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Předmluva
Postmoderní
kultura
prochází
posledními
fázemi
pandemie
fundamentalismu, připomínající scénář exploze vědecké iracionality na prahu
uplynulého století. Rozsah astrálního, parapsychologického a hermetického
blouznění vyvolává úvahy o „novém středověku”, „nových křižácích” a
dalším soumraku „temného století“ (saeculum obscurum). Epidemie
kulturního moru se příznačně ohlásila syndromem stagnační inflace (stagflace)
1975-77 a postupně zachvátila většinu evropských zemí ve třech inkubačních
fázích. Po konservativním neotradicionalismu 1975-1981 nastoupilo přišlo
mezidobí ekologického katastrofismu 1981-1990 a v 90. letech jako
vyvrcholení apokalyptická hermetika New Age. Dvě desetiletí triumfálního
tažení thatcherismu uzavřel nástup Giddensovy „třetí cesty“ a akce „čisté ruce“
signalizující vyzdravění ze stavu kulturní sepse. Všechny země došly od
prvotní naivní podpory svého domácího Tálibánu k vědomí nutnosti osekat
jeho mocná chapadla. Přes vnitřní proměnlivost jeho místních lepenistických a
haideristických podob se všude prosazovaly společné znaky v nezdravém kultu
symbolů, proroků a mučedníků, ve filosofii smrti a etnické záště. S nimi se pod
křídly přebujelé „bulvární pakultury“ vplížily excesy parapsychologické a
ufologické pověrčivosti, léčitelská sóteriologie a epidemie astrologické
dyzentérie. Na akademické půdě se jejich zboží začalo prodávat v podobě
dekonstruované katedrální metafyziky a hermeneutické interpretace. Přes
zjevný revival xenofobie a hnědé nostalgie nás soudobý fundamentalismus
nevrací do situace poloviny 30. let, ale do zárodečné regionalistické a
pluralistické fáze maurrasovského regionalismu na prahu 20. století. Dusnou
atmosféru francouzského fin de siècle pomáhá věrně evokovat lavina bankrotů
bankovních domů, fúze velkých společností, záplava hermetické theosofie a
přechod anarchistického podzemí k syndikalistické taktice „přímé akce“.
Temná údobí kulturní dekadence odrážejí vždy dusnou atmosféru vleklé
stagflace přesycených, nadzásobených a přelidněných ekonomik. Uvězněny
stropem národního růstu, taví se varem v jedinou celokřesťanskou říši, aby
„svatou křížovou válkou” překypěly do pohanského okolí. Součástí syndromu
je systém korporativní oligarchie, stav bezzákonnosti, korupce a rozbujelého
klientelismu, který ústí v explozi etnické a náboženské nesnášenlivosti, rozpad
vědecké racionality a pokles umění v bulvární škvár. Nacházíme se v druhém
dějství scénáře křižácké a valdštejnské doby, k jejichž odkazu se 20. století
přihlásilo rozsahem populačního genocidia, zmrtvýchvstáním ducha
náboženských válek i srážkami pluků křesťanského a islámského rytířstva.
Pokusilo se jej napodobit také zenbuddhistickým návratem k askezi, meditaci a
biotické stravě a pohroužením do sofismat nové metafyziky. „Nový středověk“
započal Diltheyovou duchovědnou reformou a novoromantickým útokem na

4
evoluční projekty 19. století. Půlstoleté triumfální tažení iracionality skončilo
apokalypsou dvou světových válek, jejíž nedílnou součást tvořilo také
genocidium kulturní, lavina protivědeckých pogromů, rozprášení předválečné
avantgardy, opuštění veškeré makrosociologické systematiky, rozpad vědecké
kultury a vzdělávací soustavy humanitních věd. Vědám se někam vytratil
vlastní cíl poznání, skutečný přírodní, historický a sociální svět, a místo něj
začaly jako barokní karteziáni a jansenisté snovat ze subjektivního cogito nový
svět umělé počítačové a robotické inteligence. Ekonomický a technický
pokrok se nezastavil, pouze začal pracovat dokonale ve službách duchovního
komfortu a válečné destrukce lidstva.
Druhá protireformace začala okamžitě po potlačení pařížské komuny, když
freiburští a louvainští teologové zvolali spolu s papežem Piem IX. „Ad fontes!
Zurück zum hl. Thomas!“ Po třech stech letech vlády vědeckého rozumu
evropská moderna navazovala tam, kde skončila dominikánská a molinistická
scholastická inkvizice, tomistickou syntézou teologického vědění. Současně se
pociťovala opotřebovanost starých receptů a na pomoc proti pozitivistické
vědě se povolala katedrální metafyzika a hermeneutika jako moderní sekulární
náhražky fundamentalistické teologie. Proroci iracionální gnóze Nietzsche,
Dilthey, Heidegger, Derrida a Sloterdijk triumfovali vytvořením nového
náboženství bez boha, hagiografie bez svatých, exegese bez bible a metafyziky
bez teologie. Na velké tažení maurrasovského tradicionalismu první poloviny
minulého století navazuje nyní věk „katolického triumfalisty“ Paula
Johnsona, fundamentalistického devianta, pro nějž byli „intelektuálové“
Rousseau, Shelley, Tolstoj, Shaw, Einstein, Gándhí a Sukarno „obyčejné
nuly“, kdežto „skutečnými giganty“ pouze generálové Franco a Pinochet.
Tento patologický vývoj nezvrátilo ani poválečné intermezzo. Ani po válce
nepodařilo přes četné snahy obnovit budovu humanitních věd a vymanit je ze
zajetí šablon „svatováclavské hagiografie", o niž se opírala pekařovská
filosofie národních dějin. Pouze ji nahradila její prohusitská obměna,
Nejedlého „jiráskovský kult", oprášená verze tradicionalismu sovětského.
Humanitní vědy byly chybně ztotožněny s kulturně-politickou ideologií,
vybíjely se v regresivních kampaních, jež zcela rozvrátily pevné povědomí o
standardních metodách, postupech a hranicích vědy. Zpětný návrat k
pekařovské filosofii humanitních oborů vyvrcholil v 80. letech postmoderní
hermeneutickou sepsí. Výsledkem je stav setrvalý stav stagnace, kdy se
několika poválečným generacím nedostalo validního vysokoškolského
vzdělání, základů soustavné metodologie oboru ani srovnané systematiky
předmětu. Recept na překonání sterilní scholastiky je týž jako přírodních
vědách: konstituovat společenské vědy jako skutečné vědy, dobudovat
evoluční systematiku humanitních oborů a opevnit jejich budovu proti
pravidelným náletům iracionální ideologické gnóze.
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TEZE K POSTMODERNÍ KRIZI HUMANITNÍCH VĚD
I. Postmoderní situace humanitních věd
1.

2.

3.

4.

Humanitní vědy dosud postrádají pevnou konstituci základů, ucelenou
metodologii, axiomatizaci, kalkulus, srovnanou vývojovou systematiku a
utříděnou taxonomii pojmů. Nedbají obecných principů výstavby
exaktních přírodních věd ani nepřihlížejí k výdobytkům poznání
nejbližších sociálních nauk. Budují si svá vzájemně nekompatibilní
teoretická pojmosloví odtrženě, každá samostatně ve své autonomní
izolaci, jako kdyby nepoznávaly jen z jiných úhlů různé stránky téhož
vývojového procesu lidské kultury. Vytrhováním svého předmětu ze
širších souvislostí se uzavírají exaktním postupům ostatních věd a
zaplétají se do sítí své vlastní neprůhledné oborové sofistiky.
Regres společenských věd a jejich zaostávání za přírodními je daní za
jejich zneužívání moderní iracionalitou. Když přestaly být zneužívány
církevní scholastikou jako „služka teologie“, začaly sloužit moderní
inkvizici jako ancilla ideologiae. Protože se nestihly konstituovat jako
vědy, zakonservovaly se ve století nové iracionality opět jako pokleslá
věrouka a druh polosekulární církevní hagiografie. Nerozvíjejí vědecký
poznávací přístup ke skutečnosti, ale pouze přístup čtenářský, estetický,
empatický, ideologický, náboženský či kultovní, učí nazírat vědění
sakralizovanou deifikující náboženskou optikou jako dílo géniů, proroků a
velekněží náboženských sekt. Redukují literární vědu na básnickou
esejistiku, jako kdyby neexistoval zásadní rozdíl mezi praktickou
politikou a teoretickou politologií nebo mezi běžnou psychopatií a
vědeckou psychiatrií. Směšují teoretickou vědu s jejím praktickým
předmětem, jako kdyby vědeckou medicínu a psychiatrii měli budovat
sami pacienti léčebných ústavů. Nestudují teoreticky patologické davové
psychózy moderního myšlení, ale pouze se zabývají jejich šířením.
V humanitních vědách převládá dosud naivní synkretismus, který
nerozlišuje mezi aplikačními úrovněmi lidského poznání a směšuje
jakýkoli přístup k předmětu s vědou. Protože se v nich teoretické věda
směšuje s aplikovanou technologií, kulturně-politickou ideologií, osvětou,
konzumem a praktickým řemeslem, udělují humanitní fakulty a vědecké
ústavy nekontrolovaně vysoké akademické tituly ve smyšlených
neexistujících vědních oborech, jež nelze racionálně oponovat,
vysokoškolsky přednášet ani vědecky vzdělávat.
Humanitní vědy nemají dosud zpracovány svou soustavnou metodologii,
a proto nemohou její osvojení poskytnout ani posluchačům vysokých škol.
Nemají ujasněno, že aplikační úrovně oboru (obr. 9) nutně souvisí
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6.

s vědeckými metodami, že aplikovaná technologie (agronomie,
aplikovaná lingvistika) je nutně spjata s funkční, formální, synchronní či
strukturní metodou, systematická věda (vývojová botanika, literární
dějiny, historická mluvnice) s evoluční, historickou, typologickou,
srovnávací a sociologickou metodou, řemeslo s normativními postupy,
uživatelský konzum s receptivními a rekognoskativními technikami,
ideologie s jubilejní oslavnou biografií a náboženská metafyzika s
hermeneutickou interpretací, exegesí a hagiografií. Z pohledu užitých
metod byly naše humanitní vědy systémově deformovány na kulturněpolitickou ideologii a další pokleslé formy pseudonaučné věrouky.
Protože neexistují jasné oborové metodiky jednotlivých humanitních
oborových aplikací, aplikovaný výzkum, řemeslo a esoterické
pseudonauky si mohou činit rovný nárok nahrazovat na akademických
institutech vědu, jejich sociální výkon se navzájem tříští a ochromuje.
Tyto nesourodé metodiky vedou mezi sebou na jednom funkčním místě a
pracovišti nesmyslnou vyhlazovací válku, jako kdyby teoretický fyzik
mohl plně nahradit soustružníka a soustružník mohl vést ústav teoretické
fyziky. Zatímco v exaktních oborech jsou teoretická věda, aplikovaný
výzkum, výroba i uživatelská praxe organicky uspořádány do funkční
hierarchie a navzájem se blahodárně se oplodňují, v humanitních naukách
takový racionální řád a jednotný systém profesní dělby práce odpovídající
potřebám moderní společnosti chybí. Většina společenských věd nemá
odpovídající odborné výzkumné ústavy ani vysoké a střední odborné
školy, všechny jejich funkce neústrojně zastřešují filosofické fakulty a
ústavy akademie věd. Jejich činnost proto zahlcují zákonitě nevědecké
úkoly, jež v exaktních a přírodovědných oborech spolehlivě rutinně
zvládají středoškolské kádry.
Současné humanitní obory jeví programový nezájem o uspořádání
utříděné taxonomie a vývojové systematiky svého oboru v domnění, že
pro vědce není potřebná nebo že a priori vůbec neexistuje. Přehlížení
všech dosavadních nárysů takové systematiky odráží tragický stav
rozkladu vědecké kultury pod náporem exploze ideologické iracionality
20. století. Chybný laický názor, že izolované synchronní jevy lze
pochopit jen z jejich nesourodé vnitřní konstituce, bez jejich zařazení do
obecných vývojových kategorií, vede od vědy zpět k aplikované technice,
ale technice, která – neopřena o vědu a izolována od ní – zůstává prostým
řemeslem. Stavbu dnešních amalgamovitě asimilovaných a promíšených
jazyků nelze pochopit bez jejich historické mluvnice, bez povědomí o
typologii světových jazyků a rámcové představy o.glottogenezi a
etnogenezi lidstva. Stejně nelze pojímat nadčasově sociologii bez utříděné
historické typologie lidských společností a kultur.
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8.

Společenské vědy a jejich vysokoškolská výuka nejsou integrovány podle
principů vědeckého monismu do „mezioborových makrodisciplin”
tvořených přirozených jednotou předmětu. Lingvista, etnograf, antropolog
a archeolog netuší, že zkoumají jeden a týž vývojový proces etnické
antropogeneze, a proto si budují zcela odlišné a nezávislé vývojové
systematiky bez ohledu na obecné kontury jediného vývoje. Historik,
religionista, filosof a literární vědec studují izolované výseky reality bez
integrované teorie typologických forem materiální a duchovní kultury.
Humanitní obory se dosud nekonstituovaly jako vědy, neodloučily se
jasným řezem od náboženství, kultu a ideologie, nevykázaly dosud
z akademické půdy metafyziku a nedefinovaly se negativně vůči svým
hermeneutickým pavědám. Když ztratilo svou vědeckou věrohodnost a
bývalý ideologický monopol náboženství, přepustily jim humanitní vědy
své území, aby na něm vybudovala své předpolí „dekonstruovaná
metafyzika“ coby nová scholastická teologie bez církve a náboženství bez
boha. Tím se naplnil periodický proces poklesu vědy v scholastiku
pozorovaný ve všech krizových údobích „kulturního temna’ (obr. 1).
Vědy tak ztratily svůj poznávací smysl a náplň, staly se služkou ideologie
a začaly mystifikovat skutečnost pro potřeby manipulace veřejnosti.

II. Fundamentalistická destrukce moderních humanitních věd
1.

2.

