bylo, když
Tairovo avantgardní divadlo uvedlo žertovnou satirickou hru Bohatýři od
čelného proletářského poety Děmjana Bědného. „Muselo ji vzít s programu na
nátlak vládních míst pro ,lehkomyslný poměr k ruským dějinám’, hanobení
ruského národního eposu, ohavné snižování zbojnických postav starých bájí,
pro výsměch nad známou historií pokřtění cara Vladimíra a jeho bojarů.“1
Negativistická zášť kampaní proti proletářským spisovatelům se stupňovala,
až roku 1938 vyvrcholila moskevským procesem s rappovci, který je vinil
z trockismu. Falešnou záminkou bylo, že jeden z jejich vůdců Leopol‘d L.
Averbach u sebe přechovával teroristu Pikel‘a. Tribunál odsoudil celou
garnituru proletářských spisovatelů jako L. Averbach, Jurij Libedinskij,
Semjon Rodov, Vladimir Kiršon, Michail Čumandrin a Bruno Jasienski.
Čistky zřejmě z pozadí řídili vedoucí kritické sekce svazu spisovatelů a hlavní
redaktoři časopisu Litěraturnyj kritik P. Judin a M. Rozental‘. Persekuce
proletářských spisovatelů ostře kontrastovala s tím, že v jiných státech
stoupenci tohoto hnutí bez větších nesnází přežili a v USA jsou jeho
představitelé Jack Conroy a Clare Weatherwaxová dosud uznávanými autory.
Vzestup Judinovy kliky ukazoval, že okázalé bratříčkování stalinistů
s monarchistickou pravicí jen napomáhalo rázně skoncovat s levicovou opozicí
a že kulturní vývoj kráčel v různých zemích stejně s tím, že soupeření skupin
hojně zneužívalo oficiálních partajních praktik obviňování z trockismu. Lev
Trockij byl nucen odstoupit jako představitel „levé opozice“ ze všech funkcí
už v roce 1925, 1929 emigroval a jeho ideový vliv byl minimální. Spílání
z trockismu se snášelo hlavně na hlavy stoupenců „heroického voluntarismu“
Abrama Děborina, kteří si říkali „dialektici“ a v letech 1926-1929 vystřídali u
moci směr „menševizujících mechanistů“ či evolucionismu 1921-1925. V roce
1929 se na II. Všesvazové konferenci vědeckých institucí děborinovcům
podařilo mechanisty odsoudit jako úchylku „vulgárního evolucionismu“ a
„menševizujícího idealismu“. Judinova skupina však mluvila za ultrapravý
osobnostní tradicionalismus sklonku 30. let a do jednoho pytle s trockisty
házela celou avantgardu přecházejícího desetiletí: „Vezměte mezi historiky
takovou skupinku trockistů jako Fridland, Vanap, Dubrovskij a řadu jiných. V
oblasti filozofie byla taková skupina zastoupena menševizujícím idealismem,
skupinou Děborina, Kareva, Stena, Podvolochovského a dalších ... Politickým
ekvivalentem těchto směrů byl trockismus ...“2
1
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Od velmi pochybných derivací filosofického trockismu přecházel jeho
věrný spolubojovník Rozental’ k trockismu literárnímu: „Ale což v literatuře
už není skryvších se nepřátel? Už jenom skutečnost, že v stranické organizaci
svazu spisovatelů bylo kolem dvou desítek trockistů, musí vést stranu
k obezřetnosti.“1 Podle předpokladu Judina a Rozental’a vedla linie trockismu
v literární estetice od Voronského a jeho skupiny Pereval k litfrontovcům jako
Lelevič, Bardin, Rodov a Gorbačev, dál k napostovcům Averbachovi,
Zoninovi, Libedinskému, B. Jasienskému až k současným „averbachovcům“
jako Kiršon, Selivanovskij, Čumandrin aj. Na literární frontě probíhal boj s
trockismem kampaněmi proti moskevskému a později i leningradskému
centru „averbachovců“. L. Averbach byl obviněn, že ve svém bytu skrýval
teroristu Pikela a vytvořil „protistátní centrum“ z čumandrinovců, litfrontovců
a dalších rappovců. Moskevský proces probíhal zpočátku jako soud s
trockistickými agenty fašismu,2 kdežto v lenigradském procesu se už hovořilo
o smrtelném přečinu „averbachovščiny“.3 Všechna obvinění byla samozřejmě
lichá, trockisté přitahovali spíše intelektuály a k proletářské literatuře měli
poměr negativní. Stalinská rétorika obracela naruby politické spektrum,
Bucharinovu menševizující odborářskou levici měla za pravou úchylku a
„tvůrčí stranické elity“ Trockého a Děborina za „levou opozici“.
Sovětská historiografie neprokázala schopnost analyzovat hlouběji fenomén
kultu osobnosti a úžeji ani stalinismu, neboť k jeho kritice nezvolila
marxovskou sociální analýzu. Ta v něm především spatřuje třesk obrovských
ker rovnostářské demokratické společnosti počátku 20. let a příkře
hierarchizované státně byrokratické moci konce 30. let. První generovala
dobové vědomí levicového pokrokářství, druhá naopak nenávistné
nacionalistické vášně mocichtivé pravice. Proto častovala tribuny mas shůry
úřední svévole stejnou hanlivou rétorikou jako Marešova Vlajka, nadávkami
„populismus“, „mechanicismus“, „vulgární evolucionismus“, „vulgární
materialismus“ a „vulgární sociologismus“. Cítila se jako nová „úřednická
šlechta“ povolaná spasit svět souručenstvím všech privilegovaných velikánů.
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To platilo pro přibližné rozložení sil většiny evropských zemí bez ohledu, zda
jejich oficiálním vyznáním byl katolicismus, luteránství či marxismus.
Komunisté nevědomky přešli do tábora konservativní pravice a vábili její
představitele do svých řad ujišťováním, že jsou v jádru komunisté. Vůdce
amerických komunistů Earl Browder je vyzýval k vstupu do strany heslem
„Communism is the 20th century Americanism“. Klement Gottwald odepsal en
bloc socialistickou literární levici 20. let a povolal 1933 ke kormidlu partajní
kulturní politiky tradicionalistu Zdeňka Nejedlého. Ten v roce 1946 vystoupil
na sjezdu spisovatelů s programovým sloganem „Komunisté - dědici velkých
tradic českého národa“.
Fundamentalisté tíhnou k integralismu, který chápe nerozlišeně a velmi
zjednodušeně pojmy národ, rasa, církev a strana. Nechápou, že v sovětském
komunismu bojovaly pod jednou pokličkou desítky podobných sociálních a
ideových proudů jako v jiných zemích a že oficiální ideologie marxismu
neměla ve vzájemných střetech větší váhu než helvétské či augsburské
vyznání. Jsou otroky stejné optiky jako stalinisté, přehlížejí povýšeně shůry
sociální síly mas a klaní se pouze velkým osobnostem, hodnostářům,
pomníkům, insigniím a stranickým zástavám. Vytloukají klín klínem a „kult
osobnosti“ katolickým personalismem. Nevidí, že podstatou stalinismu bylo
v 30. letech uctívání všech vysokých hodnostářů dané velkým vyvýšením
jejich mocenského postavení v sociální hierarchii na nedotknutelnou elitní
věrchušku. Domnívají se, že stačí škrtnout jediné jméno Stalin, a se
stalinismem je skoncováno. Že si stačí zjistit, kdo všechno napsal oslavnou
báseň na úmrtí Stalina, a když mezi nimi přistihli Nezvala, mají vyřešen i
stalinismus literární. Ve skutečnosti Stalin plul na stejné kře jako většina
diktátorů konce 30. let a kult jeho osobnosti gradoval a slábl souběžně
s kultem vysokých hodnostářů ve zbytku Evropy. Neuvědomují si, že Nezval
byl s Čapkem (Obyčejný život 1934), Weissem, Weilem, Malířovou,
Voskovcem a Werichem (Kat a blázen 1934) jedním ze statečných, kteří
s chorobným personalismem a „kultem celebrantů“ srdnatě zápasili. Pokud
stalinistická pravice používala falešné logo trockismu jako metlu na celou
porevoluční levici, tak jim k tomu zase dobře slouží logo stalinismu.
Stalinizace a destalinizace sovětské společnosti by probíhala obdobně i bez
Stalina a jako roznětka by tu opět sloužil pocit vnějšího ohrožení. Poválečný
stav odbourával stalinismus nivelizací elit, ale kultu velkých osobností se
nevzdát nemohl, všechny porevoluční režimy na něm úzkostlivě lpí jako
záruce suverenity úřednické smetánky. Když po válce americký správce
generál MacArthur dostal za úkol defašizovat Japonsko, musel ho
komunizovat, provést agrární reformu a rozbíjet velké monopoly (dzejbacu)
jako Nissan. Korejská válka však proces defašizace zastavila, ve Francii
obsadili vlivná nakladatelství pétainovci, odstavili od vlivu odbojáře a razili
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mccarthyistický program pod fanglí hnutí husarů (les hussards). V Německu
kancléř Adenauer bral do diplomatických služeb staré nacisty, komunisty
zakázal a odmítal brát na milost syny Stauffenberga známého atentátem na
Hitlera s odůvodněním, že se zpronevěřil loajalitě svému nadřízenému. Ani
východoevropský komunismus si nemohl odpustit nový posun doprava,
škrtnul sice ze seznamu vůdců jméno Stalin, ale rétoriku pravicového
personalismu si zachoval, bylo to ostatně i v zájmu pravého křídla inteligence.
Naše poválečná stranická kritika vedená L. Štollem, H. Hrzalovou, J.
Dvořákem, Š. Vlašínem a J. O. Fischerem neslevila nic z Nejedlého
jiráskovského kultu a „osobnostní metody“ jubilejního chvalořečení klasiků.
Navzdory všem poválečným demokratizačním tendencím činila stejné úlitby
temnému mezivěku jako německá tragische Geschichtlichkeit. Mladí kritikové
Josef Vohryzek, Josef Peterka a Martin Hilský jako stoupenci nekrofilního
tradicionalismu rozvíjeli identické kampaně proti „vulgárnímu sociologismu a
evolucionismu“ jako stalinští kati Judin a Rozental’. Destalinizovaný
stalinismus se totiž stal bazukou jak socialistické, tak nesocialistické pravice.
Komunistické režimy nemohly fungovat bez hegemonie pravicových elit, a
proto s každým upevněním jejich moci přicházela i nová vlna historické prózy.
Velkou vzpruhou se jí stal nástup tradicionalismu 1975-1981, kdy se zajedlo
stavění továrních komínů a svět opět zatoužil po konservativním spočinutí
v náručí nenarušeného venkova. Úderem krize 1975-77 se jako přes kopírák
opakoval rok katastrofálního obratu: končila iniciativa Brandtovy New Left,
francouzský maoismus, melodická popmusic a mládežnické hippie movement
namířené proti válce ve Vietnamu. Mladá generace s nimi účtovala brutalitou
nových hudebních proudů punk rock, hard rock a heavy metal. Na obzoru
hudebního nebe se objevili jejich apoštolé, kapely Motörhead, Black Sabbath a
AC/DC. Změnil se i vkus politický, ke slovu se začaly drát pravicové proudy
jako lepenismus, thatcherovci a Hayekův moneratismus a americká hospodářská reaganomika. Do čela ostře pravicové New Right se postavili publicisté
Louis Pouwels a Alain de Benoist zapálení pro parapsychologické úlety, jež
dříve rádi komentovali s opatrným odstupem. Vyklizené pole obsadila
Lyotardova postmoderna, ekologické iniciativy a archaizující historický román.
Exkursů do historie bylo mnoho, ale žádný z nich nedokázal seriózně osvětlit
hlubší vývojové kořeny snah moderního rovnostářského socialismu. Bez
„materialistické filosofie dějin“ to ostatně ani nešlo, hubeným výsledkem byla
pouze práce Paula Johnsona Dějiny 20. století a jeho veledílo Intelektuálové
(1988), jež se pokusilo zkompromitovat osobnostním špiněním všechny levicové
myslitele od Rousseaua až po dnešek.
U nás nálady návratu k tradici nešířilo jen ekologické hnutí Brontosaurus,
ale i záplava poezie chalupářských „návratů ke krajině domova“ a románové
tvorby zasněné do idyl dávných časů. Koryfeji nápěvů historizujících selanek
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se stali Miloš V. Kratochvíl, Jarmila Loukotková, Alexej Pludek a Ludmila
Vaňková. Ve vědeckém životě literární staromilství opět provázela nákaza
jubilejštiny, mánie sepisovaní oslavných výročních článků a životopisných
monografií velikánů soudobé tvorby. Nové možnosti tohoto žánru ukazovala
Hana Hrzalová v monografiích Jan Kozák (1977) a Bohumil Říha (1981).
Ubírala se ve stopách nejedlovské filosofie národní tradice jako literární
historik Jaromír Dvořák, autor biografické studie Zdeněk Nejedlý a nová česká
literatura (1978). Pokusem o teoretický manifest myšlenek nového
tradicionalismu se stala práce Josefa Peterky Metamorfózy tradice (1983).
Vyšla jako knižní mutace jeho disertační práce K ideologickým aspektům
působení literárního dědictví. Repríza kultovních kampaní proti menševické
vědě by nebyla úplná bez Peterkových nájezdů na „vulgární sociologismus“
New Left.1 Nešlo jen o výlučně domácí záležitost, podobným směrem se
vydala v bývalé NDR badatelská linie Erbeforschung.2 Byl to další doklad
teoretické nesvéprávnosti východoevropského marxismu, ukazovalo to, že pro
jeho oficiální lodivody přestalo být samozřejmostí, že kultura je aktuálním
odrazem sociálního bytí, a nelze ji po vzoru klasické metafyziky a církevní
patristiky redukovat na setrvačný plod tradice ducha svatých otců.
Moderní kulturní pogromy proti positivismu, Masarykovu realismu,
Čapkovu relativismu a menševickému sociologismu přirozeně stalinisty
nezačaly, moderní integralismus započal své křižácké tažení už mnohem dříve.
Jeho nacionalistické vášně houstly pravidelně v předvečer výbuchu válečných
konfliktů. Zápalným palivem první světové vojny se stal záchvat válečného
štvaní zvaný bellicismus (z ital. bellicismo). Číšel už z Marinettiho deklarace
Manifesto futurista (1909), která volala po válce jako „jediné hygieně světa”
(sola igiene del mondo). V otevřenou výzvu nabídnout své služby německému
císaři se ale rozhořel až peticí 93 čelných představitelů německé inteligence.
Podepsali ji takoví horliví stoupenci idealistického iracionalismu jako Wilhelm
Windelband, Karl Vossler a Wilhelm Wundt. Měla to být pádná odpověď
kruhům socialistické levice kolem Jeana Jaurèse, které zastávaly opoziční směr
pacifisme a volaly po míru.
Češi měli k válce vztah velmi vlažný‚ ale domácí proud státoprávního
realismu a národní demokracie (Karel Kramář, Alois Rašín, Viktor Dyk, Josef
S. Machar) brzy pochopil, že její skrytý potenciál spočívá ve hře o „samostatné
Československo“. Zatímco Masaryk, sociální demokrat Šmeral a vůdce
lidovců monsignore Šrámek zachovávali od myšlenky osamostatnění zprvu
vlažný odstup, Kramář, Rašín a Dyk se za své smělé separatistické proklamace
1