Naše společenské vědy byly po válce budovány na chybné doktríně
sovětského kulturního tradicionalismu, který zaměňoval vědu
s kulturně-politickou ideologií a nahrazoval ji obřadným kultem velkých
osobností. Situace se výrazně nezlepšila, ani když se naše historické vědy
vrátily počátkem 80. let od nejedlovské národní tradice k pekařovské
filosofii dějin. Obě koncepce společenských věd vznikly jako moderní,
částečně sekularizované odštěpky klasické církevní hagiografie, jedna
založená na husitsky a východně orientovaném „jiráskovském kultu” a
druhá na tradici „kultu svatováclavského”. Dodnes mohou účinně sloužit
jako populární formy lidové národní osvěty nebo jako metodika občanské
výchovy na základní škole, ale nelze je brát vážně jako metodologický
základ moderního společenskovědního myšlení.
Odborná i vědecká příprava našich poválečných humanitních fakult a
vědeckých ústavů spočívala až na nepatrné výjimky v nekulturním spílání
standardním komparativním, sociologickým, genetickým a exaktním
metodám, na nichž stojí od Aristotelových peripatetiků všechny vědecké
školy lidských dějin. Namísto vědecké metodologie byla přijata jako
oficiální doktrína společenských věd „kultovní jubilejština“, pokleslá,
zčásti sekularizovaná forma pravoslavné církevní hagiografie. Protože
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3.

4.

5.

6.

7.

sovětský i náš nejedlovský tradicionalismus jsou jen protestantské
(prohusitské) mutace islámského a katolického tradicionalismu, u nás
domestikovaného hlavně v podobě pekařovské filosofie dějin, nemohla
získat naše poválečná humanitní inteligence jiné vzdělání než v pokleslé
věrouce neslučitelné s vědou a racionálními základy vědeckého myšlení.
Tradicionalistický fundamentalismus neuznává evoluční teorii,
historický vývoj, dějinnou zákonitost, logické kategorie, existenci
společnosti ani hmotného vesmíru, a proto nemohou jeho stoupenci
zvládnout základy vědeckého myšlení ani si osvojit žádný vědní obor.
Fundamentalismus vidí jen zaslepeně ikony, idoly, proroky a mučedníky
své vlastní církve, rasy a národa a vymítá ďábla všech idolů a proroků
komunit cizích. Jeho smyslem je sloužit jako náboženská legitimizace
dobyvačných “svatých válek“ proti kacířům, jinověrcům a pohanům
Postavit společenské vědy na základy pokleslé věrouky znamená vrátit je
na nulový vývojový stupeň laického myšlení, vrátit je na roveň biblického
mýtu a fetišistického myšlení divocha. Laická astrologie, metafyzická
poezie i sofistikovaný jazyk salonní katedrální filosofie tvoří spojité
nádoby jediné kulturní psychologie neslučitelné s vědeckou racionalitou.
Tradicionalistický kult osobností, klasiků, mučedníků a světců je
osnovatelem všech pogromů na vědu a kulturu od dob středověké
inkvizice, katolické Ligy a jezuitů až po hnědou ideologii a současný
islámský fundamentalismus (obr. 2, 3). Pěstováním obřadného kultu
velkých klasiků v duchu doktrín novotomistického, maurassovského,
pekařovského,
sovětského,
nejedlovského
i
postmoderního
tradicionalismu se naše humanitní fakulty propůjčovaly destrukci vědecké
kultury a nenáležitě přejímaly vzdělávací funkce teologických fakult.
Vytvářením tradicionalistických kultů Masaryka, Marxe, Jiráska,
Mathesia či Mukařovského se naše humanitní vzdělávání zcela odcizilo
vědecké metodologii předválečné avantgardy i myšlení těchto
vynikajících historických osobností, aby jejich loutky infiltrovalo
cizorodým obsahem maurrasovského idolatrického obřadnictví, tvořícího
páteř moderní iracionality a nespornou ideovou dominantu 20. století.
Téměř všechny humanitní obory podstupují ve 20. století hromadný
návrat od makrosociologických, evolučních a systematických konceptů ke
intuitivním, interpretačním a subjektivistickým přístupům klasického
metafyzického myšlení (Petrusek 2000: 24-25). Fenomenologie,
existencialismus a postmoderna dodaly těmto přístupům nový nátěr a
klamný moderní lesk, změnily hagiografii v sekulární ideologii a kult
velkých osobností, aniž znatelně přebudovaly jejích hermeneutické a
exegetické základy. Jakýkoli hovor o chorobách moderních věd se odvíjí
buď od choromyslné optiky pacienta, který je jejich obětí a hájí své
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9.

patologické vize jako čiré vědecké poznání, anebo od pohledu lékaře,
který díky perspektivě historické typologie dovede dobře diagnostikovat
jejich symptomy i průběh. Buď jsme obětí metafyzického chápání vývoje
vědy jako kumulace poznatků a vnímáme nekulturní pogromy moderní
iracionality jako zvláštní pokroky lidského důmyslu, anebo v nich
rozpoznáváme nezvratný sociální proces a znaky kulturního genocidia,
jež se odehrávalo jako nutná, neodlučná součást genocidia populačního.
Sovětská doktrína společenských věd nevybočila navzdory svému
odvolávání na původní racionální marxistické kořeny nijak znatelně
z proudů dogmatického revivalismu 20. století. Její slavjanofilský
tradicionalismus posloužil po válce jako umírněné sekulárnější
„protestantské přemostění“ extrémů maurrasovského a postmoderního
tradicionalismu, ale nedovolil obnovu společenských věd a jejich
vymanění ze sterilní věrouky. Protože naivní pozorovatelé nejsou s to
chápat neoddělitelný vztah ideologie a politického hnutí, stal se jazyk
„vědeckého stalinismu“ pro svůj sekulární nátěr oblíbenou sofistikou
západní konservativní kulturní pravice. Marxistický, atheistický a vědecký
punc sovětské kultovní ideologie z něj učinil ideálního „trojského koně“
vhodného k průlomu klasické scholastiky do metodologie moderních věd.
Katastrofický vývoj moderních humanitních věd je nutno vnímat jako
regulární historický proces, který opakuje scénář středověku a baroka i
s jejich pozitivy v rozvoji formální a kalkulační inteligence. Pandemie
iracionality a náboženského fundamentalismu probíhala v celkovém
reliéfu i jednotlivých křečových záchvatech paralelně ve většině
přilehlých regionů, souběžně v západní kultuře, katolické církvi, islámu,
pravoslaví i v sovětském kulturním bloku (obr. 4). Sekulárnější,
ideologičtější výraz protestantského a prosovětského areálu vyvěral ze
stejné dynamické vývojové tektoniky jako teroristické excesy
z islámských zemích nebo křesťanské humanitní myšlení západu, které se
v Německu po válce s drobnými výjimkami nedokázalo vymanit z krunýře
iracionality hermeneutické metodologie. Většina blízkých náboženských
a etnických celků prošla po válce obdobným půdorysem střetání
sekularizačních, liberalizujících a konzervativních snah, a proto je
s vědeckým myšlením neslučitelné zneužívat vědecké analýzy kulturního
šovinismu k šovinistické finalitě, k paušálnímu hanobení odlišných religií
a etnických kultur, jako je tomu běžné v současné jednostranné
„katastrofické viktimologii“ (N. Wirth, Y. Ternon 1997). Historické
přehledy (obr. 3, 4) ukazují, že jejich kulturní vývoj probíhal souběžně
s posuny odpovídajícími možnostem jejich historických a geografických
souřadnic, a proto je nevhodné jednostranně bez vnitřního rozlišování
démonizovat islámský, judaistický nebo sovětský kulturní blok.
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III. Nefunkční stav humanitní vzdělávací soustavy
1.

2.

3.

Hysterické kampaně pokleslé kulturně-politické věrouky proti vědě
nemohly vyústit než v kolaps vzdělávacího systému a zborcení racionální
hierarchie odborného vědění. V jejich důsledku začala vysokoškolská
výuka humanitních oborů chaoticky směšovat různé úrovně
společenských odborností a přestala zajišťovat racionální potřeby profesní
přípravy kvalifikovaných kádrů. Zvítězila v nich zkreslená optika
laického synkretismu, který nerozlišuje odborné úrovně předávání
poznatků a mylně ztotožňuje jakýkoli přístup k předmětu s vědou. Proto se
v humanitních vědách vyhrotila stejně neudržitelná situace, jako kdyby na
přírodovědných fakultách mohl stolici profesora soustavné vývojové
zoologie (profesor literárních dějin) plnohodnotně zastoupit zootechnik
(překladatel), veterinář (logoped), dojička (literární kritik, korektor) či
zkušený chovatel (prostý uživatel - čtenář) a všechny tyto profese byly
pokládány za jednu a tutéž kvalifikační odbornost. Dokládá to absenci
profesní stratifikace, rozlišování úkolů vysokého, středního a základního
školství, oborové stratifikace, vnímání rozdílů mezi vědou, technikou,
řemeslem a konzumem, i aleteutické stratifikace, odlišení vědeckého
poznání od ideologického, estetického, náboženského a okultního vědění.
Matení akademické vědy, aplikovaného výzkumu, kulturně-politické
ideologie a uživatelské praxe vedlo k tomu, že humanitní fakulty se
zabývají širokoplošně pokleslými nevědeckými aplikacemi a neoprávněně
přejímají vzdělávací funkce jinorodých typů škol, vysokých škol
odborných, politických a teologických, že svěřují vedení kateder a ústavů
zkušeným odborníkům v oborech (literární kritika, kulturní publicistika,
básnický esej), jež nevyžadují vysokoškolské ani středoškolské vzdělání.
Vzdělávací působení filosofických fakult je již předem ochromeno
neústrojnou organizací studia nepřípustně směšující různé aplikační
úrovně oborů. Tím, že je jim uloženo do vínku vzdělávat jak akademickou
vědu (etnologie, historiografie), tak pomocné aplikované obory
(překladatelství, archívnictví, knihovnictví), a akademická věda je dušena
nízkoúrovňovými nevědeckými aplikacemi, vzniká situace, jako kdyby
přírodovědecké fakulty přejaly beze zbytku osnovy vysoké školy
zemědělské nebo strojírenské. Avšak aplikovaná technologie, která
neuznává status systematické evoluční vědy, nesplňuje ani nároky
inženýrského studia na vysokých odborných školách. Propadá se
v základní aplikace uživatelské a řemeslné (practical criticism, close
reading, explication du texte, čtenářství), jež nevyžadují absolvování
vysokých ani středních odborných škol. Tuto neudržitelnou situaci může
řešit pouze systémové odštěpení “vysokých škol aplikovaných sociálních

11

4.

5.

6.

věd”, jež se budou specializovaně vzdělávat takové vysoce potřebné
aplikované obory jako žurnalistika, překladatelství, language teaching,
creative writing, archívnictví a knihovnictví.
Praktickým důsledkem směšování různých profesních aplikací ve
společenských vědách je nevyhovující školská soustava vzdělávání, která
vydává svým absolventům zcela matoucí a zavádějící certifikáty
s neodpovídající kvalifikací a předurčuje je k rozkladnému působení na
všech úrovních praxe, výzkumu a školství. Humanitní vysoké školy
neposkytují žádné integrované ani systematicky utříděné a srovnané
vědění ani osvojení standardních metodologických postupů exaktních věd,
a nahrazují je sofistikou brojící militantně proti jeho možnosti.
Nevyzbrojují posluchače více než faktografickými vědomostmi z velmi
úzkých výseků duchovní kultury, a stmelují chaos dat sovětskou
fundamentalistickou rétorikou, která jakékoli systematické poznání a
priori odmítá. Nevzdělávají svěřené vědní obory, ale oponují pouze
pouliční iracionální haiderovské nálady, poddávají se bez kritické distance
a sebereflexe vnějším manipulativním tlakům bulvárních psychóz. Jejich
absolventi působí v praxi jako schopní feldkuráti či političtí komisaři,
kteří zvysoka přezírají odborné vzdělání standardních věd, ale nárokují si
intuitivní představy humanitních nauk jako „vyšší esoterické vědění“
nadřazené přírodovědnému. Jsou to spíše vykonavatelé než badatelé
kulturních věd, dobře chápou potřeby jejich napojení na moc, a proto se
snadno mění ve výkonná chapadla libovolné mocenské inkvizice.
Takový stav výuky společenských věd není důsledkem jejich celkové
vnitřní slabosti, ale dílem vnějších rozkladných tlaků, kdy bylo udělování
akademických hodností zneužíváno vlivovými skupinami funkcionářů bez
vztahu k vědeckému osvojení předmětu. Humanitní fakulty neudržují
řádně dva tisíce let starou budovu humanitního vědění, která získala již
díky peripatetikům, hugenotům a jansenistům relativně pevné základy, ale
pouze mechanicky zavrhly a anulovaly dosažené výsledky. Protože
nerozeznávají jako přírodní nauky jasně její pseudovědné mutace, nevadí
jim loajálně chránit jejich ideologický monopol a kdykoli se propůjčit
dílu na jejím stržení.
Vzdělávací soustava postižená fundamentalistickou nekrózou přestává
plnit prvotní poslání společenských věd, totiž nestranně poznávat,
zkoumat, diagnostikovat a léčit kulturní ideologie, a stává se sama
infikovaným pacientem, šiřitelem ideologické nákazy. Mění se v oběť
civilizační choroby, která neuvědoměle rozsévá choroboplodné zárodky,
vytváří stav, jako kdyby psychiatrickou léčbu společnosti měli obstarávat
sami nemocní pacienti klinik. Je obrazem stavu celospolečenské
bezzákonnosti, kdy radnice ovládá organizovaný zločin, výkonu práva se
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ujímá pseudoprávo, ekonomické
skutečnosti pseudonauky.

moci pseudopráce a poznávání

IV. Bezzákonnost, bujení klientelismu a akademická kriminalita
1.

2.

3.

Rozpad vědecké kultury pod náporem epidemie moru metafyzických,
parapsychologických a hermeneutických pavěd nastupuje systémově jako
regulární proces všude tam, kde na školství, výzkum a vědu dopadá tíživě
stav bezzákonnosti v celé společnosti, kde souběžně s prolínáním
politického a ekonomického zločinu postupuje zákonitě i kartelizace
zločinu akademického, kde humanitní fakulty dovolují, aby se na
akademické půdě rozmáhal stav rozbujelého klientelismu do té míry, že si
vědeckého hodnosti udělují klany úspěšných akademických a stranických
funkcionářů bez řádné vědecké průpravy a zájmu o vědecké osvojení
předmětu. Takové klany si doživotně privatizují vysokoškolská učiliště a
vědecké ústavy a zakopávají se na svých pozicích jako militantní
náboženské sekty navenek otevřené jen loajálním souvěrcům. Každá
rozvíjí svůj obor jako esoterické vědění odvozené cele od posvátné litery
svého neomylného proroka a démonizuje všechny přístupy odlišné.
Zvrat vědecké racionality v neracionální věrouku má své racionální
kořeny v přechodu na korporativní model hospodářských i akademických
struktur, který jim dává postavení profesní komory, mnišského řádu či
středověkého cechu. Každá soukromá korporace ctí své svaté otce,
zakladatele a donátory, uctívá svou tradici, své posvátné insignie, relikvie
a zástavy. Ekonomická potřeba manažérské, prodejní a reklamní magie
přirozeně prorůstá i do požadavků firemní, politické a náboženské
loajality a do ideologie uctívání konservativní, ortodoxní, monarchistické
tradice. Jako se v nemocných stagflačních ekonomikách vyplatí jen
makléřská spekulace, prostituce, hazard a organizovaný zločin, tak se
vyplatí pouze „falešná duchovní práce“, víra, astrologie, pověrčivost.
Možnosti ozdravné léčby vzdělávací soustavy jsou limitovány průběhem
vývoje korporativní ekonomiky v „temných staletích“. Současný stav
odpovídá rané pluralistické fázi na sklonku 19. století a míří meziérou
globalizační stabilizace ke krizovému stavu etatistického korporativismu
30. let. V takových cyklech „šedé“, „stínové“ a „černé ekonomiky“ je
vědecká iracionalita přirozeným výrazem iracionality laické, pouliční a
hospodářské a úspěšnost její léčky odvisí od omezených možností
občanské společnosti kontrolovat nezávislé syndikáty. Úkolem občanské
demokracie je posilovat zákonné mechanismy nápravnými regulativy,
posilováním odluky vzdělání od kultu, církve a ideologie a akcemi „čisté
ruce“ (mani pulite).
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-1270 mínójská autarchie
-1260
Melampodova astrologie
-1250
-1240
ascendentní
-1230
Théseův synoikismos
autarchismus
-1220
věk Hérakleův
-1210
-1200
Kalchantova astrologie
-1190
trojská válka
-1180
-1170 MYKÉNSKÉ AUTARCHEUM
-1160
Orestova říše
-1150
Peloponnésos téměř sjednocen
-1140
descendentní
-1130
autarchismus
-1120
-1110
-1100 dórský zábor
-1090 1104
-1080
iónská
-1070
protestace
-1060
i
král Kodros
Kodrova astrologie
-1050
ofensivní krusaderismus
-1040
Iónové poraženi a vyhnáni
-1030
iónská kolonizace
-1020
-1010
Glaukův ritualismus
-1000
-990
DÓRSKÉ OLIGARCHEUM
-980
messénské znevolnění dokončeno
-970
-960
Isthmiův ritualismus
-950
-940
Lykúrgova ústava
-930
ofensivní senatismus
-920
-910
-900
-890
-880
-870

14
-860
-850
-840
-830
homérovská
-820
renesance
-810 spartská renesance
Telekleův
věk Hesiodův
-800
absolutismus
-790
messénská
Hesiodova dekadence
-780
nezávislost
Eumelova teokracie
-770
-760 SPARTSKÉ AUTARCHEUM
-750
messénská protestace
-740
1.messénská válka
-730
-720
-710
-700
náboženská obroda
-690
2. messénská válka
Terpandros, Klonas
-680
Thaletas, Alkman
-670
ofensivní
-660
senatismus
spartská protireformace
-650
“velká kolonizace”
-640
aristokratické ústavy
-630
-620
Drakontova
Epimenidův mysticismus
-610
oligarchie
-600
jeho ústava
-590 Solónovy sociální reformy
mílétský fyzikalismus
-580
rozkvět tyranií
-570
Anaximenés
Ferekydův mysticismus
-560
materialismus
-550
Peisistratova akademie
-540 Peisistratova reformace
-530 a jeho absolutismus
-520
athénský
ascendentní
Onomakritův orfismus
-510 protestantismus?
autarchismus
-500
ATHÉNSKÉ
pýthagorovci
-490
AUTARCHEUM
-480
Kimónova oligarchie
perské války
-470
pýthagorovská
eleatský idealismus
-460
protireformace

15
sofistický encyclopedismus
-450 Perikleova
descendentní
Anaxagorás, Hyllás
-440 democracie
autarchie
Prodikos, Protagorás
-430 Perikleova
-420 reformace
-410
sókratický idealismus
-400
oligarchie
mystics
-390
nástupy Kritiovy oligarchie
-380
Dionýsiova oligarchie
-370
Platónova metafyzika
-360
Platónova utopie
-350
Démosthenés
Speusippos
-340
defensivní senatismus
akademismus
-330
-320
lidová
Alexanderovy války
-310
reformace
makedonský absolutismus
-300
hellénismus
-290
alexandrijská filologie
-280
Filetás, Zenodotos,
-270 stoikové
Simmiás, Kallimachos,
-260
Aratos a Eratosthenés
-250
-240
-230
Kleomenés, Ágis
stoická dekadence
-220
spartská reformace
-210
punské
analogismus
HELLÉNISTICKÉ
-200
války
AUTARCHEUM
Aristophanés z Byzance
-190
Aristarchos ze Samu
-180
-170
-160
anomalismus: Kratés
-150
Dionýsios Thráx
-140
-130 Gracchovy
-120 agrární reformy
-110
-100
Sullova oligarchie
-90
Ciceronův stoicismus
-80
ŘÍMSKÉ
konservativní ritualismus
-70
OLIGARCHEUM
-60
ofensivní
ciceronovský senát
-50
senatismus

16
-40 ascendentní autarchie
-30 Augustus
-20 Pax Romana literární elegie
Tibullus, Propertius
-10
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Varronův encyklopedismus
Virgilův humanismus
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Christian protestation
Pliniův
50
komparativismus
Senecův
stoicismus
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senatismus
křesťanů
100
Traianův centralismus
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komparativismus
120
Hadrianův
Frontova
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ŘÍMSKÉ
descendentní
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sofistika“
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Aurelianova inkvizice
170
pronásledování křesťanů
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křesťanská
Tertullianův
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teologie
montanismus
200
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230
Plotinus
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Gallienova oligarchie „třiceti tyranů“
mysticism
250
kolonátní feudalismus
260
defensivní regionalismus
Nonnius
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Nemesianus
280
protestace
Diocletianův
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bagaudů
ascendentní autarchismus
300
GALSKÝ AUTARCHISMUS
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pronásledování křesťanů
320 donatistická
Constantinova křesťanská reformace
330 protestace
Constantinův vrcholný absolutismus
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ambrosiánský mysticismus
ambrosiánská teocracie
patristika: Hieronymus, St. Augustine, Prudentius
novoplatonismus: Hypatia, Synesios
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nájezdy Hunů, Atilla poražen 450
ascendentní autarchismus
Theodorich
GÓTSKÉ AUTARCHEUM
král Ostrogótů
germánská království Visigótů,
Ostrogótů a Anglosasů
silná byrokracie a státní centralismus
císař Iustinianus
BYZANTSKÉ AUTARCHEUM
senátní opozice oslabena

Gregorian theocracy
gregoriánská
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Cassiodorus
Fulgentius