Josef Peterka: Vulgární sociologismus aneb klamy velkého skoku. Tvorba (příloha
Literatura – umění – kritika) 1974, č. 22.
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Erbe, Tradition, Kultur: Auswahlbibliographie zur Erbetheorie und Erbeforschung in
der DDR von 1947 bis Dezember 1983. Halle 1985.
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brzy octli v rakouských kriminálech. Se pravicovými socialisty je ale
nespojoval obdiv k republikánství, spíše nacionalistický radikalismus,
proruský panslavismus a touha vybudovat nový slovanský stát po vzoru
carského samoděržaví. Když říjnovým převratem vstoupili na scénu bolševici,
kramářovci hlasovali spolu s národním socialistou Jiřím Stříbrným pro
intervenci a znepřátelili si tím Edvarda Beneše. Krom Karla Tomana a F. X.
Šaldy pracujícího pro agrárnický Venkov dolehl rurální tradicionalismus
válečných let těžce i na Aloise Jiráska a jeho obdivovatele Zdeňka Nejedlého.
Nejedlý zdědil po Jiráskovi sympatie k Vlčkově Osvětě a zastáncům pravosti
Rukopisů. Už záhy se angažoval jako nakladatel četných nadací za zbudování
důstojných pomníků pro hudební skladatele B. Smetanu a O. Ostrčila. Aloise
Jiráska Kramářův program uchvátil natolik, že se v letech 1920-1925 nechal za
jeho stranu zvolit senátorem. Nevadilo mu, že se Kramář s Rašínem ve svatém
zanícení pro silný elitární stát hlásili k Mussoliniho fašismu.
Kořeny ideové kontinuity Vlčkovy Osvěty, Kramářovy Národní demokracie
a Marešovy Vlajky je třeba stopovat už od napjaté atmosféry historicismu 80.
let. Jeho první smršť se snesla s obří vlnou historické malby a románu v letech
1879-1886. Po třech stoletích racionální vědecké gnóze vykopal papež Lev
XIII. z hrobu mrtvolu středověké scholastiky a na počest jejího vzkříšení
v roce 1879 založil Akademii sv. Tomáše Akvinského. Zároveň vydal
encykliku Aeterni patris, která vyzývala křesťanstvo dovršit návrat do
lůna středověké scholastické duchovnosti. Německý kancléř Otto Bismarck
nechal ve sněmu schválit zákon Sozialistengesetz (1879), který vyhostil
z velkých měst 797 dělnických „agitátorů“. Nazýval se Gesetz gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie a umožňoval rozsáhlé
represe předáků sociální demokracie. Ani předseda vlády rakouského
mocnářství hrabě Eduard de Taafe nezahálel, vyhlásil „politiku železného
kruhu“ (Politik des eisernen Rings), která rozpoutala honičku na představitele
české sociální demokracie. Pomohla rakouské justici vsadit do vězení většinu
jejích čelných předáků jako J. B. Pecka, L. Zápotocký, L. Kochman, N. Zoula,
F. J. Hlaváček, a poté je vyhnat do Ameriky. V lednu 1881 byl veden
hromadný proces s 31 dělníky v čele se Zápotockým a Peckou pro zločin
socialistické propagandy a „skládání revolučních písní“. Během následujícího
roku 1882 proběhlo se sociálními demokraty sedm procesů, jež skončily
odsouzením několika set angažovaných předáků. Většina historiků vysvětluje
persekuci atentátem narodovolců na ruského cara Alexandra II. v roce 1880,
ale hlubší ekonomické příčiny jim unikají. Ty tkví v protiofensivě zbohatlých
elit a štvavé psychóze všech kultivarů pravicového staromilského historicismu.
Klíčení rozkladných tendencí staromilského tradicionalismu dobře ukazuje
vývoj románové prózy Aloise Jiráska. Ve Filosofické historii (1878) ještě
zastává revoluční historismus, ale v Ráji světa (1880) už idealizuje rozjásané
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valčíkové plesy v době zasedání Vídeňského kongresu. Podobně idylicky cítili
atmosféru procesů rázného koncování s levicí Vrchlický v Na prahu ráje a
Poutí k Eldorádu, nebo Sládek v Zlatém máji. Většina těchto autorů
sympatizovala s vlastenectvím a husitským hnutím, ale rychle opouštěla pozice
rovnostářského emancipačního vlastenectví. Obratem k motivům výprav
husitů na Baltu a jejich spanilých jízd neznatelně přecházela na pozice
bojovného dobyvatelského nacionalismu. Také Aleš, Hynais, Ženíšek a Brožík
přestávali zobrazovat Čechy jako ubližovaný národ a oblékali ho do brnění
obávaných hrdinských válečníků. Jejich prohusitské sympatie kazila záliba
v dekoru vojenských uniforem a smysl pro bombastickou monumentálnost.
Trumpetou nového reakčnictví se stala ve Vlčkově Osvětě kritička Eliška
Krásnohorská1, která v horlivém zápalu pro idealizující deklamativní realismus
zahájila ostrou kampaň proti jeho vulgárním prznitelům. V unisono s oficiální
justicí spustila drtivou kanonádu na představitele naturalismu, kteří chudě
paběrkovali líčením nuzného života v dělnických slumech.
Je třeba dodat, že nástupy historického románu a historizujícího archaismu
ještě nezavánějí nacismem, natož jihoamerickým „parafašismem“, ale mají jen
velmi jemnou příchuť „protofašismu“2, a to ještě v raných zárodcích jeho
pravicově socialistického balení. Ačkoli vyznávají monarchismus a konvertují
jako G. K. Chesterton a Paul Johnson ke katolické ortodoxií, dokládají
povlovný proces postupné degenerace socialistických myšlenek v „národní
socialismus“ pravicového úřednictva, který se až na určitém stupni zvrhne
v Nazionalsozialismus tvořící přípravnou fázi k plnokrevnému klerofašismu.
Pokud historizující tradicionalismus ještě lpěl na pravicovém patriotismu,
plnokrevný integralismus uvedla v život teprve dekadence 1895-1903.
Zavedené pojmenování „česká moderna“ ji nekriticky chvalořečí, neboť u nás
se proslavila antisemitskou hilsneriádou, ve Francii Dreyfusovou aférou a
v Prusku znovuzaváděním represí (kleine Sozialistengesetz, 1897). V prvním
případě se postavil proti obvinění židovského občana z rituální vraždy T. G.
Masaryk a ve druhém hájil židovského důstojníka Dreyfuse podezřelého
z proněmecké špionáže spisovatel Émile Zola článkem J’accuse. Podhoubí
francouzské mediální kampaně tvořil boulangerismus, hnutí generála
Boulangera, který vystoupil s politickým programem „tří R“: revanche (odveta
Německu), révision (oprava ústavy) a restoration (návrat k monarchii).
K hlavním mluvčím boulengeristů patřil Maurice Barrès, který se zasloužil i
zrod nacionalistické Ligue de la Patrie française. Velkým spojencem jim byl
pravicový extrémista Paul Déroulède, zakládající člen nacionálně šovinistické
1
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Ligy patriotů. Jako třetí pilíř politické reakce k nim záhy přibylo hnutí Action
française (1898), jež inicioval klasik integrálního nacionalismu a katolicismu
Charles Maurras. Tito vlajkonoši pravice rozdmýchali v předvečer války 1914
velkou vlnu válečné hysterie a v průběhu další války se stali páteří
vichistického režimu maršála Philippe Pétaina.
Názorové osy Scott – Lukács, Jirásek – Kramář – Nejedlý nebo Krásnohorská – Hrzalová – Peterka samozřejmě neznačí názorovou identitu, ale
validně dokládají periodické návraty kontinuity určitých duchovních
rodokmenů a ideových filiací. Dějiny „kultu osobnosti“ by zůstaly neúplné,
kdyby se v nich zapomnělo na Scottův a Carlylův „kult hrdinů“ (hero
worship). Walter Scott ve své postavě židovské dívky Rebeky projevil nechuť
k antisemitům a ve svém obdivu k monarchii se nikdy nesnížil k tmářství
Coleridge či oxfordských newmanitů. Jako zastánce monarchistické politiky
Svaté aliance jej však v románě The Old Mortality (1816) popuzovala
rebelská lůza puritánských roundheads. Podobný sentiment prýštil z recenzí
skotských kritiků J. G. Lockharta a Johna Crokera Wilsona a školy dobových
mistrů historické prózy (James Hogg, Jane West, John Galt, Thomas Peacock).
Skotští konservativci útočili podrážděně na starší generaci revoluční
romantiky, již představovali Byron, Shelley a Keats. Bylo to vlastně
pokračování jejich ideových sporů s antijakobínskými představiteli „černé
romantiky“ jako Wordsworth, Southey a Coleridge. Southey o nich hovořil
jako o „výplodu satanské školy“ a vytýkal jim živý hovorový jazyk
obyčejných lidí. Jak to vystihl Byron v polemické satiře English Bards and
Scotch Reviewers (1809), šlo vlastně o spor mezi „britskými bardy“ a
„skotskými recenzenty“. Skotští kritici J. G. Lockhart a John Croker Wilson
ovšem vyrazili do útoku se zbraněmi většího kalibru, v časopise Blackwoods
otiskli sérii recenzí nazvanou On the Cockney School of Poetry, kde si brali na
mušku Keatsovu poému Endymion (1818). Hanlivým označením Cockney
School měli na mysli nářečí a argot nejchudší londýnské proletářské spodiny.
Keatse označili urážlivě za „nejhoršího, nejšpinavějšího a nejvulgárnějšího
z cockneyovských spisovatelů“. Celá hádka vyvrcholila soubojem, při němž
přišel o život vydavatel John Scott, jenž odpovídal na nejapné urážky.