Augustine sent to baptise
Anglo-Saxon kings
ofensivní misionarismus coby
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Arabové dobývají Damašek 635, Jerusalém 637,
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Obr. 1 Historická periodicita rozkvětu vědy a náboženské scholastiky
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autarchie - občanská, národní či lidová samovláda, která spojuje v různém
poměru v jeden vládnoucí blok síly státní byrokracie a lidové democie
s cílem oslabit privilegované majetkové vrstvy, její nezbytnou podmínkou
je buď majorita veřejného, či státního (královského) vlastnictví.
ascendentní autarchismus začíná syndromem národní a lidové reformace při
výrazné převaze centralizované státní byrokracie (renesance, osvícenství).
descendentní autarchismus vyznačuje úpadek státního centralismu, posílení
role lidových mas a růst moci výrobních odborů (Perikleovy Athény).
tyrannís - antická autarchie samovládce opřeného o lidová shromáždění.
ghibellinská monarchie – středověký typ autarchie založený na výlučném
postavení monarchy a silné úloze dvorské šlechty a královských měst.
absolutismus - novověká autarchie se silným panovníkem a státní byrokracií.
democie – „lidovláda“, lidová vláda selské občiny, občanské společnosti a
národní většiny opřená o institut „přímé demokracie“, lidové rady tribunů
a všelidová shromáždění (řecká ekklesia, římská comitia, městské komuny).
autarcheum - trojcyklus „světlého věku“, období hospodářského rozkvětu
národní reformace, kdy se protestantské státy uzavírají do izolace a
vymaňují se z finančního i vojenského diktátu hegemonistických států.
oligarchie - vláda nezávislých feudálních magnátů, decentralizované správy a
nadnárodních korporací v roztříštěných regionech, systém politické vlády
zaručující velké svobody magnátům za cenu nevolného postavení lidu,
ekonomický model, kdy malá menšina ovládá většinu výrobního vlastnictví.
oligarcheum - trojcyklus „temného věku“, v němž se daří velkým impériím
(Sparta, Řím, francká a ottonská říše, habsburské Španělsko, Velká Británie)
mocensky drobit, decentralizovat a podmaňovat okolní „barbarské“ státy.
krusaderismus - územní expansionismus pod záminkou ‘svaté války’, dobyvatelské rytířské žoldáctví prodchnuté vášněmi náboženského fundamentalismu.
senatismus – silná vláda vysokého parlamentarismu se silnou senátní
opozicí, která opírá svůj odboj proti ústřední centrální královské moci o
své obrovské pozemkové a finanční vlastnictví (vláda aristokracie typu
starořeckého areopagu, římského senátu či anglické sněmovny lordů).
- typ aristokratických ústav (Lykúrgova ústava, Magna chjarta libertatum).
regionalismus - model roztříštěné theokratické říše bez zemského sněmu.
dominium - raný extenzivní typ oligarchea, kdy si vojenská velmoc formálně
podrobí okolní státy, ale uplatňuje svou hegemonii jen vybíráním tributu.
xenarchie - vláda cizí dobyvatelské menšiny nad zemědělskou občinou a
národem dobyté země (vláda Normanů v Británii po 1066).
endarchie - vláda domácí aristokratické elity, která historicky vyvlastnila
pozemkové vlastnictví domácí občanské většiny.
theokracie - vláda církevního duchovenstva, která si podrobila světskou
moc, získala její pozemkové vlastnictví a znevolnila selskou občinu.
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VÝVOJOVÉ TRENDY POSTMODERNÍCH HUMANITNÍCH NAUK
1. Postmoderní historická situace věd
Současné humanitní nauky zápolí s jednou z nejhlubších krizí novodobých
dějin, s těžkou epidemií kulturní iracionality a hermetické gnóze nabývající
rozsahu známého jen ze středověkých paralel. Političtí pozorovatelé nazývají
toto triumfální tažení iracionality a náboženské nesnášenlivosti „nový
středověk” (Thurrow 1998: 17) a přirovnávají je k atmosféře Evropy
v předvečer křižáckých výprav (Gwynne Dyer 1999). Další vidí obdobu s
historickou situací „úpadkového Říma”, kdy se v dusné atmosféře
astrologického a hermetického blouznění rodilo křesťanství (M. C. Putna).
Bližší historické souřadnice naznačují úvahy, že „globalismus je nový
kolonialismus” (Pfaff 2001: 1) a opakování expanzivních konců francouzské
dekadence. S všemi těmito epochami má postmoderna společné snahy
regionálního separatismu, společnou vůli k pluralitě, správní decentralizaci a
regionální roztříštěnosti, společné sklony k okultnímu blouznění,
apokalyptickým vizím a rozkladu vědecké racionality.. Také koncem 19.
století vrcholila horečka finanční a makléřské spekulace, množily se krachy
bankovních domů a řetězovité laviny bankrotů ústily ve fúze velkých
koncernů. Bulvární tisk reagoval záplavou horoskopů, skandálů a korupčních
afér a xenofobní hysterií proti cizincům. Racionální pozitivistická věda se
svíjela v agónii pod náporem zlolajných kampaní věrozvěstů nové romantiky a
novoidealistické. „filosofie života”.
Kulturní ofenzíva proroků ‘novoromantické iracionality’ (É. Boutroux, P.
Bourget, O. Hamelin, W. Dilthey, H. Rickert) předznamenala zlověstně
všechny katastrofické osudy věd 20. století. Dštila síru na mechanický
světonázor evolučních teorií a lála mu za snahu spoutat humanitní studia
obručemi deterministických zákonů. Dilthey a Rickert želeli vyhnání intuice z
přírodních nauk, ale odmítali vydat stejnému osudu historizující společenské
vědy. Ty měly zůstat výsadním panstvím “duchovědy” (Geistesgeschichte,
Geisteswissenschaften), doménou jedinečné neopakovatelné duchovnosti, kde
vládne intuice, „zážitek”, „porozumění” a „vcítění” (Einfühlung). Tak vlastně
vznikla vývojová asymetrie dnešních věd, kdy se přírodovědné obory
definitivně oddělily od metafyziky, kdežto humanitní obory jí zachovaly
věrnost a začaly dokonce z jejího popudu bořit zdi budovy jejich vývojové
systematiky, nedostavěné evolucionisty do obyvatelného stavu.
Na jejím místě započal W. Dilthey spolu s F. Nietzschem výstavbu
moderní “dekonstruované metafyziky” jako náboženství bez boha a teologie
bez církve. Moderní západní kultura zrušila ideologický monopol boha, ale
neztratila hlubokou potřebu náboženské spirituality, byť ji transformovala do
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nových světštějších forem. Ani postmoderní „odstavba západoevropské
metafyziky” (Abbau, deconstruction) neznamenala nic než její cílenou
rekonstrukci a restauraci do nových poměrů. Proroci postmoderního diskursu
(J.-F. Lyotard 1979, G. Deleuze, J. Baudrillard, J. Derrida, P. Sloterdijk)
zašifrovali do filosofického jazyka pocit chaotické vířivé plurality
thatcherovské Evropy. Za nimi táhl hlavní voj, neokonservativní tisk a teoretici
New Right (Alain de Benoist 1978, Louis Pauwelz 1990, Jacques de Goff,
Georges Duby, Jean-Marie Benoît, Jean-François Revel), nedělní
televangelizátoři horlící v kázáních proti potratům. V 80. letech nastoupila
druhá inkubační fáze konservativní obnovy: ekologický katastrofismus,
Derridův Apocalyptic Postmodernism a vlna astrologických nálad New Age.
V akademickém tisku slavila úspěchy literárněvědná interpretace,
psychologický rozbor a yaleská škola New Hermeneutics (Paul de Man 1979,
1993). Jean Baudrillard zvěstoval postmodernu jako “konec historie”
(ahistoire, posthistoire), ale netušil, že její vývoj kopíruje zákonitý historický
scénář všech klasických epidemií konservativního fundamentalismu. Podobně
jako ve Francii konce 19. století se sestával z inkubačních fází ortodoxního
tradicionalismu, ekologického a apokalyptického
katastrofismu,
astrologického hermetismu a nového militantního separatistického
regionalismu (U. Bossi, J. Haider).
Postmoderní infekce iracionální spirituality začala za krize 1975-6 zátahy
na New Left a skončila ozdravnými kroky Blairovy „třetí cesty”. Součástí její
léčby jsou akce „čisté ruce”, snížení kriminality, oživení ekonomiky,
revitalizace zdravotnictví, školství a vědecké kultury. V humanitních naukách
tyto nápravné snahy ztělesňuje směr Cultural Materialism (Alan Sinfield, B. J.
Dollimore, Catherine Belsey, Graham Holderness, Francis Barker), který
rekonstruuje z nánosu postmoderní iracionality materialistické základy věd. Po
vystřízlivění z hermeneutiky navazuje opět na evoluční koncepty, jež přinesl
počátkem 70. let sociologický rupturismus (M. Foucault 1971, P. K.
Feyerabend, T. S. Kuhn 1970, I. Lakatos 1971). Oba směry se snaží vědecky
objasnit mechanismus periodického střídání rozmachu a úpadku vědy i příčiny
jejích věčných porážek obrodou pseudovědecké metafyziky. Rupturisté
dokazovali, že vědecké poznání se nerozvíjí lineárně podle racionálního
rozmyslu a z vnitřních potřeb oborů, ale postupuje vpřed střídáním fází růstu s
regresivními „zlomy” (ruptures). Odmítali představy klasického
kumulacionismu, který v dějinách vědy vidí jen přímý vzestup kumulativním
hromaděním poznatků, a nahradili je růstovým modelem lomené
seismografické křivky. Baroko nepřekonalo co do vědeckého rozmachu
renesanci stejně jako pro novoromantickou agónii nepřestaly platit vědecké
objevy 19. století. V jejich historickém sledu se uplatňuje periodické střídání
období vědeckého pokroku (saeculum clarum) a dob “kulturního temna”
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(saeculum obscurum), jež se opakují vlnovitě v pravidelných cyklech jako fáze
intenzivního a extenzivního kulturního růstu.
Rupturistická teorie pomohla stanovit přesnou diagnózu i terapii
postmoderní choroby. Příčiny neustálých pohrom vědy jsou zjevně
hospodářské, všechna období kulturní dekadence začínají shodně syndromem
stagflace (stagflation = stagnation + inflation), kdy přesycená a přelidněná
ekonomika naráží na strop vývojových možností a není schopna řešit své
vnitřní napětí jinak než globální expanzí. Zatímco všechny renesance vděčí za
rozkvět správní, hospodářské a kulturní centralizaci, všechny dekadence
charakterizuje přechod k soukromému vlastnictví a správní decentralizaci.
Proto se historický vývoj jeví jako periodické střídání státně centralistických a
soukromě korporativních ekonomik a v duchovní sféře jako střídání reformace
a protireformace. Renesance, osvícenství a komunismus stavěly na státním
centralismu a intenzivním autonomním rozvoji, kdežto baroko, romantika,
dekadence a postmoderna naopak na expanzi a decentralizovaném soukromém
vlastnictví.
Rozmach věd v centralistických systémech je dán faktory hospodářského
růstu, mírové stability, nízkých cen a vysokých státních subvencí. Prostým
receptem na rozkvět vědy byla vždy štědrá ruka absolutistického panovníka
přispívajícího ze státní pokladny osvětě, školám a dvorským akademiím. Silná
ústřední byrokracie potřebuje pro program budování národního státu získat
pomoc a podporu širokých lidových mas a tu může získat pouze cestou
protestantské reformace, odštěpením národní církve, která se osvobodí od
poplatnické závislosti na papeži a císaři. Jakmile se ale nadvýrobou a
přelidněním vyčerpají vnitřní rezervy, nastupuje krizový stav vleklé kulturní
dekadence, kdy se silná královská moc rozpadá, půdu státního a veřejného
sektoru uchvacují feudální magnáti a křesťanský svět se rozpadá na malá
feudální knížectví. Situaci hlubokého vnitřního napětí, nedostatku surovin,
zdrojů a volné půdy, může řešit jen vojenská expanze do méně osídlené
barbarské periferie. Proto nedědící druhorození synové velkých feudálů
vstupují do rytířských a mnišských korporací a s požehnáním papeže šikují
nadnárodní pluky křižáků a misionářů, aby na pohanech dobyli nová léna.
Každý „nový středověk” si žádal také „novou scholastiku”, „nové
křižáky”, „nové jezuity” a „novou svatou inkvizici”. Proto po patarénských,
waldenských, albigenských, wycliffovských, kalvínských a hugenotských
kacířích musí přijít svatá kadidelnice Řehoře VII., Bernarda de Clairvaux,
Innocence III. a Ignáce z Loyoly, aby vymítala z kacířských hlav ďábla vědy.
Křížová tažení proti kacířům jsou jen první etapou „domácí privatizace”, po
které teprve následuje vnější privatizace pohraniční, kontinentální a zámořská.
Každá fáze potřebuje své bubeníky a heraldy, kteří dovedou vnitřní
ekonomickou potřebu nábožensky zdůvodnit jako „svatou válku věřících proti
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pohanským psům”. V tom tkví také tajemství dnešní obrody náboženského
fundamentalismu, který sází na pravověrnou ortodoxii, náboženskou tradici a
národní dědictví jako argumenty legalizace privatizačních nároků. 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.”
Pravidelné střídání století renesanční reformace a dekadentní
protireformace se v kulturní oblasti projevuje střídáním vlády světské vědy a
náboženské scholastiky. Již od antických dob se arzenál vědy pevně opírá o
historickou, typologickou, srovnávací a evoluční metodu, na níž stojí od
peripatetiků všechny známé vědecké školy. Tato metoda stála ve větší či
menší míře za všemi pozoruhodnými úspěchy mílétské, sofistické,
peripatetické a alexandrinské vědy. Po kvasu bouřlivého kulturního progresu
však přicházela neméně pravidelná údobí propadu, jaký přinášela
pythagorejská, platónská a stoická astrologie. Nejinak probíhal ve středověku
svár světského ghibellinského myšlení a guelfského papeženeckého proudu,
nalézající výraz v boji empirického nominalismu a universalistického realismu.
Renesance přinesla oslnivé úspěchy hugenotské vědy (Fauchet, Estienne,
Hotman, Amyot) rozvíjející stejné metodické postupy jako peripatetici,
positivisté a evolucionisté 19. století. Potvrzovala, že věda a vědecký progres
mají jednotný návod, historickou, srovnávací a sociologickou metodu. Také
náboženská scholastika jako jejich protivník má od antiky až po dnešek
jednotnou metodologickou výzbroj, vždy stavěla na církevním tradicionalismu,
martyrologické hagiografii, biblické exegesi a hermeneutické interpretaci.
Mezi oběma extrémy však existuje řada plynulých přechodů, aplikovaná
technologie pracující s funkční a formální metodou aj.
Uplynulé století se nestalo triumfem vědecké racionality, ale přineslo jen
populační genocidium, jehož součástí bylo také souběžné genocidium
kulturní. Diltheyova duchovědná reforma začala nevinně tím, že ve
společenských vědách naleptávala zárodky vývojové systematiky a vědecké
metodologie, ale skončila vládou tmy po „astrologickém převratu německé
národní vědy”. kdy.vůdcův dvorní astrolog Fuhrer vyháněl z univerzit
atomové fyziky zastánci teorií “duté zeměkoule”. Za „osudové selhání
německé literární vědy” je zpravidla viněna duchověda a za podobný rozpad
filosofického myšlení Lebensphilosophie. Oba směry však představovaly jen
akademickou facies hlavního proudu katolického tradicionalismu (Ch.
Maurras, M. Barrès, G. K. Chesterton, H. Belloc, J. Durych), který podobně
jako novotomismus jen mírně oprašoval myšlení scholastiky středověké. K
dalším viníkům patřil italský hermetismus, jižanský agrarianismus a další
novotradicionalistické směry poloviny 30. let.
Poválečný mír vzbudil plané naděje na obnovu a rekonstrukci věd, ale
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nakonec nabídnul jen krátký oddech před druhým dějstvím “nového
středověku”. Hlavní iniciativy se v první fázi ujal sovětský tradicionalismus,
který atheizoval náboženský světonázor s sekulární kult velkých osobností a
racionální kulturně-politickou ideologii světského státu. V jeho genech se však
v letech 1933-1939 zakódovala zimnice téhož nekrofilního neotradicionalismu
jako v ostatních evropských zemích. Bez ohledu na původní zdroje marxismu
vybudovali jeho koryfejové M. Lifšic, P. Judin a F. Šiller svou exegesí a
výtahy klasiků stejnou scholastiku, jako založil ve středověku svými florilegii
a teologickými summami Petrus Lombardus. Jejich kult národní tradice a
velkých osobností zakonzervoval jen „protestantskou” či „vychodnickou
variantu státní věrouky, která potlačovala v poválečném období vědecké
myšlení obdobně jako církevní dogmata konservativní pravice v západních
zemích. Sovětské pogromy na genetiku, sociologismus, komparativní metodu a
marrismus ladily časově s obdobnými „hony na čarodějníce” v střední a
západní Evropě, ale měly mnohem průraznost, neboť oblékaly klasickou
církevní scholastiku do světského marxistického hávu a mohly v jeho převleku
bez zábran ničit vědeckou avantgardu 20. let. Východoevropské země si po
válce hledaly zpět cesty k vědě a i nadále se vyvíjely v těsném isomorfismu
se západním vývojem, a proto se vývoj nikde nezastavil. Žádný návrat k
„vědecké revoluci” předchozího století se ale nekonal, kulturní genocidium
iracionalismu pokračovalo, a dokonce i na západě se začalo obdivně zhlížet
v ideologickém arzenálu sovětské kultovní scholastiky.
Jakákoli rekonstrukce společenských věd předpokládá vymanit je jako
přírodní vědy definitivně z ideologického monopolu akademického esejismu a
intuivismu. Klasická náboženská metafyzika již dávno ztratila svou účinnost,
ale novodobý sociální vývoj si vynutil její obnovu v různých formách
kulturně-politické ideologie, akademické hermeneutiky a filosofické reflexe.
Vyvlastnění metafyziky je možno docílit pouze plošným popisem
“psychopatologie moderního fundamentalismu”, který umožní systematickou
forem ideologie, náboženství a filosofického myšlení. Zároveň to předpokládá
rozbití ideologického monopolu scholastiky maurassovského, diltheyovského a
lifšicovského tradicionalismu, pod jejichž taktovkou se opakoval historický
scénář „nového středověku” a „bartolomějské noci” na vědeckou positivitu.
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kacíři z Monfortu v Lombardii
1027
počátky komunálního hnutí v Itálii 1030
1028
Anselmus Peripateticus: Rhetorimachia 1030
1029
chartréská dialektika: Fulbert z Chartres,
1030
Berengar de Tours, Lanfranc
1031
lutyšská dialektika: Fulbert, Raterius z Verony
1032
1033 CLUNYJSKÁ PROTIREFORMACE
1034 apokalyptické nálady kol. 1033
1035 clunyjská mise: opat Odilon de Cluny
1036 klášter Fonte Avellana od 1035
1037 zakladatelé Romualdus a Petrus Damiani
1038 hagiografie: Thibaut de Vernon
1039 Vie de saint Alexis c. 1040
1040 Damiánský militantismus
1041 církevní tažení proti dialektice: mnich Otloh
1042 Petrus Damiani, Manegold, Gerhard
1043 konservativního ritualismus:
1044 víra v zázraky, fideismus slepá víra
1045 nad pochyby, vědu a rozum
1046
1047
Jindřichův sekularismus
1048
na církevním sněmu v Sutri 1046
1049 omezení
Jindřich II. svrhl tři vládnoucí papeže
1050 teokracie
místo nich dosadil Němce Klimenta II.
1051
triumf světské investitury, oslabení
1052
moci feudální a církevní oligarchie
1053
Papius Vocabulista:
1054
Elementae doctrinae rudimentum
1054
Arnulfus at Henry III’s court
1055
1057
Berengarův sensualismus
1058
Berengar de Tours vnáší do teologie
1059
racionalismus, dialektiku a smyslovost
1060
Arnulfus: Delicie cleri - Potěšení vzdělanců
1061
Legenda
1062
sekularizace
renesance
komparativismus
1063
omezení
věd
sociologismus
teokracie
sensualismus
nominalismus
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1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Patarénská protestace v bohatém Miláně
mnich Ariald vede hnutí patarijů - hadrářů
proti prostopášnosti, přepychu a rozmařilosti
olupovali vysoké duchovenstvo, vyhnali
arcibiskupa a zavírali kostely, zprvu
podpora Hildebranda a dalších reformátorů
saské povstání 1073-1075, komuna v Mans
Nominalismus: Jean de Chartres, Roscellinus
Gregoriánská teokracie
Jindřich IV. odmítá uznat církevní
církevní volbu papeže Řehoře VII.
Řehořův Dictatus Papae 1075, císař
exkomunikován, 1077 se kaje v Canosse
Anselmův fideismus: platónský realismus
Lanfranc a Anselm z Canterbury
proti Berengarově dialektice
Odon de Cambrai
Gregoriánský katastrofismus
církevní senatismus
papež Řehoř uzákoňuje církevní investituru
a volbu papežů sborem kardinálů con clavis
liberalizace církve, ale velká korupce,
rozmáhá se uplácení voličů
Krusaderismus za papeže Urbana II.
svatá válka proti muslimům
bujení mnišských a rytířských řádů
hlad po půdě mezi šlechtou
1. kruciáta na Jeruzalém 1096
2. kruciáta, rabování chudiny
protižidovské pogromy v Kolíně
Legenda
hladomor
witch hunt
pogrom

inkvizice

svatá válka
povstání
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1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141

Aquitánská renesance
hrabě Vilém IX z Poitiers
nový sekularismus: král Filippe I
dohodl s papežem větší vliv
v otázce církevní investitury
Atomismus: Adelard z Bathu,
Walter de Mortagne
Urbánní komunismus:
revoluce městských komun 1108-1113
městské komuny v Amiens, Lyonu
vyhánějí biskupy

Akvitánská trubadúrská kurtoazie
Vilém IX z Poitiers
Abaelardův sensualismus
Petrus Abaelardus obhajuje
racionalismus, dialektiku a úlohu smyslů
Gilbert de la Porrée
Guilauma de Conches
Formalismus
obrat k studiu logiky,
matematiky a geometrie
Adelard z Bathu
Abaelardovská dialektika
Petrus Diaconus
Liber illustrium virorum
jeho žákem římský rebel
Arnold z Brescie
Bernardovská teokracie
nový mysticismus Bernarda de Clairvaux
Bernardova inkvizice: zákazy Abaelarda
raná scholastika: Petrus Lombardus
lateránský koncil 1139 žádá upalování kacířů
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trubadúrský spiritualismus
trobar clus: Cercamons, Marcabruns
Bernardovský militantismus
Bernard de Clairvaux vyzývá rytířstvo
k nástupu na 2. křížovou výpravu 1147
mystický realismus: Gilbert de la Porrée
Gilbert de la Porrée prohlášen kacířem
na církevním synodu 1147
Lombardská scholastika:Robert de Melun

1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
měšťanská
1152
satira
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168 Anglonormanský kavalierismus
1169 artušovské rytířské romance:
1170 Ywain, Lancelot, Erec
1171
1172
1173
1174
1175
1176 Valdenská protestace
1177 lyonský kupec Pierre Valdo
1178 sekta pauperes de Lugduno
1179 odmítali oltářní svátosti
1180 hnutí tkalců tisserandi
1181 Vagantský realismus

Chartréský naturalismus
Thierry de Chartres zavádí
výdobytky arabské astronomie
žáci Herman z Korintie
Alanus de Lille

Provensálská kurtoazie
trubadúři Raimbaut III de Orange
Peire d'Alvergne
Rytířská romance:
Bénoît de Sainte-Maure:
Chrétien de Troyes
Hylozoistický materialismus
Amalrich de Bène
David de Dinant
epikurejský
atheismus

Sociologická škola
John of Salisbury
traktát Policraticus
Nicolas de Amiens
Radulfus Ardens
klasifikace věd
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1182
1183 Protivaldenská inkvizice
1184 papež Lucius káže upalování heretiků
1185 inkvizitor Pseudo-Raineri
1186 nový trobar clus: Arnaut Daniel
1187 Lombardská scholastika: Praepositinus
Pierre de Poitiers, Simon de Tournai
1188
Cordelionův krusaderismus
1189
3. křížové tažení 1189-1192
1190
Richard Lví Srdce vede výpravu
1191
proti muslimským pohanům
1192
1193
1194
Defensivní mír
1195
křižáci utrpěli porážku
1196
od Almohadů 1195 a
1197
omezují expanzivní výboje
1198
1199
1200
Námořní kavalierismus
1201
papež Innocenc organizuje 1202-4
1202
4. kruciátu, která rozvrátila Byzanc
1203
trubadúrský revival: Cardenal
1204
1205
1206
Albigenská protestace
1207
počátky žebravého františkánství
1208
František z Assisi vede misi chudoby
1209
1210 Protialbigenská reakce 1209 až 1229
1211 protialbigenská křížová výprava
1212 v čele Simon de Montfort a
1213 opat Arnaut Amalric v Cîteaux
1214 upalování obětí v chrámech
1215 feudální senatismus
1216 Magna charta liberorum
1217 koncept feudálních práv
1218 správní decentralizace
1220
1221 sv. Dominik zakládá dominikánský řád
1222 „Domini canes“
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1223 Dominikánská teokracie
1224 král Ludvik IX. Zbožný vede od roku 1226
1225 na příkaz papeže Honoria
1226 další tažení proti Albigenským
1227 dominikáni řídí novou inkvizici
1228 inkvizice ustavena 1229
1229
1230
1231kruciáta proti fríským
1232 sedlákům 1232-4
Hohenstaufský sekularismus
1233
císař Friedrich II. von Hohenstauf
1234
uzavírá s papežem konkordát
1235
o míru mezi světským ghibellinstvím a
1236
guelfskou církevní oligarchií
1237
1238
Hohenstaufská kurtoazie
1239
sicilská škola trubadúrů na dvoře Friedricha II.
1240
básníci Sordello, Pier della Vigna,
1241
Rinaldo d'Aquino, Jacopo Mostacci da Pisa,
1242
Přírodní fyzikalismus
1243
John Hollywood: De sphaera
1244
John of Halifax: Tractatus de sphaera materiali
1245
John of St. Giles: Experimenta
1246
1247
1248
Ludvík IX na 7. kruciátě 1248-54
1249
provázen kronikářem Joinvillem
1250
Averroismus: Siger Brabantský
1251
Boethius z Dácie
1252
Bernier de Nivelles
1253
Pierre Dubois
1254
1255
Pařížský logicismus
1256
logica modernorum
1257
počátky konceptuální logiky
1258
Boethius z Dácie
1259
Raymundus Lullus: Ars magna
1260
Petrus Hispanicus
1261
Lambert de Auxerre
1262
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TOMISTICKÁ SCHOLASTIKA
1263 válka baronů proti králi v Anglii 1263-1265
1264 Šimon z Montfortu vede odboj baronů
1265 ukončený vznikem parlamentu
1266 Tomáš Akvinský rozvíjí papežskou teokracii
1267 jeho Summa theologiae 1266-73
1268
1269 Tomistická protireformace:
1270 Sigerus z Brabantu poprve odsouzen za averroism
1271 8. křížová výprava 1270 vedená Ludvíkem IX..
1272 pařížský biskup Tempier, Thomas Akvinský
1273 a St. Bonaventura pronásledují averroisty 1273
1274 Bacon vězněn mnoho let až do 1292
St. Bonaventura nechal 10 let sledovat
1275 jeho výuku v Oxford
1276 R. Kilwardby odsouzen církví 1277
1277 Sigerus pronásledován 1277
1278 inkvizitorem Simonem Duvalem
1279
1280
Augustinovská obnova
1281
sv. Bonaventura a
1282
arcibiskup Peckham
1283
zmírňují dominikánskou inkvizici
1284
obnova experimentálních studií
1285
opozice proti tomismu
1286
obraz k chudobě
1287
Nový pauperismus
1288
vlna lidových bouří
1289
pomoc chudobě
1290
1291
1292
1293
1294 Devotio moderna
1295 Duns Scotus a jeho scotismus
1296 inflace, drahota, žoldnéřství
1297 papež Bonifác VIII a Duns Scotus
1298 obhajují církevní teokracii
1299 bula Unam sanctam
1300 hájí svrchovanost papeže
1301 Duns Scotus vyhnán z Paříže
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1303
1304 Avignonský galikanismus
1305 Filip IV. Sličný prosazuje oslabení řádové teokracie
1306 konfiskuje majetek templářů
1307 usiluje o ideál „národní církve“
Filipův autarchismus
1308 zavedením francouzského
kancléřská vláda legistů
1309 papežství v Avignonu
Pierre.Flotte
1310 avignonské papežství
Guillaume de Nogaret
1311 od 1309.1377
Enguerrand de Marigny
1312
1313
1314
Occamova experimentální věda
1315
William Occam Philosophia naturalis
1316
Walter Burley De materia et forma
1317
T. Bradwardine De quadratura circuli
1318
Jean Buridan
1319
kritická filologie
1320
Richard of Bury:Philobiblion
1321
1322
Marianismus
1323
církevní protireakce, mariánská estokracie
1324 Occam je 1324
konsistoř mariánského kultu pěstuje
1325 předvolán do
„veselé vědění“ gay savoir
1326 Avignonu jako
založena 1323 v Toulouse
1327 heretik, vězněn
1328 čtyři léta
1329 roku 1328 prchá
Druhý occamismus
1330 z avignonského
John Arderne: De arte phisicali
1331 žaláře k Ludvíku
et de cirurgia
1332 Bavorskému
William Angličan: Liber tabulae 1335
1333
arabská astronomie
1334
nominalismus: Jean de Mirecourt
1335
Nicholas de Autrecourt
1336
1337 začátek stoleté války 1337
1338 Rollovská protireformace
1339 velká krize 1339-43
1340 Rollova škola britské mystiky
1341 Richard Rolle of Hampole
1342 Michael of Kent: The Ayenbite of Inwit 1340
1343 John of Lathbury
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1344
1345
1346 nominalisté Jean de Mirecourt a
1347 Nicholas de Autrecourt odsouzeni jako heretici
1348 mor 1348-1349, „černá smrt“
1349 velký úbytek populace dělníků
1350
Pauperismus 1348-1364
1351
Ordonance 1351 – pevné mzdy dělníků
1352
Edward III. Statute of Labourers
1353
lidový farsický realismus
1354
podepsán mír v Quines 1354
1355
pařížské povstání 1356-1358
1356
selská válka „jacquerie“ 1356
1357 revolty
1358
1359
1360
1361
Nový ocammismus
1362
William of Heytesbury
1363
Richard Billingham
1364
Wycliffova reformace
1365
potulní kazatelé lollardi
1366
1367
1368
ELEGISM 1366-75
1369
Guillaume de Machaut
1370
a jeho škola milostné elegiky
1371
Deschamps ve službách Karla V.
1372
Froissartův milostný román
1373
Chaucerovský kavalierismus
1374
milostná lyrika na paní Blanche
1375
na dvoře Jana z Gauntu
1376
1377
Lidové reformace
1378
vlna lidových povstání a nepokojů
1379 lidové revolty
povstání Wata Tylera v Anglii 1381
1380
povstání tucchinů v Savojsku 1382
1381
maillotinové vyzbrojeni kladivy
1382
povstávají v Paříži 1382
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1383
Feudální desintegrace
1384
„feudalismus princů“
1385
Armagnaci bojují proti Burgunďanům
1386
regionalismus a separatismus
1387
rozpad země na malá hrabství a kraje
1388
vlna feudálních válek a rozbrojů
1389
1390
1391
1392
1393 vláda šlechtických klik
1394 Cechovní korporativismus
1395 rozkvět korporací a hereckých cechů
1396 založení Les Confrères de la Passion
1397 Gersonův militantismus
1398 za Gersona 28 artikulů proti čarodějnictví
1399
hon na čarodějnice
1400
1401
High Classicism 1399-1407
1402
centralismus Václava IV.
1403
národní reformace shora
1404
Jan Hus jej podporuje lidovou
1405
reformací zdola
1406
Christine de Pisane
1407
sní o míru a prosperitě
1408
1409
Lidová kacířská reformace
1410
občanské nepokoje ve Francii od 1411
1411
povstání cabochienů v Paříži 1313
1412
české husitství a reformační
1413 nepokoje
kazatelská činnost v Čechách
1414 kostnický koncil 1414 oživení lollardů v Anglii
1415 Hus upálen 1415
Církevní protireformace
1416
pronásledování kacířských hnutí
1417
Anglie obnovuje stoletou válku a
1418
poráží Francii u Azincourtu 1415
1419
1420
1421
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1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

Protianglický lidový odboj
lidové povstání proti Anglii
Orleans obléhán Anglií 1428-9
vůdkyní povstání se stává Jean d'Arc

hon na čarodějnice

hladomor
Aristokratická protireformace
1430 Jean d'Arc zrazena, vydána
Angličanům a upálena jako čarodějnice

Svatá inkvizice
v Autunu 1430-1430
vojenská reforma 1437-1439
posílení vojenských pravomocí krále
právo odvádět rekruty
bez souhlasu parlamentu
Pragmatická sankce z Bourges 1438
procesy inkvizice v kraji Dauphiné
a kraji Gascogne 1437-1450

inkvizice

Válečná reconquista
úspěšná defenzíva proti Anglii
dramatická mystéria:
Arnoul a Simon Gréban, J. Millet
Nicholas Jaquier: Flagellum
svatá válka
Karabáč na čary kacířů 1458
francouzská a španělská reconquista
Národní autokracie
vítězství nad Angličany a mír
král Karel VII (1422-1461)
dobývá zpět Bordeaux
a uzavírá mír s Anglií
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1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502

Výbojná autokracie
král Ludvík XI. posiloval národní
integraci a územní jednotu
Villonovy balady a jeho
pikareskní dobrodružství
selská válka v Katalánii 1462-1472
vědecký nominalismus a empirismus
Grand rhétoriciens: Jean Molinet
Guillaume Fichet La Rhétorique 1471
otevřel na Sorbonně první tiskárnu
lidový realismus: makarónská poezie Jean Castel
fraška La Farce de Maistre Pathelin
edikt z 1. března 1474
Mystický realismus
zakazoval nominalismus
Ludvík XI porazil 1477 burgundského vévodu
připojil Burgundii a Pikardii
TORQUEMADOVSKÁ INKVIZICE
náboženský pasionalismus
přechodná éra 1481-4, od 1480 ve Španělsku autodafé
řádění Torquemadovy inkvizice
Innocenc VIII. bula Summis desiderante
na podporu inkvizice 1484
Sprenger – Institoris: Malleus maleficarum
Kladivo na čarodějnice 1486 v Alsasku