Už tady se formovaly počátky sporů mezi monarchisty a demokraty, které
vedly k represím realistického umění a materialistické vědy. Zároveň se tu
rodila rétorika nálepek „vulgárního materialismu“, jež používali staromilci
k ostouzení pokrokářů a jejich evolučního myšlení. Reakce rozbila hlavní stan
ve Vídni a pořádala tam permanentně zasedání Vídeňského kongresu, z jehož
ujednání vznikala Sainte-Alliance klíčových evropských monarchií. Byla to
nápadná upomínka na zasedání Tridentského koncilu 1545-1563, kde se
církevní reakce scházela s cílem zabránit dalšímu šíření protestantských
myšlenek. Duchovními otci Svaté aliance byli dva národohospodáři, Adam H.
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Müller a Franz Baader, Metternichův politický poradce a spoluautor většiny
oficiálních dokumentů. Oba snili o návratu k korporativním komunitám
středověkého stavovského a cechovního zřízení (deutsch-christliche freie
Korporationen) a o úplné obnově naturálního hospodářství. Byl to koncept
nesoucí některé částečné shody představiteli ideové tradice německého
Staatssozialismu jako Lasalle, Rodbertus-Jagelow a bismarcksche Sozialismus.
Další reprízou monarchistického „kultu osobnosti“ byl thermidoriánský
obrat Thomase Carlyla během potlačení chartistického hnutí na prahu 40. let.
Třicátá léta 19. století přinesla v Anglii aktivizaci lidových mas, vzedmutí vlny
dělnického chartismu a obrodný rozmach řady souběžných kulturních hnutí.
Plebejský rodokmen nemohl zapřít zejména Dickensův realismus a Leechův
karikaturní humorismus, směry spojené pupeční šňůrou s evolučními
myšlenkami Erasma Darwina v biologii a stratifikační teorií Charlese Lyella
v geologii. Čelní předáci chartistického hnutí Feargus O'Connor a Ernest Jones
usilovali o rovnost všech lidí před zákonem a zavedení všeobecného
hlasovacího práva od 21 let. Nebylo jim ale přáno, viktoriánská justice
odsoudila 27 z jejich spolubojovníků k trestu smrti. V poslední chvíli před
popravou jim byl trest změněn a odsouzení putovali spolu s dalšími 200 rebely
do vyhnanství v zámořských koloniích.
V kulturním myšlení dovršily thermidoriánskou zradu na chartistech eseje
Thomase Carlyla. Ve výboru politických článků Chartism (1840) ještě stál na
jejich straně, ale knížka On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History
(1841) už dávala vale rovnostářství a razila Maxi Stirnerovi stezku
k nietzscheovké filosofii nadčlověctví. Zachytila pravicový posuv dobového
mínění, který už dříve signalizovalo Newmanovo oxfordské hnutí (Oxford
Movement), ale život mu vdechla teprve konservativní toryovská mládež
sjednocená skupinou New England. Její generační vůdce Benjamin Disraeli
idealizoval feudální pořádky a záplatoval chartistické nepokoje ideou třídního
smíru ve viktoriánské společnosti. Jeho generační souputník Edward BulwerLytton ale ve svých románech prozrazoval, kam takové reakční vize vedou.
Jeho román The Coming Race, později reeditovaný pod názvem Vril (1871),
popisoval dystopickou vizi tajemných nadřazenců žijících v podzemí a
připracujících zotročení méněcenné rasy pozemšťanů. Kniha se stala biblí
takových průkopníků okultní theosofie jako Helena Blavatská a Rudolf Steiner
a známá publikace Jitro kouzelníků (Le Matin des magiciens, 1960) ji považuje
oprávněně za předzvěst nacismu.
U nás se na vlně ozvěn chartismu nesl žánrový realismus Tylovy a
Langerovy generace. Jejich barvité líčení života a všedních zvyků prostých
lidových vrstev bylo pendantem realistických snah soudobé balzacovské prózy
ve Francii. Proti realistické poetice a revolučním ideálům náladám Tylovy
generace se zvedla vlna odporu v církevních kruzích. Do čela jejich mediální
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ofensivy byl postaven arcibiskupský sekretář Karel Alois Vinařický. Ve svých
alegorických Sněmech zvířat (1841) se pokoušel nastavit zrcadlo křivé satiry
rovnostářským idejím francouzské revoluce. Takové posměšné antiutopie mají
v evropských kulturních dějinách dlouhou tradici. Podobnou zvířecí alegorii na
demokratické snahy lidu ve své skladbě Nová rada sepsal už český šlechtic
Smil Flaška z Pardubic. Proti mladému nezkušenému králi Václavu IV.
podporoval stavovskou oligarchii a horlivého papežence Jana z Nepomuku.
Právo sněmovní porady upíral sovětským pokrokářům také George Orwell,
britský spisovatel, který zradil své trockistické přesvědčení a nechal se zneužít
jako špeh nasazený na levicového dramatika Bernarda Shawa. V alegorickém
podobenství románu Zvířecí farma (1945) je vylíčil jako prasátka vedená svým
kápem Napoleonem.
K ostrým střetům demokratů se zastánci monarchistického tradicionalismu
došlo také v sousedním Německu. Hlasem odbojné mládeže 30. let se tady
stala mladohegelovská levice (Junghegelianer), která se pokoušela o osvícený
a racionální výklad biblických evangelií. Jejím manifestem se stala studie Das
Leben Jesu (1835), v níž theolog David Strauss vylíčil Krista jako historickou
postavu lidového revolucionáře. V podobném racionalistickém duchu se nesly
i spisy Ludwiga Feuerbacha, Maxe Stirnera a bratří Bruna a Edgara Bauera.
Jejich odstranění z veřejného života řídilo na prvním místě Altensteinovo
pruské ministerstvo školství. Feuerbach byl dvakrát exemplárně vyhozen
z university v Erlangenu a Strauss byl za svůj „historický portrét“ Krista
suspendován z curyšské university. Bruno Bauer byl vyštván z berlínské
university a potrestán zákazem působení na všech vysokoškolských ústavech.
Aby se utišily nepokoje a studentstvo bylo vedeno k křesťanské poslušnosti,
byli za universitní katedry povoláni jako vymítači hereze mystik Friedrich
Schelling a syn gdaňského bankéře Arthur Schopenhauer.
Glorifikace silných vůdčích osobností se stávala osudnou mnoha socialistům
opěvujícím silný represivní stát. Svírala myšlení takových dělnických vůdců
jako F. Lassalle a J. K. Rodbertus-Jagetzow a podvazovala nohy i směrům
Staatssozialismus a bismarcksche Sozialismus. Vědecky ji nemá cenu zkoumat
jako úchylku od marxovské ortodoxie, je to spíše cenný ukazatel stavu sociální
reality, spolehlivý indikátor odtrženosti stranických elit od praktického života
odborářských mas. Představuje typickou tendenci úřednických elit ve všech
porevolučních státoprávních režimech. Ta v 19. století sužovala západ, ve 20.
století infikovala východní Evropu a dnes je na postupu dále na jihovýchod.
Duchovní nemoci moderního světa jsou úzce propojeny s patologickými
procesy jeho těla a jako pacienti potřebujeme jasnou prognostiku dožití. Není
zdvořilé připomínat, že tvůrci sekulární eschatologie F. Nietzsche, M.
Heidegger, H. G. Gadamer, H. R. Jauss a Paul de Man byli duchovně spjati
s nacismem, ale je nutno neustále probouzet vědomí sociologické váhy jejich
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směru. Mít na paměti, že si udržovali postavení veleknězů moderního a
postmoderního diskursu a že jejich renovovaná náboženství bez boha, církve a
theologie tvořila a dosud tvoří kulturní dominantu moderní doby. Jejich
fámulové F. A. Hayek, H. Arendtová, Karl Popper a Zbigniew Brzezinski nás
přesvědčili, že všechny centralizované režimy renesance, osvícenství a
obrození jsou nacistické, kdežto decentralizované vlády oligarchických klik
naopak demokratické. Pravda je jiná, tab. 9 ukazuje, že státní zřízení se
v závislosti na výrobních cyklech neustále centralizuje a decentralizuje a s jeho
změnami se neustále střídají světlé a temné věky. Osvícené věky začínají
centralizovanou autarchií a končí decentralizovanou demokracií. Věky temna
naopak začínají decentralizovanou oligarchií (liberální plutokracií) a končí
oligarchií pretotalitní (válečnou stratokracií). První typ zastupuje černá
romantika, dekadence a postmoderna, druhý typ carlylismus a falangismus.
Přechod od demokracií k oligarchiím zajišťují „bartolomějské noci“ známé
puči archaizujícího staromilství vyznavačů tradice. Podobnou konfesi ale
vyznávají i drobné „zarážky“ vývoje, jež v polovině pravidelných osmiletých
konjunktur odrazí levicový nástup protiofensivou starých etablovaných
struktur. Takové zalomení pokrokářských směrů pravicovým pučem ukazuje
pobělohorský vývoj, Scottův historicismus a poválečný mccarthyismus.
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metafyzika/pravice
1804
1806
1808
1810
1812
1814
1816
1818
1820
1822
1824
1826
1830
1832
1834
1836
1838
1839
1840
1842
1844
1846
1848
1850
1852
1854
1856
1858
1862
1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1878
1880
1882