Tudorovská instaurace
Jindřich VII. Tudorovec vítězí u Bosworthu
ruší feudální družiny 1485-1509
jeho Star Chamber pronásleduje feudály
Caxton vydává církevní hagiografii
proces státní centralizace
přechod k dvorské alegorické lyrice
dvorská milostná alegorie
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1503
Lidový
Dvorský alegorismus
1504
alegorický
Jean de Belges
1505
realismus
Chrám cti a ctnosti
1506
Pierre Gringoire
1507
alegorické
1508
satiry na ženy
1509
1510
1511
Galikánská reformace
1512
Francois I uzavírá s papežem
1513
konkordát o sladění státu a církve
1514
humanismus: Erasmus, Colet
1514
pastýřská idylika: A. Barclay
1515
socíální utopie: Thomas More
1516
humanistická filologie: Budé, Colet,
1517
materialistická fysika: Pomponazzi, Linacre
1515
„šlechta talárů“ zatlačuje šlechtu mečů“
1516
gens de robe vs. gens d‘épeé
1517
1518
1519
1520
Kurtoazní kavalierismus
1521
Marotova škola na dvoře Markéty Navarrské
1522
Skeltonova milostná lyrika na dvorech Tudorovců
1523
estetika: Budé De studio litterarum 1527
1524
P. Fabri: Le Art de rhetorique 1521
1525
1526
1527
1528
1529
1530
REFORMACE
1531
kalvinistická reformace, Zwingli
1532
Luteránská reformace
1533
Anglikánská reformace Jindřicha XIII.
1534
protestantské překlady bible
1535
Rablaisův realismus
1536
1537
1538 Marot se zříká se protestantských bludů
1539 Dolet zatčen pro buřičské řeči ke studentům
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1539 náboženská reakce Pierre de la Ramée pronásledován
1540 18 občanů merindolských odsouzeno k upálení za kacířství
1541 řád jezuitů založen 1540
Elegický platonismus
1542 jeho generálem Ignác z Loyoly L'Ecole lyonnais
1543 obnovení inkvizice 1542
elegický spiritualismus
1544 Sancta officium v Římě
ideistická galantnost
1545 v čele kardinál Caraffa
1546 TRIDENTSKÁ PROTIREFORMACE
1547 tridentský koncil 1545-1563
Kalvinský fundamentalismus
1548 vede protireformační tažení
pronásledování plebejských
1549
novokřtěnců, upálení Serveta 1553
1550
Elegický platonismus
1551
estetický program Plejády
1552
Ronsardovy heroické ódy
1553
1554 Protireformační militantismus
1555 Marie Tudorovna upálila 287 osob
1556 jejími mučedníky arcibiskup Cranmer
1557 biskupové Hooper, Ridley, Latimer
1558 po Mariině smrti nastupuje Alžběta
1557
1559
1560 Protestantský militantismus
1561 martyrologia Johna Knoxe
1562 a jeho tažení proti
1563 skotským Stuartovcům
1564
1565
1566
Nový klasicismus
1567
rustikální idylismus
1566
Anglikánský puritanismus
1567 Hugenotská
královna Alžběta reformuje
1568 protestace
anglikánskou církev
1569
obroda bukoliky
1570
Gascoignův a Spenserův
1571
literární kruh
1572
bartolomějská noc: zavražděno 2000 hugenotů
1573
Manýristický italianismus
1574
Druhá Plejáda: de Baïf
1575
Pontus de Tyard, Rémy Belleau
1576
manýristická tragedie: Robert Garnier
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1575
Hugenotský sociologismus
1576
comparative linguistics: Cl. Fauchet, H. Estienne
1577
sociální historiografie: F. Hotman, B. du Haillan
1578
Jean Bodin: De la République
1579
Methodus ad facilem historiae cognitionem
1580
Hugenotská duchovní epika: Du Bartas
1581
1582
1583 Katolický tradicionalismus
1584 velký mor 1584-5
1585 katolická Liga: Guisové vzbouřili proti králi
1586 pařížské bohaté kupce, povstání Ligy proti králi 1588
1587 skepticismus: Montaigne, Charron, stoicismus: Du Vair
1588 J. Bodin La Démonomanie des sorciers 1580
1589 MOLINISTICKÁ SCHOLASTIKA
1590 jezuité Luis Molino a Fr. Suaréz
1591 iniciují zrod „druhé tomistické scholastiky“
1592 G. Bruno vězněn inkvizicí od 1592, upálen 1600
1593 zákaz knih B. Telesia a F. Patriziho
1594 T. Campanella pronásledován inkvizicí
1595 v letech 1595-9, vězněn do smrti 1639
1596
Nantská protestace
1597
povstání croquantů 1597
1598
nantský edikt 1598 zaručuje toleranci
1599
povstání Campanelly 1599, upálen G. Bruno 1600
1600
francouzský vývoj:
britský vývoj:
1601
„Temný“ klasicismus
1602
Malherbova škola
Katolický
1603
revival
1604
Shakespearova
1605
milostný román
„temná dramata“
1606
pastýřský román
Donnova
1607
metafyzická poezie
1608
1609
1610
Libertinský epikureismus Katolická liga
1611
Pierre Gassendi
Maxmiliána
1612
Théophile de Viau Bavorského
1613
Zvrácený manýrismus
1614
jakubská dekadentní tragedie
1615
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1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1640
1641
1642
1643
1644
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657

Atheistický libertinismus
rozkvět materialistické fyziky
atomismus: Mersenne, Galilei,
Huyghens, Gassendi, Vanini
atheista G. Vanini upálen 1619
libertinská básnická škola: Théophile de Viau
Tristan l'Hermite, Saint-Amant,
Maynard, Boisrobert
třicetiletá válka
vítězná tažení
Stránský Respublica Bojema
A. Valdštejna
protireakce: proces s libertiny kolem
básníka Th. de Viau 1626
Galileo Galilei pronásledován
inkvizicí v letech 1632-3
Preciozní manýrismus: Racan, Balzac,
Vaugelas, Gombauld, Godeau, Voiture
Kavalírský manýrismus v Anglii:
Suckling, Herrick, Lovelace
Kartesiánský formalismus
Puritánská
René Descartes
protestace
G. Cordemoy
Jansenistický
L. Delaforge
formalismus
Antoine Arnauld
třicetiletá válka
Blaise Pascal
Oratoriánský fundamentalismus
kardinál Bérulle, Mersenne, Malebranche
Hermetická astrologie Metafyzický
zákaz
Thomas Vaughan
spiritualismus
kartesianismu
Cambridgský platonismus:
v Leydenu 1647
H. More, Whichcote, Cudworth senatismus: povstání
pronásledování jansenistů
Frondy princů 1650-1653
poslední vlna válek 1655-1660
Bossuetovský militatismus
křesťanské eposy a koloniální opera
Obr. 2 Věda vs. fundamentalismus středověké scholastiky
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věda
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

1821
1822
1823

1824
1825
1826
1827
1828

aplikovaná technologie

metafyzika

Vídeňský kongres 1815, reakční tažení Svaté aliance
monarchismus Chateaubriand: De la Monarchie selon la Charte 16
papežský klerikalismus Joseph de Maistre: Du Pape 19
přírodní katastrofismus Georges de Cuvier: Le règne animal 15
proti názorům G. de Saint-Hilaire, Lamarck: Histoire naturelle 15
sociální katastrofismus Louis de Bonald, P.-S. Ballanche,
Blanc de Saint-Bonnet, lidstvo odpykává hřích obětmi revoluce
spiritualismus: Pierre Royer-Collard, Maine de Biran, F. Schelling
Staatssozialismus: Franz Baader, Adam Müller
ideál korporativního stavovského státu
sociální utopismus
saint-simonisté: Barthélemy-Prosper Enfantin, Armand Bazard
Saint-Simon: Le Système industriel 21
Charles Fourier: Le Phalangstère 22
pozitivismus Auguste Comte Systém pozitivní filosofie 24
hegelianismus Hegel: Přednášky o estetice z let 1817 až 1829
Guizotova škola liberální historiografie: F. Guizot,
J. Michelet, A. Thierry, F. Mignet, A. Thiers, A. Morellet
F. Guizot: Histoire de la Révolution d'Angleterre. 27-28
Jules Michelet: Précis d'Histoire moderne 27
komparativní škola Villemain: Cours de littérature française 28-29
komparativní anatomie Karl Gustav Carus
krize a deprese 1826-1829
fantaskní romantismus 1826-9
Hugo Hernani 26
Hugův a Nodierův cénacle

1829
1830 „červencová revoluce“ 1830
1831 revoluční publicistika: Heinrich Heine
1832 Junghegelianer: B. Bauer, D. Strauss, F. Baur
1833 Mladé Německo: Ludwig Börne, Karl Gutzkow,
Georg Büchner, Heinrich Laube, Theodor Mundt
1834 K. Gutzkow: Junges Deutschland 33
1835 kritická theologie: Schwegler, Zeller, Köstlin,
komparativní mluvnice: Friedrich Diez, Jacob Grim
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1835 krize 1837-39
neoromantická epika: Lamartine,
1836
de Musset, de Vigny, Nodier, Mácha
1837
hermeneutika Schleiermacher: Hermeneutik 38
1838
voluntarismus: Schopenhauer, Stirner, Kirkegaard, Herbart
Schelling a Schopenhauer povoláni proti novohegelovcům
1839
neoscholastika M. Liberatore: Institutiones metaphysicae 40
1840
katolická mystika: F. Schelling, J. Görres, K. Conradi
1841
ontologismus: A. Gratry, T. Mammiani della Rovere,
1842
G. Vincenzo, A. Rosmini-Serberati
1843
1844 dělnický populismus: George Sand, G. Lerminier, Pyat,
1845 proletářský socialismus: P.-J. Proudhon, L. Blanc, F. Tristanová
1846 wahrer Sozialismus: Karl Grün, Otto Lüning, H. Kriege,
J. Meyer, J. Weydemeyer, filantropický humanismus
1847 antropologismus: Th. Dézamy, E. Cabet, L. Feuerbach
K. Marx materialistische Geschichtsauffassung
1848 proletářský realismus: G. Courbet, J.-F. Millet, H. Daumier
1849
1851
1852
FYZIOLOGISMUS
1855
akademismus: J. Ingrès, A. Legros
1854
rurální idylismus: Millet, C. Corot, L'Hermite
1856
parnassismus: Leconte de Lisle, Th. de Banville
1852
etiologismus: Max Müller, A. Kuhn, F. Schwartz
1857
fyziologický hylozoismus: J. Moleschott,
1858
L. Büchner, H. Czolbe, K.Vogt
1859
hylozoistický sensualismus: Fechner, Lotz, Wundt
1860
novokantismus: F. A. Lange, Kuno Fischer
1861
experimentální fyziologie: Fechner, Wundt
1863
1864 EVOLUTIONISMUS
1865 evolucionismus: H. Spencer, Ch. Darwin
1866 sociologismus: Hippolyte Taine, Gaston Paris, Edouard Rod
1866 novocomtovský pozitivismus: É. Littré, P. Lafitte
1867 britský positivismus: Fred. Harrison, R. Congreve
1868 naturalismus: Émile Zola, Edmond a Jules Goncourtovi
1869 městský realismus: Courbet, Manet, Monet
1870 Pařížská komuna 1871
1871
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1872
1873
1874

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

Mac-Mahonův monarchismus a protikomunardská reakce
světová krize 1873 a nástup vleklé stagnace
NEOSCHOLASTIKA papež Pius IX. zakládá novotomistická kolegia
vůdčí duchové obnovy M. Liberatore a C. Sanseverino
Collegium sv. Tomáše: T. Zogliara, A. Lepili
louvainský novotomismus: Desider Mercier, D. Nys, A. Mansion
freiburský novotomismus: J. Berthier, A. M. Weiss, A. Rohner
antiscientismus, antievolucionismus: reakce proti přírodním vědám
Émile Boutroux, Pierre Duheme, Édouard Le Roy, Charles Renouvier
Émile Boutroux: De la contingence des lois de la nature 74
katolický tradicionalismus: Barbey d'Aureville, Léon Bloy, Ern.Hello
Paul Bourget: Essais de psychologie contemporaine 83
„proti falešným dogmatům roku 1789“, Le Disciple 89
malíři Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Odilon Redon
nacionalismus Paul Déroulède: Chants du Soldat 72
voluntaristický iracionalismus Friedrich Nietzsche
Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience 89
symbolismus: Jean Moréas, Gustave Kahn, Jules Laforgue, R. Ghil
Geistesgeschichte: Wilhelm Dilthey, Rudolf Eucken, Ernst Troeltsch
Pierre Duchem, Édouard Le Roy a Anaellier vedou křižácké tažení
proti pozitivistické empirické vědě Revue de Métaphysique et de Morale
bádenský novokantismus: Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert
čas. La Croix zdůvodňuje rituálními vraždami protižidovské pogromy
markýz de Morès organizuje protižidovské pogromy pařížských řezníků

Liga vlastenců 1882: Paul Déroulède, Victor Hugo, Félix Faure
politický boulangismus, kampaně generála Boulangera 1887-90
antisemitismus Édouard Drumont: La France juive 86
theosofie: Jelena Blavatská, Rudolf Steiner

1890
1891
1892 ekonomický determinismus: Paul Lafargue, G. V. Plechanov,
Franz Mehring, Antonio Labriola, Karl Kautsky
1893 novokantovský ekonomismus: K. Vorländer, R. Stammler, M. Adler
1894 Durkheimova škola: Émile Durkheim, Marcel Mauss, F. Simand,
Lucien Lévy-Bruhl, A. Hubert, L. Hertz
1895 scientismus Pierre Curie, Paul Langevin, Alfred Cornu
Gollova škola: J. Goll, T. G. Masaryk, J. Gebauer, F. V. Krejčí
Dreyfusova aféra 1896-8: proti antisemitům vystupují É. Zola,
R. Rolland, A. France, Ch. Peguy, Zola: J’accuse 98
1896 fantaskní realismus A. Jarry: Král Ubu 96, Jehan Rictus
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1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1902
1903
1904