střed/aplikovaná technologie věda/levice

černá romantika, puchmírovci
Jan a Vojtěch Nejedlí, P. Šedivý
Schlegelové, Tieck, Schelling

Sainte-Alliance, vídeňský kongres
Schlegelové, Fichte, Schelling
W. Scott, Coleridge, Southey
J. G. Lockhart, J. Croker Wilson

oxfordské hnutí/newmanité:
John Kebble, R. H. Froude
katoličtí konvertité:John Newman

jakobínský egalitarismus
M. Robespierre, J. Marat
W. Godwin, W. Blake
revoluční romantika:
Byron, Shelley, Keats
empirová klasika:
J.-L. David, Le Harpe
positivismus/historismus:
Saint-Simon, Comte, Hegel
srovnávací mluvnice:
Franz Bopp, Jakob Grimm
sentimentalismus: Kollár
Čelakovský, Turinský

antichartistické represe: T. Carlyle
Young England: Benjamin Disraeli
Eward Bulwer-Lytton

Bachův absolutismus
bonapartismus, akademismus:
W.-A. Bouguereau
pastorský realismus: F. Pravda
fyziologický materialismus

formalismus/herbartimus:
W. Rein, Th. Ziller,
J. Durdík, J. Dastich, F.Čupr
lumírovci, epigomi
tradicionalismus/historicismus:
Jirásek, Aleš, Ženíšek, Brožík
Osvěta: Eliška Krásnohorská
bismarcksches Sozialistengesetz

chartism: O'Connor, Jones
realismus: Dickens, Thackeray
Balzac, J. K. Tyl, J. Langer
evolucionismus: Lyell, Darwin
Junhegelianer: Strauss, Bauer

proletářský realismus:
G. Sandová, G. Eliotová,
G. Courbet, J.-F. Millet,
socialismus: B. Němcová,
F. M. Klácel, K. Marx
naturalismus: É. Zola
sentimentalismus: G. Flaubert
bratří Goncourtové,
májovci: Jan. Neruda, V. Hálek
J. Barák, J. Arbes, K. Světlá
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1884
1886
1888
1890
1892
1894
1896
1998
1899
1900
1902
1903
1904
1906
1908
1909
1910
1911
1912
1914
1915
1916
1918
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1939
1940
1942
1944
1945

selské narodnictví:
Alfons Šťastný, N.
K. Michajlovskij,
P. L. Lavrov
pekařovci: J. Pekař, J. Šusta
antipositivismus: W. Dilthey,
W. Windeband, K. Vossler,
V. Solovjov, Fr. Mareš

český realismus: T. Masaryk
positivismus: J. Vlček, J. Goll
J. Gebauer, L. Niederle

syndikalismus/otzovismus,
machajevština/vperjodovci
Sorel, Lunačarskij, Gorkij
věchovci, Věchi 1908
N. A. Berďajev, S. N.
Bulgakov, V. Solovjov
A. Bělyj, D. Merežkovskij

kubofuturismus: Braque,
Appolinaire, Majakovskij

, A bellicismus, válečný
tradicionalismus
duchověda: Arne Novák,
Zdeněk Nejedlý, A. Pražák
F. X. Šalda, K. Toman
konstruktivismus: V. Tatlin
A. Pevsner, S. M. Ejzenštejn

proletkult: S. K. Neumann,
A. Bogdanov, Paul Eden

eternalismus
Maritain, Werfel

funkcionalismus/formalismus
V. Mathesius, P. Fraenkl,
K. Engliš, J. L. Fischer

tradicionalismus/voprekismus:
P. Judin, M. Rozental‘, G.Lukács
Z. Nejedlý, J. Dolanský,
J. Pekař, Fr. Kutnar,

M. Hýsek, V. Bitnar,
B. Slavík, Z. Kalista
holismus

sociologismus: F. Krejčí,
J. Král, E. Chalupný
avantgarda: B. Václavek,
K. Teige, J. L. Fischer
typologie: Mathesius, Havránek

proletářský populismus
RAPP: D. Bědnyj,L. Averbach
P. Jilemnický, L. Novomeský
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1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
1999
2000
2002

poválečný marxismus
Ludvík Svoboda, A. Kolman,
encyklopedismus:
T. Milewski, A. Martinet
typologismus: V. Skalička

husarský mccarthyismus:
Peter Viereck, Russell Kirk
korejská válka, studená válka
procesy s židovskou inteligencí
biografismus: Z. Nejedlý, Štoll

technokracie: O. Šik
formalismus/strukturalismus:
J. Mukařovský, F. Vodička
generativní mluvnice
informel, lettrismus, konkrétní
poezie, experiment: V.
tradicionalismus/historicismus:
Hana Hrzalová, Š. Vlašín, J. Dvořák,
J. Peterka, M. Hilský, M. Procházka
historický román: Kratochvíl, Pludek

novopekařovci: Josef Hanzal
Petr Pithart, Tomáš Pasák
Milan Nakonečný
New Hermeneutics

New Left: W. Brandt, Wilson
hyperrealismus: G. Helnwein,
J. Sourtchev, R. Mueck
konceptualismus: Kossuth, Venet
pop-art: Warhol, Rauschenberg
sociologismus: M. Bakoš, Cigánek

katastrofismus
enviromentalismus: deeper ecology
New Age: Fritjof Capra, Děti země
sociobiologie: E. O. Wilson
apocalypticismus
Blairismus: Third Way
Neue Mitte: G. Schröder
„čisté ruce“ (mani pulite)