REGIONALISMUS 1896-1902
antiscientismus: F. Brunetière hovoří 1895 o „bankrotu vědy“
antisemitismus 1998: Union nationale opata Garniera, Antisemitská liga
J. Guérina s časopisem L’Anti-Juif, Ralliement, Ligue de l’Évangile
protiněmecký nacionalismus Paul Valéry: La Conquête allemande 97
Action Française 1899, ideál tradice, řádu, kázně, rodiny:
Maurice Barrès, Charles Maurras, Léon Daudet, Francis Jammes,
A. Gide, Edmond Rostand, literární kritici Henri Massis, George Sorel
monarchismus Charles Maurras: Enquête sur la monarchie 00
ruralistický regionalismus: Ch. Maurras, Léon Daudet
katolický ruralismus René Bazin La Terre qui meurt 99
Heimatkunst Adolf Bartels, Friedrich Lienhard, časopis Heimat 00
vítězství „levého bloku a vláda Radikálně socialistické strany 02-05
radikálové Georges Clemenceau, Aristide Briand, H. Poincaré, G. Hervé

exploze syndikalistických, radikálních a bolševických stran 03-06
unanimismus: Jules Romains, Charles Vildrac, Luc Durtain,
René Arcos, Henri-Martin Barzun, Georges Chennevière
1905 komparatistika: Ferdinand Baldensperger, Paul Tieghem
1906 ekonomismus: Max Weber, Georg Simmel, Max Scheler
1907
1908
korporativní distribucionismus Hilaire Belloc: The Servile State 12
1909
neoscholastický tradicionalismus G. K. Chesterton: Orthodoxy 09
1910
církevní hagiografie Francis Thompson: Saint Ignatius 09
1911
filosofický iracionalismus, Bergsonův kruh na Collège de France:
Charles Péguy, nacionalista Ernest Psichari, kritik Henri Massis,
syndikalista Georges Sorel, básník Tancrède de Visan, filosof
Jacques Maritain, historik umění Henri Focillon, novohegelovec
1912
Jean Wahl, literární historik Albert Thibaudet
1913
bellicismo, vlna válečného šovinismu: P. Fort, E. Psichari,
Ch,. Péguy, P. Claudel, P. Valéry, Drieu La Rochelle
katolický fundamentalismus G. K. Chesterton: Antichrist 13
francouzský president R. Poincaré zvaný Poincaré-guèrre ’válka‘
za protiválečné postoje zavražděn nacionalisty Jean Jaurès
1914
1915
1914
1916
1917

FORMALISMUS 1910-1916
kubismus: Picasso, Braque, Delaunay, Duchamp
futurismus: Majakovskij, Burljuk, Kamenskij
ruský formalismus: R. Jakobson, V. Šklovskij
neopositivismus: B. Russell, A. N. Whitehead
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1918
1919
1920
1921
1922

protisovětská reakce: 354 vražd pravice a 22 vražd levice
oddíly domobrany Freikorps, Bund Wehrwolf,
Jungdeutscher Orden, squadre d’azione (černé košile)
novotomismus: Étienne Gilson. Antoin Sertillanges
Jacques Maritain Art et scholastique 20
Georgkreis: St. George, Friedrich Gundolf, Max Kommerell

1923 SOCIOLOGISMUS 1923-1928
1924 sociologismus: B. Václavek, K. Teige, Pereverzev, Friče
1925 geografický deskriptivismus: F. Boas, E. Sapir, L. Bloomfield
etnografický difusionismus: L. Frobenius
1926 poetismus: V. Nezval, K. Biebl, J. Seifert, F. Halas
1927
1928
FORMALISMUS 1928-1932
1929
Wienerschule: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, O. Neurath,
L. Wittgenstein, K. Popper, F. von Hayek, H. Reichenbach
1930
Pražský kroužek: V. Mathesius, J. Mukařovský, J. Vachek
1931
funkcionalismus: R. K. Merton, T. Parsons, B. Malinowski
1932
surrealismus: A. Breton, V. Nezval, K. Teige1931
1932
1933
TRADICIONALISMUS 1933-1938
1934
personalismus Emanuel Mounier revue Esprit 32
Albert Béguin: L’Âme romantique 37
1935
existencialismus: M. Heidegger, K. Jaspers, J. Pfeiffer, O. Bollnow
křesťanský existencialismus Gabriel Marcel: Être et avoir 35
1936
britský tradicionalismus: T. S. Eliot, F. R. Leavis, E. Pound
katolický tradicionalismus: J. Durych, J. Pekař, J. Deml, J. Scheinost
1937
sovětský tradicionalismus: M. Lifšic, G. Lukács, P. Judin
kampaně proti sociologistům Plechanovovi, Pereverzevovi, Fričemu
Makarenkova škola zavrhuje reformní pedagogiku Blonského
Lysenkova škola odmítá genetiku Mendela a Vavilova
poprava 6 proletářských spisovatelů (Kiršon, Čumandrin, Jasienski)
moskevské procesy s trockisty, Zinověvem, Kameněvem, Bucharinem
1938
iracionalismus: ermetismo v Itálii, agrarianism na americkém Jihu
astrolog Fuhrer vyhání fyziky stoupenci „duté“ a „ledové zeměkoule“
Hielscherovo hnutí Ahnenerbe 33, Himmlerův Černý řád 35
korporativismus, ideál korporativního státu: Havelka, Kliment
falangismus: Ohnivé kříže plukovníka Casimira de la Roque,
Szálasiho Šípové kříže, irské Blue Shirts, Železné gardy
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1939
1940
1941
1942
1943

1944

APOKALYPTICKÝ HERMETISMUS 1939-1945

holismus J. C. Smuts: Die holistische Welt 38
plasmatická mystika E. G. Kolbenheyer, Kurt Rosmann, Franz Koch
energetický organicismus, filosofie „organic community“
obroda agrárnického hnutí, ruralismu a agrarianismu
britský a sovětský levicový folklorismus:
škola Šišmareva oživuje dědictví A. N. Veselovského
chosisme: E. Guillevic, Francis Ponge.
Skupina 42 J. Hauková, Ivan Blatný

1945
1946 HISTORIZUJÍCÍ SOCIOLOGISMUS 1947-1950
1947 masarykovský positivismus J. Král, E. Svoboda, I. A Bláha, J. Tvrdý
1948 srovnávací typologická kazykověda V. Skalička Typ češtiny 51
T. Miłewsky: Zarys językoznawstva 49
Isačenko navazuje na sociolingvistiku N. Ja. Marra
1949 materialistická filosofie dějin: A. Kolman, V. Husa, J. Charvát
1950
1951
1952
1953
1953

1954
1956
1957
1958
1959

McCarthyismus 1950-53: witch hunt v reakci na korejskou válku
hussards: François Nourissier, Roger Nimier, J. Laurent, A. Blondin
neokonservativní sociologie: Raymond Aron, Daniel Bell
New Right: P. Viereck, R. Kirk, R. J. Williams a G. Harrison
Peter Viereck: Conservatism Revisited 49
Russel Kirk: The Conservative Mind 53
A Program for Conservatives 54
obnova sovětských procesů, Rajko, Slánský
Stalinova kampaň proti sociolingvistice a marrismu 50
kampaně proti Veselovského folkloristickému stadialismu 47-8
CIVILISMUS 1956-1962

XX. sjezd KSSS a Chruščevova liberalizace komunismu
kulturní ideál „malého člověka“ (Little Englandism), Angry Young Men
empirický sociologismus: Theodore Adorno, Horkheimer,
Jürgen Habermas, Robert Escarpit, Pierre Francastel
1960 statistické metody sledování růstu v humanitních vědách
1961 nouveau roman: A. Robbe-Grillet, M. Butor, N. Sarraut, Peter Weiss
1961 poésie quotidienne. Francis Ponge, Jean Tortel
Květen: J. Šotola, K. Šiktanc, M. Holub
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1962
1963
1964
1965
1966
1967

1967
1968
1969
1970
1970
1973

1974
1975
1976
1977
1978

1979

1980
1981

STRUKTURALISMUS 1962-1969

Šikova ekonomická reforma a nástup technokracie 62
generativní gramatika Noam Chomsky: Syntactic Structures
strukturní antropologie Lévi-Strauss: Mythologiques 1964-71
formální, exaktní a matematické postupy v humanitních vědách
jazykovědný universalismus: J. H. Greenberg, N. Chomsky
nouvelle critique Roland Barthes, G. Bataille, M. Blanchot,
Serge Doubrovsky J.-P. Weber, Reverzy
Tel Quel Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Jean Thibaudeau,
Denis Roche, Jean-Pierre Faye, Pierre-Jean Remy
matematický geometrismus v textech: Philippe Sollers,
Jean-Pierre Faye, Eugène Guillevic, V. Linhartová,
lettrismus, konkrétní poezie: V. Havel, E. Ovčařík,
studentské nepokoje 68
RUPTURISMUS 1969-1975
studentská levice: Rudi Dutschke, Cohn-Béndit, Joschka Fischer
levicový maoismus: Philippe Sollers, Jean Baudrillard
New Left: Raymond Williams, Frederic Jameson
rupturismus: Michel Foucault, T. S. Kuhn, P. Feyerabend, I. Lakatos
sociologický neoevolucionismus: Gerhard Lenski, A. Gouldner
nostratická komparatistika: V. M. Illič-Svityč, A. Bomhard,
brněnská nostratická škola: A. Lamprecht, A. Erhart, M. Čejka
TRADICIONALISMUS 1975-1981
stagflační krize 1975-77, spirála inflačního zdražování
nová ekonomická politika Reagana (Reaganomics) a Thatcherové
chicagský monetarismus F. von Hayek, Milton Friedman
nová pravice: historici Jacques de Goff, Georges Duby
filosofové Bernard-Henri Lévy, Jean-Marie Benoît
publicisté Jean-François Revel, Louis Pouwels
Alain de Benoist Vu de droite (Pohled zprava) 78
biblický tradicionalismus generace časopisu Change
Gérard Macé, Jean-Pierre Lemaire, Patrick Modiano
obroda historického románu Roger Peyrefitte
český tradicionalismus H. Hrzalová, J. Dvořák, J. Peterka
postmodernismus J.-F. Lyotard: La Condition postmoderne 79
revivalismus papeže Jana Pavla II. brojící proti potratům
Catholic Triumphalism Paul Johnson, lord Rees-Mogg
hnutí Jerry Falwella Moral Majority, The Heritage Foundation
nová sociobiologie Edward O. Wilson: On Human Nature 79
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1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

KATASTROFISMUS 1981-1990
Jacques Derrida: D’un ton apocalyptique en philosophie 83
dekonstrukce evropské metafyziky Jacques Derrida
Yale School Hermeneutics: Paul de Man,Walter Jackson Bate,
Harold Bloom, G. Hartman, J. Hillis Miller
sektářský perfekcionismus: Life Spring, Scientology, Dianetics
Erhard's Seminar Training (EST)
enviromentalismus deeper ecology, anti-growth ecology
diskriminativní elitární sociobiologie: K. Lorenz,
E. O. Wilson, I. Eibl-Eibesfeldt, H. J. Eysenck, Roger Pearson
„scientific racism“: Richard Lynn výzkumy černošského IQ
New Age, exploze astrologie a orientálních kultů
Fritjof Capra: The Turning Point 82
televangelizátorské hnutí Pata Robertsona Christian Coalition 88
HERMETISMUS 1990-1997
First Amendment Coalition 94 - mladí konservativci proti
„positive discrimination“ and „political correctness“
neokreacionismus Philip Johnston: Darwin on Trial 91
Michael Beh: Darwin’s Black Box 96
Neo-Luddites, antitechnický enviromentalismus, hnutí Earth First!
suicidální sektářství, sebevražda sekty Davida Koreshe, Waco,Texas 93
sebevražda 39 členů Heaven's Gate 97 na základě učení UFO kultu
protiekologické hnutí Wise Use podporuje neomezenou těžbu lesů
militias 80 tis. členů tajné texaské domobrany The Big Star
atentát Timothy McVeighe na federální ministerstvo v Oklahoma City
exploze islamismu, hnutí Talibán a organizace al-Kaida

1998 ANTIFUNDAMENTALISMUS 1997-2002? nápravné labouristické hnutí
k obnově občanské společnosti: Blair, Jospin, Clinton, Prodi, Schröder
1999 britský Blairism, New Labour či Third Way, Schröderova politika Die
Neue Mitte, Clintonova linie New Democracy, nueva via ve Španělsku
očistné procesy mani pullite v Itálii, v Giulianiho New Yorku a Česku
2000 ‘growth school‘ - Walt Rostow, R. E. Lucas, Joan Robinsonová ,
Bob Reich, Jeremy Rifkin, místo hlediska elity potřeby společnosti
rhetorical historicism: Louis Montrose, Jonathan Goldberg, Hayden
White, Leonard Tennenhouse, Stephen Mullaney, A. Greenblatt
cultural materialism - Alan Sinfield, B. J. Dollimore, Catherine Belsey,
Graham Holderness, Francis Barker
Obr. 3 Věda vs. moderní fundamentalismus
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1848
proletářský pauperismus
1849
wahrer Sozialismus
1850
K. Marx
1851 paternalismus
proletářský realismus:
1852 „druhého císařství“
Courbet, Millet, Daumier
1853 Bachův absolutismus
1854 akademismus
1855 Ingrès, Legros
1856
1857
1858
civilismus
1859
Duranty
1860
Champfleury
1861
1862 parnassismus
1863 Leconte de Lisle
1864 Th. de Banville
1865
1866
1867
naturalismus
1868
Émile Zola
1869
Edmont Goncourt
1870
positivismus H. Taine
1871
Pařížská komuna 71
1872
1873
Mac-Mahonův monarchismus
1874
vatikánská scholastika
1875
louvainská scholastika
1876
tradicionalismus
1877
Gustave Moreau
1878
Léon Bloy
1879
1880
propuštění
národní
1881
komunardů
republikanismus
1882
Paul Déroulède
1883
impresionismus
1884
divizionismus
1885
1886
boulangismus
1887
generál Boulanger
1888
dekadence-symbolismus
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1897
maurrasovský fundamentalismus
1898
dekadence
1899
Neuromantik
francouzský regionalismus
1900
Action Française
německý Heimatkunst
1901
1902
vítězství radikálů ve Francii
syndikalismus
1903
a liberálů v Anglii
bolševismus
1904
francouzský unanimismus
neoklasicismus
1905
a výtvarný fauvismus
1907
1908
neopaternalismus
1909
věchovci
1910
militarismus
1911
chauvinisme
1912
bohohledačství
1913
Lunačarskij, Gorkij
1914
civilismus
1915
pacifismus
1916
antimilitarismus
1917
ruská revoluce
1918 krize let
sovětismus
1919 1917-1921
Lunačarského
1920novotomismus
kulturní politika
1921 J. Maritain
občanská válka
1922 neoscholastika
biografismus
1923
politika NEPu
1924
sociologismus
1925
Bucharin
1926
Friče, Pereverzev
1927
avantgarda
1928
Lef: Majakovskij
1929
1930 velká deprese
1931 1929-1932
populismus
1932
kampaně proti genetice,
1933 falangismus
avantgardě a sociologismu
1934 tradicionalismus
stalinismus
1935
moskevské procesy 19351936
sovětský tradicionalismus
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1939 válečný
1940 militantismus
1941 agrarianismus
1943
1944 Košický program
1945
1946
1947 Benešovy dekrety
1948
1949
1950 hussards „husaři“
1951 paternalismus
1952 korejská válka
1953 mccarthyismus
1954
1955
1956
1957 noveau
1958 roman
1959 théâtre
1960 d’absurde
1961
1962 krize 1962-3
1963
1964 Tel Quel
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

sovětský
folklorismus

osvobození
a denacifikace
komunismus
státní byrokracie
státní centralismus

civilismus
quotidienisme
XX. sjezd KSSS
fenomenalismus

technokracie
formalismus
strukturalismus
Pražské jaro
studentské bouře
New Left
Maoisme
sociologismus
krize 1975-1977
represe po Chartě 77
tradicionalismus
New Right