Tab. 13. Kulturní pogromy proti vědě
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8. ZÁCHRANNÉ KROKY PRO VYSOKÉ ŠKOLY
8.1 Mor neoscholastické nákazy
Kritickou situaci české vědy a vysokého školství lze stručně shrnout
hodnocením tak, že neplní svou společenskou funkci a zcela se rozcházejí se
svým posláním. Místo aby zasvěcovaly do skutečné soustavné vědy, rozvíjejí
v novém balení pokleslé, nevědecké a bezcenné aplikace zprofanované už
středověkou scholastikou. Neskýtají přehlednou orientaci v metodologické
výzbroji svého oboru ani v symptomatické diagnostice chorob vědeckého
myšlení, pouze podávají školní ukázky jejich deformací práce lidského mozku.
Staly se černou dírou veřejných peněz a propadlištěm státních financí,
neúčelně je plýtvají na spekulativní esejistiku, která nemá poznávací přínos,
neslouží poznání, nýbrž jen pouhé věroučné indoktrinaci. Odborná a vědecká
výchova plní pouze vnějškové formální parametry, ale obsahově přestala
existovat, svou funkci pouze navenek předstírá, markýruje a simuluje. Komise
pro obhajoby vydávají bezcenné pedagogické a vědecké hodnosti
v neexistujících vědních oborech, chrlí armádu povrchně vzdělaných
pseudoodborníků, kteří se po absolvování stanou hrozbou pro existenci oboru
a další generace studentů.
Vysokoškolští učitelé postrádají povědomí vývojových a historických
souvislostí ve svém oboru, a proto nejsou s to čelit drtivému náporu dobových
obskurantních ideologii. Ztratili schopnost samostatného kritického myšlení
k jejich korekci, a místo aby mírnili civilizační extremismus, stali se
beranidlem pokleslých pouličních psychóz. Jejich osobnostní monografie a
vysokoškolské přednášky předávají studentům pouze základní pensum
povinné faktografie, ale vyhřezlé z dobových směrových souvislostí a zabalené
do mlhy povrchní exaltované pocitologie a dojmologie. Nelze jim bezpochyby
upřít, že představují sečtělé znalce, vzdělané esejisty a zasvěcené vykladače
litery klasiků svého oboru, ale to není ani zdaleka dostatečná kvalifikace pro
vědecké tituly a universitní profesuru. Chovají se jako infikovaní ranhojiči
během zkázonosné epidemie moru. Chtějí obětavě pomáhat rodinám
nakažených, ale k tomu jim chybí jim realistický diagnostický krevní obraz
jich samých, zasaženého pásma a inkubační chronologie průběhu choroby.
Nikoho z okultních mánií své doby neléčí, naopak je militantně šíří jako řadoví
ideologové a bacilonosiči. Falešná optika deformované ideologie znetvořila
jejich vidění natolik, že za zdroj infekce nepovažují umírající oběti, nýbrž
zdravé pacienty, a proto na ně nasazují prostředky represe, štvaní a desinfekční
očisty. Nechápou, v jakých ideových souvislostech dějinného vývoje se
pohybují, a proto se nechávají bezděky zneužívat k historické funkci servilních
drábů protireformační inkvizice.
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Základní odlišností scholastiky od vědy je zápal pro falešné směskové
pseudopojmy jako rasa, národ, církev, mateřský jazyk a kultura, jež tvoří
promíšené konglomeráty mnoha různorodých složek, ale rozněcují mysl
fundamentalistů k pogromům na menšiny, imigranty, cizozemce, jinověrce a
kacíře. Skutečná věda tyto pseudopojmy destiluje na primordiální elementa
tím, že je rozkládá na původní prvky a genetické kategorie metodou
substrátové, kastovní, třídní a sociologické dekompozice. Ukazuje, že byť si
metafyzik, scholastik, astrolog, okultista, nevzdělaný primitiv a divoch shodně
staví pompézní hierarchii vlastní duchovní nadřazenosti, vědeckým poznáním
stojí na bodě nula, neboť všichni obracejí reálné sociální vztahy naruby a
zastírají nepochopení přirozených procesů tím, že je oduchovňují, animizují,
deifikují a personalizují a velebí jevová pojmová monstra jako božské modly.
Hlavní příčinou je ve 20. století frontální útok pseudovědné iracionality
Vlčkovy Osvěty, Kramářovy Národní demokracie a Marešovy Vlajky na
Krejčího positivismus, Masarykův realismus, Čapkův relativismus a
Václavkův sociologismus. A tento zápas pokračuje s nezáviděníhodnou bilancí
pro osvícenou demokratickou vědu až do dneška. Není to vlastně souboj jen
uvedených osob a směrů, ale protichůdných celospolečenských tlaků elitární
hierarchizace a rovnostářské demokratizace. Na této katastrofické sekulární
tendenci po válce nic výrazně nezměnily ani komunistické země. Na jejích
neútěšném díle se podepsalo, že levý marxismus nepozorovaně metamorfoval
v pravicový antimarxovský stalinismus a doposud se nenašla hlava, která by
proměnu lidového tribuna v úřednického despotu pronikavěji analyzovala.
Náboženství a ideologie mají společné to, že slouží sociální hierarchii a
starají se o její legitimizaci tím, že patra budovy majetkových vztahů zastřešují
dekorem rituálních úkonů. Příčinou rozpadu je jako ve všech oblastech
společenského života syndrom soukromoprávní korporativní oligarchie,
který mění veřejnoprávní instituce v nezávislé oborové komory a státní školy
v řádové korporace vlivových klanů. Studium na státních vysokých školách
sice ještě nebylo zpoplatněno vysokým školným, ale již se do značné míry
prosadily zhoubné tendence k desekularizaci školství příznačné pro jeho
přechod v temných věcích pod kontrolu církve. Znamená to, že fakulty, ústavy
a katedry si nepozorovaně zprivatizovaly stranické klany, jež zneužívají
oborové vzdělávání k pořádání obřadných tanečků k poctě svých model,
proroků a světců. Problémem tu není samo stranictví či družstevní skupinové
vlastnictví, kde nejde o akciové, podílové společnosti, ale o subjekty s rovným
hlasem všech členů. Skutečnou žábou na prameni je vnitřní oligarchizace,
příkrá hierarchizace moci, která rovným dílem nahlodávala státní útvary
v komunistických zemích i soukromé trusty v rukou magnátů.
Stranické soutěžení vlivových klik se v poválečné době projevovalo
soupeřením nejedlovského, strukturálního a pekařovského klanu, přičemž
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jediný rozdíl od meziválečné doby byl, že místo Nejedlého stáli tehdy v čele
školy duchovědného biografismu Arne Novák a protektorátní rada Miloslav
Hýsek. Spolehlivým ukazatelem vnitřní ultrapravicové filiace byla za druhé
republiky přeměna universitní vědy v aplikované pohřebnictví in memoriam
tzv. „strážců tradice“. Vysokoškolské fakulty přestaly vydávat vědecké
sborníky a začaly sepisovat památeční memoáry na počest úmrtí národních
velikánů. U příležitosti úmrtí Arne Nováka vznikla záplava nekrologických
sborníků k uctění jeho památky.1 Takové oslavné hody adorace klasiků se
rozpoutaly ve všech zemích jako projev chorobného personalismu známého
z jezuitských oraisons funèbres. Skládaly hold velikánům v duchu Novákova
kultu „nosičů pochodní“, Dykovy ideje „strážců čistého ohně“ či Králíkova
uctívání „vladařů ducha”.
Bombastické oslavy světské „jubilejščiny“ byly pravidelně předstupněm
církevní hagiografie zaměřené na uctívání svatých mučedníků. Zápornou
stránkou velebení mrtvých bylo na prahu války i později v dobách nástupu
thatcherismu hanění živých. Ideový trubač thatcheristů Paul Johnson známý
svými oslavnými tirádami na generály Franca a Pinocheta vyplýtval ve spisu
Intellectuals. From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky (1988)
neuvěřitelné množství času na špinění a osobnostní kompromitaci všech
pokrokových myslitelů moderní doby. Nejhorší je, že uctívači působí zároveň
jako popravčí svých idolů, že vykosťují jejich pokrokový demokratický obsah
a špikují jejich břicho řezinami jezuitského kultu svatých. Takto alespoň Z.
Nejedlý znetvořoval Masarykův realismus, O. Leška Mathesiovu „linguistic
characterology“, M. Lifšic Marxe a Engelse, J. Dvořák Václavkův
sociologismus a Š. Vlašín sociologickou estetiku levé avantgardy. Nikdo
z nich nepochopil, že střízlivá věda a zbožné uctívačství jsou dvě zcela
neslučitelné kulturní ideologie.
Že ne každý vědecký tým a tvůrčí skupina jsou akciovou oligarchickou
korporací, dokazují skupinové projekty, jež ve 20. letech fungovaly efektivně
jako jádro demokratické avantgardy. Opírají se o sociálně demokratický
koncept družstevnictví a poskytují záchranný pás menšinovým pokrokářským
hnutím před majorizací represivního státu i konservativní většiny. V sovětském Rusku ukončilo svobodnou soutěž levicových skupin Stranické usnesení
o přestavbě literárních a uměleckých organizací z 23. dubna 1932. Sloučilo je
do jednoho svazu spisovatelů vydávající jediný oficiální literárněkritický
magazín Litěraturnyj kritik a soustředil všechny pravomoci do rukou Judinovy
stalinistické kliky, která zatlačila sovětskou levici do podzemní ilegality.
1

Julius Heidenreich-Dolanský, ed.: Arne Novák : Cesta k osobnosti.Praha 1940; Jiří
Horák, ed.: Strážce tradice. Borový 1940; Albert Pražák, ed.: Arne Novák. Praha 1940;
Zdeněk Kalista, ed.: In memoriam Arne Nováka. Melantrich 1940; Ivo Liškutin, ed.:
Morava Arnu Novákovi. Stejskal 1941.
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Nejde tedy o rozpor socialistické státní školy a kapitalistického soukromého
školství, ale o spor mezi veřejnoprávním rovnostářstvím a oligarchizací
státních úřednických či soukromých manažérských elit. Její nabobtnávání
postupuje v různých režimech souběžně, začíná nenápadně obyčejným
klikařením a kamarádšoftem, eskaluje bujením klientelismu a nepotismu, a
nakonec koncem 30. let ve většině zemí vyvrcholilo otevřeným mafiánstvím a
politickým banditismem.
Mor nákazy uctívačské mánie adorace svých klanových proroků se šířil mezi
válkami souběžně s upadáním významu a kontrolních funkcí široké veřejnosti.
Zpočátku proletkultovské kabarety A. Longena, F. Sauera a V. Buriana
opovrhovaly kamennými scénami a Devětsil poetistů zavrhoval klasiky, ale od
1929 už jejich následovníci brali na milost klasiky světové. Po krizi 1929-1932
byla v Sovětském svazu krátce v módě sebraná vydání a výbory citátů klasiků
světového marxismu, v letech 1935-1937 se však rozpoutaly jubilejní oslavy
národních velikánů Puškina a Lermontova. Koncem desetiletí se už ztratili
vynikající představitelé sovětské vědy v gulazích a místo vědeckých prací
vzdělaných literárních historiků se začaly vydávat sebrané spisy příležitostných výroků o umění z pera čelných generálů.
Chorobu oslavných uctívačů a jubilejních celebrantů odhalovali v 30. letech
dobře K. Čapek, Voskovec a Werich, V. Nezval a H. Malířová. Upozorňovali,
že vyprazdňují racionální metodologické jádro svých idolů, bombastickým
oslavným chvalořečením ho vykosťují a vsouvají do něho cizorodé prvky
zbožné religiozity. Z nedostatku smyslu pro střízlivou skeptickou reflexi
propadají stejným nešvarům jako pythagorejci, mění původně přínosné
vědecké školy v polonáboženské sekty. Studenty takový způsob výuky velice
oslovuje, působí na ně esoterickým jazykem, mlhavým symbolickým výrazem
a stejným emočním apelem jako řečnické výlevy mystického kazatele.
Ujišťuje je, že nemusí nic studovat pracně od podlahy, že nemusí složitě
zkoumat sociální a dějinné pozadí čteného textu a k bádání postačí vlastní
subjektivistické insinuace. Ze sovětské kultovní rétoriky mají zafixovánu
jedinou poučku, že nejdůležitější je se vyvarovat výzkumu reálných sociálních
procesů, který zavání hříchem „vulgárního materialismu“ a sociologismu.
Hermeneutické postupy je utěšují, že nemusí namáhavě jít hlubinnou sondou
až k věci samé (Ding an sich), ale bohatě postačí si skutečnost subjektivně
interpretovat, vkládat do věcí svůj osobní subjektivní obsah tak jako šarlatánští
astrologové při výkladu vlivu pohybu hvězd na soukromé lidské osudy.
Takový paradox často řeší vojenští psychologové: duše vojáka hnijícího
v zákopech globálních válek hladoví po falešných opiátech a vznešená útěšná
slova polního kuráta ho konejší mnohem více než suchopárné dialektické
poučky sovětského politruka.
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Jde bez přehánění o katastrofický stav, nicméně o stav setrvalý a regulární
v tom smyslu, že bezchybně kopíruje scénář genocidy věd v jiných věcích
kulturních temna. Kulturněhistorická hodnota výstupních výsledků falešných
pokřivenin věd spočívá pouze v tom, jak dokonale ilustrují a dokumentárně
zachycují pokleslost své doby, jak ideální podávají odstrašující příklad
vládnoucího marasmu. Pseudovědecká sofistika dokáže vyplýtvat tak
neuvěřitelné množství času na spílání vědeckému determinismu a popírání
existence vazeb zákonitosti mezi kulturními jevy, že zpochybňuje jakýkoli
smysl vědeckého bádání. Nevědomky slouží opaku: téměř doslovně otrocky
odříkává loci communes středověké theosofie, pouze je předává vysokoškolákům v zánovním postmoderním balení jako esteticky přitažlivé vánoční
dárečky. Vysoké školy a vědecké ústavy jsou stejně vytunelovány jako naše
banky a všechny bývalé gigantické státní podniky. Jejich chátrající siluety
nebijí tolik do očí, ale věda se skýtá tutéž podívanou „spálené země“ jako
rozkradené hospodářství.
Nejlepším dokreslením našich alarmujících diagnóz a ukazatelem
chorobného úpadku vědeckého myšlení je ve 20. století vývojový obraz
poválečné sovětské éry. Z historického hlediska nepochybně dokumentoval
nadějný a ozdravný ústup metafyzické iracionality úkrokem k materialistickému
fyzikalismu, ale vyzařoval jen chabý svit matného světélka. Kdyby byl už
vyvinut měřící přístroj k testování pokleslé zasmrádlosti vědecké kultury, pak
byla poválečná episoda mezi modernou a postmodernou douškem čerstvého
vzduchu, ale historická danost mu nepovolila více úlevy než osvícené
intermezzo klasicismu mezi dvěma vrcholy barokní sepse v 17. století. Kdyby
komunistická věda kriticky demaskovala maligní kultovní rétoriku konce 30.
let, opustila její jedovatou rétorickou hatmatilku a vrátila se poučená k „autentickému marxismu“, měla by určitě vyhráno. Místo toho však zakonservovala
na svých zákopových pozicích doktríny nejedlovského tradicionalismu, který
se v ničem nelišil od konservativního ducha Vlčkovy Osvěty, Jiráskova
historicismu a Kramářovy pravicové Národní demokracie, za kterou tento
klasik naší historické románové prózy v letech 1920-1925 válčil jako senátor.
Stalinismus ordinoval v letech 1933-1941 a 1950-1953 totéž jedovaté
pravicové býlí jako západní personalismus a mccarthyismus, a i když
kvantitativně jevil méně radikální výraz než západní protějšky, zdecimoval
komunistickou levici zevnitř mnohem efektivněji, než se mohlo podařit
západním protivníkům zvenčí.
Nejde samozřejmě o to, že by dnešní generace vědců a vysokoškolských
pedagogů byly méně inteligentní a trpěly větší ztrátou soudnosti než
předchozí. Mafiánský kapitalismus jim však postavil před oči jiné vábnější
priority než vysedávání v studovnách a kompletaci evolučních syntéz. Jejich
možnosti zapojit se do honby doby za ziskem zůstávají sice omezené, ale
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horlivou sociální angažovanost na straně militantní jestřábí pravice u nich
pohání stejné síly jako v případě žurnalistických médií. Obě kulturní sféry
vstoupily do služeb oligarchického sponsoringu a staly se rukojmím magnátů
velkého byznysu. Ještě v 90. létech na amerických universitách vládl
rovnostářský a antidiskriminační duch New Left, ale stačilo zvýšit školné a
nahradit státní subvence dotacemi velkých soukromých firem, aby přestoupili
na víru reaganovské New Right a think tanků neokonservativních neocons.

8.2 Kolaps vysokého školství
Věda, výzkum a vysokoškolská výuka tvoří spojité nádoby, a proto je nutno
jejich stav rozebírat en bloc. Jejich neradostnou situaci nejlépe charakterizuje,
že všechna cenná díla u nás vznikala pouze v krátkých intervalech rozkvětu
demokratických snah. Alžbětinské a shakespearovské drama nemohlo
vzniknout v kulturní izolaci afrického venkova a vodomilný květ nevyraší
v podmínkách saharské aridní pouště. V životodárném substrátu údobí
Masarykova realismu 1886-1895 se zrodila taková epochální díla jako
Brugmannův Grundriss der vergleichenden Grammatik, Gebauerova
Historická mluvnice jazyka českého, Vlčkovy Dějiny české literatury, Gollova
práce Čechy a Prusy ve středověku a Niederlovy Slovanské starožitnosti. Ve
všech uvedených případech to byla epochální kompendia stopující systémově
evoluční proces sociologickou a směrovou metodou histoire sans noms.
Matoucí galimatyáš vznikne, když začneme mísit jablka s hruškami a
začneme hovořit o osobnostních školách přetrvávající celá staletí. Takový
neústrojný útvar vznikne, když do Gollovy historické školy začneme počítat i
konservativní směr pekařovců 1895-1903 jako Šusta a Krofta nebo do
Mathesiovy Pražské funkční školy vše, co následovalo až do dneška.
Mathesiův typologismus vyrašil v letech 1922-1926, kdy se analytickým
směrem linguistic characterology ubíraly přednášky jeho Obsahového rozboru,
Trnkova Syntaktická charakteristika památek staroanglických (1925) a Havránkovovo dvousvazkové dílo Genera verbi (1926). V estetice a literární teorii
v té době zrála sociologická metoda jejich souputníků, Karla Teigeho, Bedřicha
Václavka a Jana Mukařovského. Typologický směr vstal z mrtvých ještě 19471950, kdy se krátce po válce jeho litery chopil v Polsku Tadeusz Milewski, autor
průkopnické práce Zarys językoznawstva ogólnego (1947-48) a nás Vladimír
Skalička svou prací Typ češtiny (1951).
Epochální vědecké syntézy nevznikají jako „hurá-akce“ velkých autorských
týmů, jež chronicky postrádají konsistentní ucelenost jednotného třídění a
metody. Když v roce 1926 vystřídala ve vládě levicovou „hradní pětku“ „panská
koalice“ konservativních stran, začaly se množit stranická seskupení Knapových
ruralistů a Fučíkových katolíků, a místo typologické metody se dostal v kursu
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teleologický funkcionalismus. Pražský lingvistický kroužek se scházel
neoficiálně od 1926 a oficiálně působil od 1930, ale týmové skupinkaření ani
obrat k funkční metodě mu neprospěly. Její nezadatelné místo je v užitých
vědách, a proto se její stoupenci zákonitě vrhli na problematiku spisovné normy,
kde hraje hledisko funkce určitě primární roli. V letech 1933-1939 českou
vědeckou avantgardu zkosil personalismus, zapomínání na sociální kořeny
jazykového úzu a manýra bombastických oslav mrtvých proroků a světců. Tento
dobový sklon zaměňovat vědu s úlitbami oslavného pohřebnictví nepřímo zasáhl
i strukturální školu, která se vrhla na rozbor osobního stylu Nezvala a dalších
moderních básníků.
Spojnici mezi hnutím realismu, meziválečnou typologickou školou a vlnou
sociologismu 1969-1975 tvořila opět konzumní konjunktura a její masový apel
hnutí New Left. Za jejich odraz lze považovat práce slovenského akademika
Mikuláše Bakoše Literárná história a historická poetika (1973) nebo J.
Cigánkův Úvod do sociologie umění (1972). Z takového duchovního substrátu
se zrodily i práce brněnského Iva Pospíšila a naše Historická poetika. V třenici
mezi stalinistickou, technokratickou a pekařovskou pravicí ale na žádnou
levici publikační místo nezbylo.
Princip firemního, akciového, podílového vlastnictví dělí vědce do klanů, které
spolu bojují o vládní moc stejným způsobem jako politické strany. Stranictví se
stává semeništěm klientelismu a soupeření vědeckých klanů, jež spolu zápasí i o
odpovídající podíl na vlivu a státních dotacích. Každá katedra a fakulta se stává
kótou okupovanou kontingentem některého tábora metodologických souvěrců.
V starém Řecku a Římě nikde demokraté vlastní kompaktní stranu hetérii
neměli, tou se mohli chlubit pouze oligarchové, kteří se scházeli na hostinách
(symposia) štědrých sposorů. V Athénách je pořádal pro Kritiovy souvěrce
bohatec Kalliklés a v Římě pro Sullovy straníky jeho chráněnec Lucullus.
Demokracii pokaždé formou „bartolomějské noci“ střídá oligarchie uvedená do
pohybu saturační spotřební krizí. Jejím kouzelným mávnutí se vědecké školy
mění v polonáboženské sekty a v klany polovojenské domobrany vyznávající
ortodoxně učení jediného posvátného proroka.

8.3 Nezdravé tendence ve vysokoškolské výuce
Hlavní strukturní příčinou rozklížení vědy a vysokého školství je ochromení
centrálního řízení národního státu (nation-state), který staví na soběstačnosti a
zajišťuje proporcionální rozložení všech obchodních odvětví a komor.
Proporcionální poměr školského vzdělávání se pravidelně naruší, když národní
stát prochází administrativním rozpadem na regiony, na ministáty, kraje a
hrabství ovládané místními oligarchy. Ještě více než převod pravomocí na
menší celky však narušuje vnitřní rovnováhu souběžný proces globalizace a
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unijní integrace, který jednotí evropské společenství v nadnárodní megastát.
Rozšiřováním schengenského prostoru a přívalem přistěhovalců se v školském
systému vytváří dvojdomí, nepoměr dosaženého vzdělání mezi domácí
populací a přistěhovalci s částečným občanstvím (partial citizenship)1 či
omezeným pracovním pobytem. Vzniká dvojkolejnost příznačná dříve pro
imperiální či koloniální model školství, kdy se s cirkulací pracovních sil mezi
říší a barbarskou kolonií prohlubuje propast mezi vzdělávací úspěšností
rodilých studentů a přistěhovaleckých menšin (Tab. 3).
Decentralizace správy, propustnost státních hranic a přesah firem do
globálního prostoru nasazuje školským zařízením a jejich zřizovatelským
subjektům křídla, umožňuje jim neregulovaný nárůst co do počtu žáků a
nabídky vyšších forem studia. Jakmile pukne obruč pečovatelského státu,
dostanou jejich obchodní a církevní korporace šanci propíjet se do méně
rozvinutých států a lovit jako dravé štiky v mezinárodním rybníku. Vytváří se
tím predátorské tržní prostředí, kdy se pevný právní rámec školského
podnikání uvolňuje a jeho litera platí pouze formálně na papíře. Nové školy
přestávají nabízet vysoce náročné polytechnické vzdělání a předhánějí se
v neřízeném výprodeji diplomů ve vysoce atraktivních a lukrativních oborech.
Nerovné soupeření technických a humanitních studijních oborů odráží
spodní tlaky v přetahování mezi obchodními komorami. Každý světlý věk
prosperity zajišťuje proporční zastoupení oborových resortů tím, že se všechny
musí nějak směstnat v mezích poptávky do úzkého národního rámce. Jakmile
střežené národní hranice padnou, dají se všechny obchodní subjekty do pohybu
a snaží se opevnit své pozice stavovskými privilegii cechovních komor.
Komory, cechy, monopoly a církevní řády tvoří soukolí korporativního státu,
kde se zhroutila jednotná direktivní hospodářská správa. Smyslem advokátské,
exekutorské, lékařské, lékárnické i agrární obchodní komory je ochránit zájmy
všech pracovníků resortu bez ohledu na pracovní zařazení. Už Mussolini
pochopil, že komory a korporativní zřízení jsou nejdokonalejší pojistkou
třídního smíru, protože nahlodávají dřívější třídní jednotu dělnictva. Zaručují,
že se dělníci přestávají uvědomovat jako samostatná sociální třída a stávkují
pod vedením svých zaměstnavatelů za zájmy svého průmyslového odvětví.
Díky expanzi monopolů do kolonií se sice ocitají nezaměstnaní na dlažbě, ale
mají šanci účastnit se porcování medvěda tím, že se nechají naverbovat do
žoldáckých armád. Při troše štěstí se mohou stát novou šlechtou a panskou
rasou mezi barbary. Přesně tak vyřešilo třídní otázku římské i britské
impérium, obě říše stěhovaly svůj plebs jako trestance do zámoří, zapřahaly ho
do koloniálních armád a vychovávaly z něj tamní koloniální šlechtu.
1
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Korporace zvýhodňují svou profesní komoru na úkor ostatních, a zároveň
přerůstají národní hranice. Tím vznikají tlaky disproporčního napětí, kdy si
každá komora svévolně zvyšuje platové a cenové tarify na úkor jiných resortů.
Je to situace, kdy se rychlou příjmovou diferenciací začínají prohlubovat
všechny sociální nerovnosti. Důvodem, proč zatím troskotají všechny pokusy
založit pedagogickou komoru1, je, že školský resort zatím neprošel vlastní
„velkou privatizací“, že stále zůstává nezpoplatněn pod křídly kvočny
pečovatelského státu. Zavedení školného na vysokých a středních výběrových
školách sjednotí učitele do jednoho šiku, zvedne jim platy a zeštíhlí počty škol,
ale stav anarchie a celkové vnitřní nerovnováhy jenom posílí. Není podstatné,
pod jakými názvy se status komorové autonomie prosazuje, že soudcovská
komora nese název Soudcovská unie ČR a university si ji chrání heslem
„nevkročitelnosti státu na akademickou půdu“. Důležité je, že přestávají
podléhat občanské společnosti a budují si privilegia stavovských cechů
v korporativních soustátích středověku. Že se tak nenápadně blíží církevním
kolegiím a místo vědy začínají vtloukat novicům do hlavy moderní náhražky
církevní scholastiky.

8.4 Hlavní disproporce vysokého školství
Skryté příčiny rozklížení školské soustavy netkví ve špatných školských
zákonech, ale v tom, že jsou příliš vágní a všeobecné a platí jen formálně na
papíře. Nepostihují skutečný smysl potřeby vzdělávání a jdou všeobecnými
formulacemi zcela mimo skutečnou realitu. Zajišťují školám pouze formální
existenci a nejsou schopny pojmenovat komplex obtížně řešitelných jevů, jež
postihly školu nekontrolovatelným chaosem v době kupónových privatizací.
Její hlavní devízou je nezávislost, ale ideál nezávislé školy je stejná fikce jako
ideál nezávislé policie, nezávislé justice a nezávislého tisku. Tyto mocenské
nástroje chrání v každém režimu majetky rozhodujících vlastníků a slouží jim
jako záštita. Když je veřejný majetek zprivatizován oligarchy, přestávají
sloužit občanské veřejnosti a demokracie se hroutí v korporativní plutokracii.
Ochromený stát už nezvládá zajišťovat veřejnou kontrolu a „nezávislé
instituce“ řídí „neviditelná ruka“ velkých korporací. Stanou se hříčkou
lobbyistických skupin řídících jejich chod skrytě z temného pozadí. Také
vědecké školy zpívají píseň toho, čí chleba jí, a když je sponsorují soukromé
nadace, začínají se chovat jako polovojenské náboženské sekty uctívající
modly svých chlebodárců a zakladatelů.
Rozpor mezi obecným posláním vysokých škol a jeho faktickým
naplňováním vytváří jejich nedomyšlené financování podle počtů neregulérně
1
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přijatých studentů. Chabá regulace ponechává fakultám svévoli v přijímacím
řízení a nutí je kvůli mase slabých nepřipravených studentů snižovat studijní
nároky. Nadbytek zřizovatelů bakalářského studia nabírajících vysoké počty
podprůměrných posluchačů se tvrdě mstí drastickým poklesem úrovně
poskytovaného vzdělání. Aby se zaplnily prázdné posluchárny, bere se za vděk
přílivem uchazečů ze Slovenska a dalších bratrských zemí, kde je zavedeno
vysoké školné. Díky nevýhodné smlouvě o dělení bývalé federace zaplavuje
české vysoké školy příliv slovenských studentů, kteří mohou na českých
universitách studovat zdarma a český stát na jejich profesní průpravu vydává
vysoké částky. Díky tomu se Česko stává vítanou přestupní stanicí a sběrným
táborem na hranicích nové římské říše (limes Romanus). Zachytává na svém
území armádu imigrantů z rozvojových zemí, umožňuje jim aklimatizaci a
získání lékařských diplomů, aby své vzdělání mohli uplatnit za nepoměrně
vyšší platy v zdravotních zařízeních bohatých západních zemí. Aby si
university zajistily co nejvyšší státní dotace, nutí státní pokladnu, aby štědře
financovala bezplatný vzdělávací proces pro dvě velká globální světová
pásma: na jedné straně pro imigrační vlnu z chudých rozvojových zemí a na
druhé straně pro následný emigrační odliv do bohatých západních zemí.
Jediným racionálním řešením je takové nevýhodné mezistátní úmluvy
revidovat a provádět odpovědnou migrační politiku.
Mnohem závažnější nepoměr se ovšem se rýsuje v přijímacím řízení
vysokoškolských studentů mezi technickými, humanitními a lékařskými
obory. Oproti dřívějšímu stavu počty zapsaných studentů Českého vysokého
učení technického stagnují, kdežto atraktivní linie studia kvetou. Medicínské
obory se na Karlově universitě rozdělily na tři nezávislé lékařské fakulty a
humanitní studium se rozštěpilo na fakultu filosofickou, fakultu humanitních
studií a fakultu sociálních věd. Bývalá teologická fakulta se rozpadla na
fakultu katolickou, evangelickou a husitskou. Aby lékařské fakulty uspokojily
pro nás finančně výhodný nápor zahraničních studentů a finančně už méně
výhodný nával ze Slovenska, vznikla třetí lékařská fakulta. Protihodnotou za
to, že u nás bezplatně vychováváme cizí státní příslušníky, vysíláme na
Slovensko a do dalších postkomunistických zemí experty jako předseda
lékařského odborového klubu Martin Engel, kteří radí tamním lékařským
komorám, jak lze vytlouci ze státu co nejvíce peněz pohrůžkou, že by jejich
lékaři mohli odjet pracovat do Německa za mnohem vyšší platy. Na to může
být jedinou správnou záplatou pouze obnovení vazeb odpovědnosti absolventů
za investice, jež do jejich studia investoval stát, veřejnost a daňový poplatník.
Prohlubování vnitřních disproporcí žene všechny resorty státu do
korporátní pasti, do agonie totálního kolapsu, kdy nezbude jiné východisko
než školy privatizovat a zavést vysoké školné. Různé politické strany tomu
napomáhají svou neschopností udržet rozpočtovou rovnováhu a kázeň.
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Komunisté k tomu přispívali tím, že blahovolně trpěli vnitřní rozkrádání
úřednickým aparátem v podnicích a státních školách. Konservativní vlády
prohlubovaly disproporce politikou škrtů, krácením státních výdajů, odléváním
státních prostředků do soukromých kapes a udělováním štědrých grantů
soukromým komerčním projektům. Sociální demokraté dovolují rozlézání
parazitických struktur neúspornou rozdávačnou politikou.
Všem je společná neschopnost udržet funkční rovnováhu složek správným
nastavením systémových mechanismů, aby se operativně eliminovaly
nefunkční články a chod celku podával maximální výkon. Systémový přístup
nenařizuje tuhé direktivní řízení shora, dává prostor pro volnou soutěž v tržním
prostředí, ale dbá o pevný právní rámec vzdělávacího procesu. Stará se o jeho
správnou regulací tím, že zřizuje jednotné přijímací zkoušky a prospěchové
kvóty, aby se všem zajistila rovnost příležitostí, aniž se snižovala kvalita a
nízký průměr podlamoval náročnou pedagogickou práci.
Dohnat paraziticky rozlezlé školství na okraj propasti a nechat ho padnout za
oběť efektu „korporátní pasti“ znamená zajít tak daleko, že nelze obnovit
úměrné funkční poměry jinak než zavedením povinného školného na všech
vysokých školách. Zároveň to znamená zpoplatnit studia na výběrových
gymnáziích a všech typech atraktivních oborů jako diplomacie, finančnictví,
management, filmografie či herectví, a navíc jim citelně seškrtat dotace.
Taková opatření ovšem zaručí zlepšení kvality studia stejně málo jako
dosavadní privatizace velkých podniků. Stát by se sice lacino zbavil
odpovědnosti za nehospodárné řízení resortu a rušením škol by si snížil výdaje,
ale jen za cenu jiných deformací. Místo redukce nadpočetných atraktivních
škol by bankrotovaly potřebné technické školy a odborná učiliště. Zřizovatelé
by nekontrolovaně kšeftovali se školními budovami a výhodně rozprodávali
developerům jejich pozemky.
Tuhá úřední byrokracie ani vysoké školné nejsou zázračným všelékem na
všechny neduhy školy, ve všech vývojových fázích platí staré recepty:
upevnění školské kázně, udržování rozpočtové rovnováhy, kvalifikované
audity, posílení veřejné kontroly. Řešením je rušit nadpotřebné parazitické
struktury, ale nikoli cestou direktivní svévole, nýbrž nastavením přísných
prospěchových limitů a jednotných státních testů při přijímacím řízení.
Nezvládáním úkolů efektivního řízení školství vzniká několik typů
strukturních disproporcí, jež ženou školství do pasti korporativní ekonomiky:



Vzniká imperiální model školství zaměřený jednostranně na nekvalitní
pásovou výrobu elit řídících manažérů bez přihlížení k potřebám
přípravy vysoce kvalifikovaných dělnických kádrů,
prohlubuje se nepoměr mezi elitním školstvím pro rodilé příslušníky a
doškolováním pro přistěhovalce v nekvalifikovaných profesích,
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maturitní studium na středních školách se devalvuje a ztrácí na kvalitě
tím, že se neúměrně rozšiřuje na úkor studia nematuritního,
státní bezplatné školství se není schopno prosadit jako nezávislá
profesní komora a zlepšovat své mzdové tarify, dokud se nezprivatizuje,
lukrativní komory rozevírají příjmovou propast, jež je dělí od málo
výdělečných oborů, a přetahují jim uchazeče o jejich odborné školy,
soukromé placené školy si vytvářejí na trhu vzdělávání monopolní
postavení a odsuzují tak k živoření potřebnější technické státní školy,
živelné zakládání a bujení školských zřízení vytváří disproporční
nadbytek atraktivních škol pro obory s vysokým mzdovým ohodnocením,
rozvinuté země s placeným vysokým školstvím šetří velké výdaje tím,
že nabízejí kvalifikovaná místa absolventům z nerozvinutých zemí,
profesní mobilita absolventů v schengenském prostoru šetří výdaje
bohatým zemím na úkor neefektivních výdajů zemí chudých,
méně rozvinuté země s placeným vysokým školstvím doplácejí na odliv
svých školených kádrů do zemí s vyšším platovým ohodnocením,
chudé a zaostalé státy tak nákladně financují trh bohatých zemí,
český stát doplácí na své bezplatné vysoké školství nevýhodnou
smlouvou se slovenskou stranou, která zavedla na vysokých školách
povinně školné, financuje jim vzdělání, které uplatní mimo své území,
dále se prohlubují nerovné podmínky na světovém trhu, chudé
rozvojové země nadále chudnou a bohaté stále více bohatnou,
volné měnové kursy jednostranně zvýhodňují spojenecké země velmocí,
méně rozvinuté země usilující o národní nezávislost jsou znevýhodněny
obchodní isolací velmocí a embargy na svůj vývoz a dovoz,
poválečná levicová politika emancipace a vyrovnávání rozdílů
velmoci/dominia, centrum/region, město/venkov, elity/masy ustoupila
opačné tendenci jejich zištného diskriminačního prohlubování.
Tab. 14. Hlavní disproporce korporátního školství

Nesmyslná politika profesních komor útočících vyděračskými požadavky na
státní pokladnu může být otupena jedině zavedením věrnostního slibu a
věrnostního poplatku u absolventů vybraných vysokých škol. Čeští lékaři
absolventi domácích fakult medicíny vyhrožují od počátku krize 2008 útěkem
za vysokými platy do německy mluvících zemí. Zatímco pedagogové, státní
úředníci, policisté a hasiči se museli podrobit tvrdým škrtům a úsporným
opatřením, lékařská komora vyrukovala se smělým požadavkem na jejich
několikanásobné zvýšení. Předseda Lékařského odborového klubu – svazu
českých lékařů Martin Engel úspěšně podojil český stát neúměrným zvýšením
platů českých lékařů v době jejich všeobecného snižování, a navíc úspěšné
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prodává své zázračné recepty lékařům na Slovensku a v sousedních
postkomunistických zemích. Nápravu sjedná jen povinnost vrátit či splatit
státní školské výdaje na vzdělání, pokud lékař odmítne práci v českém
zdravotnictví a odchází rýžovat do zemí s vysokými platy lékařských kádrů.
Absolventi vysokých škol nemohou jako motýli sbírat rozmarně med z květů,
nemohou levně vystudovat v zemích s bezplatným školstvím a nízkými
životními výdaji, a pak svou odbornost bohatě zpeněžit v zámožných zemích
s vysokými platy a náklady.
Demokratický stát se liší od oligarchického tím, že jistí zájmy široké
veřejnosti a širokých mas oproti zájmům soukromovlastnického sektoru.
V politice pravicových stran se tyto dvě protikladné sociální síly zaměňují a
ztotožňují, jako kdyby nebyl žádný rozdíl mezi demokracií a oligarchií nebo
mezi dolními deseti miliony a horními deseti tisíci. Souběžně s tím se operuje
se zavádějícími pojmy jako „nezávislý tisk“, „nezávislá média“ a „nezávislá
justice“, jako kdyby vlivné deníky a televizní kanály mediálních magnátů
Murdocha, Hearsta či Berlusconiho tlumočily hlas široké veřejnosti a mohly
sloužit za vzor demokratických svobod.
V bulvárním tisku lze pozorovat nebezpečnou tendenci snoubit komerci, kýč
a porno s podkuřováním oligarchům, kultem hvězd a referováním z vysoké
společnosti. Deníky se předhánějí v návodech praktik hospodářského zločinu,
jak neplatit daně (illegal fiscal consulting), jak nafingovat pojišťovací podvod,
jak se vyhnout placení řidičských pokut, co ví policie o podezřelých
pachatelích a kde může mafie vypátrat ukrytého svědka trestného činu.
S nadšením prozrazují čtenářům skuliny v zákoně a radí obviněným kličky
prohnaných advokátů, aby se vyhnuli trestnímu stíhání. Bulvár se stal
významným nástrojem vymývání mozků a šíření hyenistické morálky.
Všechny informace proláknou z policejního vyšetřování do tisku dříve, než se
dostanou k soudu a na stůl kriminalistů. Odráží to stav, kdy tisk nepotřebuje
předplatné čtenářů, ale uživí se zveřejňováním placené reklamy finančních
magnátů. Ani politici nepotřebují podporu řadových voličů, jejich volební
úspěch závisí jen na sponsorských příspěvcích na nákladnou volební kampaň.