Obr. 4 Paralelní vývoj západního a sovětského fundamentalismu
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2. Poválečný vývoj českých společenských nauk
Vývoj české vědecké kultury se většině pozorovatelů jeví jako setrvačné
soužití hegeliánské, durdíkovské, pekařovské, masarykovské, marxovské a
mathesiovské tradice v izolovaném národním prostoru. Personifikované vidění
metodologických protikladů však zůstává slepé k velkým dobovým proměnám
uvnitř těchto škol i v díle jejich zakladatelů, brání vidět za mrtvou tradicí
skutečný živý dějinný vývoj. Nepozoruje, jak zakladatelé i jejich suity „kráčeli
s dobou“ a vstupovali dynamicky do jejích služeb. Zastírá osobními jevovými
vztahy jen nedostatek nosné systematické klasifikace metodologických
proudů, který nám brání vykládat vědecky kulturní procesy. Ulpívá na
nahodilém předivu osobních vazeb či povrchovém příkrovu katolické,
islámské či komunistické ideologie, ale neprohlédne k hlubší objektivní
podstatě dobově zakotvených proudů jako biografismus, empirismus,
formalismus, strukturalismus, sociologismus, tradicionalismus či hermetismus.
Tyto vědecké trendy určovaly „vědecký vkus“ svého desetiletí mnohem větší
měrou než náhodná osobní pouta, vědecké školy, stranické legitimace a
náboženská vyznání, protože jedinou platnou legitimací vědce je jeho vědecká
metoda.
Objektivní směrovou analýzu vývoje našich společenských věd ukazuje
přehled kulturních a vědeckých proudů na obr. 6. Z jeho vývojového
diagramu, založeného na statistických profilech kulturní dynamiky na obr. 5,
jsou patrné tři velké kulturní cykly, v nichž se opakoval podobný sled
vědeckých trendů. Světlými barvami jsou zachyceny industrializační cykly
druhé poloviny 19. a 20. století, temnějšími barvami jsou znázorněny krizové
cykly korporativní ekonomiky, jež je střídaly v prvních polovinách století.
Chronologická mapa klade vědecké trendy jako časový sled kompaktních
bloků, protože výše než tendence k názorové setrvačnosti škol hodnotí jejich
souběžné dobové ohyby. V našich poválečných humanitních naukách měl do
poloviny 50. let určující slovo biografismus, do přelomu 50. let empirický
sociologismus a v 60. létech strukturalismus. Během 70. let se nejprve chopil
vedoucí iniciativy evoluční sociologismus (rupturismus) a po něm kulturní
tradicionalismus, věštící první známky vleklé hospodářské i kulturní krize.
80. léta na tuto krizi reagovala hnutím ekologického katastrofismu a 90. léta
se odrazila od jejího dna fází hermetismu. Makropolitická orientace naších
humanitních studií se vnějškově lišila od západoevropských, ale navzdory
tomu se v nich uplatňoval obdobný vývojový diagram daný shodným sledem
dominantních trendů (obr. 4). „Vědecký vkus“ se podle těchto zjištění vyvíjel
obdobně jako změny generačního vkusu v populární hudbě většiny evropských
zemí. Starší generace vládly mladším jako výkonní interpreti, ale přes jejich
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snahy ulpívat na vkusu svého mládí určovali vládnoucí vkus jejich „mladí
posluchači“.
Chronologická mapa na obr. 5 zachycuje proměny našich společenských
věd postupy ideometrie neboli statistické ideografie rozvíjející statisticky
myšlenky proudu history of ideas (A. Toynbee, A. Lovejoy). Třídí roční
profily literární a vědecké produkce podle počtu úzce definovaných žánrů
(surrealistická lyrika, formalistická analýza, postmoderní esej) a spojuje
výskyty takových žánrů do ideových proudů. Každý proud má vymezeno své
rozšíření jako mrak největší hustoty disktrétních bodů na časové, územní a
sociální ose kulturního prostoru (obr. 3), ale funguje jako těleso v pohybu, jež
má vedle základních údajů vektorově definován také směr. Směřování
jednotlivých proudů je důležitějším kritériem pro jejich třídění než jejich
souřadnice (historické zařazení), hmotnost (síla hnutí) a rozměry (početnost
stoupenců). Jako vektorové veličiny tvoří kulturní trendy orientované úsečky
na souvislé vlnové křivce, která se periodicky vrací na stejný inflexní bod.
Proto se na obr 6 skládají v trvalejší tradice, v ideové směry, znázorněné
v sloupcích jako historické řady obdobně orientovaných proudů.
Statistické průřezy na obr. 5 chápou trendy jako časové shluky edičního
výskytu určitých literárních, náboženských a vědeckých žánrů, jež se obvykle
pravidelně vynořují s nástupem určitých směrů. Jsou to žánry z různě
vzdálených oborů, jež spolu obvykle vůbec navzájem nekomunikují, ale
odrážejí stejnou sociální psychologii a touž axiologii tržních hodnot, a proto
jeví souběžný výskyt. Tradicionalistům se jeví Pražská jazykovědná škola jako
osmdesátiletá nerozborná duchovní jednota učitelů a žáků, ale zcela jim uniká
dynamika jejích bouřlivých vnitřních proměn. V. Mathesius prošel vlivy od
Gabelentzova idealismu a Sweetova fyziologismu až k typologickým,
funkcionalistickým a perspektivistickým studiím svých zralých let. Jeho
formální funkcionalismus však jasně nepochopíme bez porovnání souběžných
snah Wiener Schule, Malinowského funkční etnografie a Parsonsovy funkční
sociologie. Funkcionalistické hnutí let 1928-1933 však nemělo prakticky
žádný styčný bod s programem „lingustic characterology“, s filosofií
synchronního studia typologického charakteru jazyků, na němž budovali
Mathesius, Trnka a Havránek základy školy od počátků 20. let. Tento program
měl své souběžce v americkém jazykovědném deskriptivismu (Boas, Sapir,
Bloomfield), synchronní geografické fonologii Trubetzkoye a kulturnětypologickém difusionismu (Frobenius, Graebner, Schmidt, Rivet) slavícím
úspěchy v soudobé etnografii. Ani zde nešlo o uvědoměle šířené vlivy, ale o
paralelní kulturní vývoj v řadě souběžných oborů a různých územních oblastí.
Tyto země nestály vždy na stejné kulturní úrovni, ale jevily obdobný vývojový
rytmus a stejně seřízené kulturní hodiny díky tomu, že na jejich břehy
doléhaly vlny týchž světových krizí a konjunktur.
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Synchronní průměty jednoho trendu do různých oborů a zemích se vcelku
obecně uznávají, ale potíže nastávají při soustavné klasifikaci jejich
historických řad v minulosti. Chronologická mapa na obr. 6 vyznačuje
periodické návraty směrů stejnou barvou v různých odstínech sytosti. Šedě je
zachycen formalismus, který naše vědy ovládnul v několika kulturních vlnách
s téměř pravidelným půlstoletým odstupem. Vědecká terminologie hovoří o
„durdíkovské“ a „zichovské tradici“, „logickém positivismu“, „Pražském
kroužku“ nebo „strukturalismu“, ale nemá teoretický pojem, který by je
skloubil v jednu metodu. Aby vzniklo v jakémkoli humanitním oboru
projasněné pojmosloví, musíme upustit od zbytného úzu vedlejších názvů jako
„strukturalismus“, „funkcionalismus“ a „logický pozitivismus“ a trvat na
zavedení standardizovaných nálepek. Nejde tu konečně jen o terminologické
potřeby českých společenských věd, ale o nutnost přijetí mezinárodně
uznávané soustavné metodologické taxonomie všech věd vůbec, a tady se
nabízejí vhodné pojmy formalismus a logicismus. Nedostatkem prvního je
jeho spjatost s jedinečným proudem „ruského formalismu“, ale ten lze odlišit
zavedením epitheton constans „ruský“. Pak by bylo možno zavést podobné
národní či osobnostní přívlastky i pro jiné historické výskyty daného směru a
přijmout pro jeho směrové návraty v naší vědě označení „durdíkovský“,
„mathesiovský“ a „sgallovský formalismus“. Předností takového značení je
snadná historická orientační přehlednost, nedostatkem naopak nevhodná
personifikace obecných směrů, která svádí k jejich povrchnímu odvozování od
nějakého demiurga a „proroka“. Poslední taxon by mohl být prvkem třídy
světového taxonu „Chomskyan Formalism“, ale druhý by vyžadoval paralelní
názvy pro podobné, byť nezávislé, proudy v Rakousku a Polsku (vídeňský,
berlínský, krakovský a lvovský logický positivismus).
3. Systematická taxonomie kulturních a vědeckých směrů
Aby vznikla soustavná metodologie a taxonomie kulturních směrů,
potřebujeme utříděné názvosloví obecnin a jednotlivin. Jako jednotlivina
potřebuje každý konkrétní proud jedinečné standardní značení, v němž by se
zakotvily přibližné historické a geografické souřadnice, a zároveň v něm byl
zakódován odkaz naznačující jeho zařazení mezi obecné směry a metody.
Nejrigoróznější se jeví zadání směru po vzoru farmaceutiky jeho zakódovanou
„šarží“ (charge) uvádějící obecný název (taxon), orientační kód (field),
zaužívanou dobovou „přezdívku“ (nickname), geografické pásmo (zone),
historické souřadnice (epoch) a sociální zavrstvení (stratum). Obecný vzorec a
vhodný příklad, jak by mohl vypadat celý terminus technicus, ukazuje značení
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CHARGE = Taxon Number [“Nickname”, epoch, zone, stratum]:
Formalism L1923CEa [“Prague School“, Czechoslovakia 1928-1933, academic],
kde jedinečný taxon Formalism L1923CEa s přezdívkou “Prague School“ má
zakódovánu takto dešifrovatelnou legendu: „a formally oriented linguistic
trend lasting from 1920’s to 1930’s in academic circles of Central Europe“.
Pro existenci proudu není rozhodujícím kritériem schopnost se „für sich“
uvědomovat a pojmenovat, ani jeho zaevidování cizími pozorovateli, ale
souběžný zásah do řady oborů a sousedních zemí. Jeho podstatou jsou vždy
změny v hodnotovém trhu, v axiologických žebříčcích hodnot generovaných
probíhající hospodářskou konjunkturou. Zdraví a neduhy vědy úzce souvisí se
zdravím hospodářského těla, a proto nepřekvapuje, že křivka změn vědeckého
a uměleckého vkusu mapuje jen s malým zpožděním průběh křivky
hospodářských krizí a konjunktur. Není to dáno jen tím, že umělecká a
vědecká díla se prodávají na trhu za tržní cenu, ale spíše tím, že každodenní
chování umělce a vědce musí respektovat tlaky nálad tržní psychologie, jež si
trh generuje živelně sám bez rozumového plánu svých účastníků. Je to dáno
tím, že víry sociální psychologie fungují jako důležitý nástroj ekonomické
samoregulace a kultura je neuvědoměle úkolována trhem. Podstatou jeho
mechanismu je samoregulativní samohybný systém, který neustálým
vyvažováním poptávky a nabídky přehodnocuje cenovky zboží a ohodnocení
všech „zaměstanců“, aby je mobilizoval k přechodu od starého k novému
tržnímu chování. Jeho peristaltika mobilizuje kolektivní lidské myšlení
obdobně, jako pocity žízně, hladu a pohlavního pudu podvědomě regulují
chování živočichů a lidských jedinců. Kulturní proudy jsou jen rozvedením
tržních horeček do různých duchovních oblastí a jejich podstatou nejsou fixní
ideje, nýbrž pouhé hodnoty, jež mohou být přetlumočeny do jazyka vědeckých
teorií mnohačetnými způsoby. Tržním mechanismům nemusí jedinec ani
společnost rozumět, a přesto se jimi dovedou racionálně řídit, protože
ideologie jim překládá do srozumitelného jazyka pohádkových chimér takové
demografické tlaky jako nedostatek, nadprodukce, přelidnění a vyčerpání
dostupných zdrojů.
Trh sám by vůbec nemohl dynamicky existovat, kdy by nemohl k své
sebereprodukci nemohl používat kulturních vln a myšlení lidí. Proto se
ideografie kulturních proudů dobře překrývá s periodizací hospodářských
boomů a může bez obav převzít její propracovanou systematiku. K jeho
základním periodizačním jednotkám patří Kitchinův cyklus o trvání 40 měsíců,
Juglarův cyklus o délce 6-10 let, Kuznetsův dlouhý 20 let, Kondratěvův
trvající zhruba 50 let a sekulární cyklus o rozpětí kolem sta let. Jako základ
kulturní periodizace jsou však takové termíny těžkopádné, mnohem vhodněji
působí názornější názvy jako „dekáda“, „dvojdekáda“, „cyklus“ a
„megacyklus“.
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Obr. 5 Statistický průřez vývoje českých literárních a lingvistických směrů
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R r

obyčejně

D d
T t

kursíva
kursíva

Q q přeškrtaně
E e podtrženě
E e podtrženě
J j podtrženě tučně
X x kursíva podtrženě
AA aa rreelliiééffnněě
II ii rreelliiééffnněě ttuuččnněě
UU uu rryyttěě

KULTURNÍ STYLY
KLASICISMUS
ANTIKLASICISMUS
SENSUALISMUS
FORMALISM
SOCIALISMUS
TRADICIONALISMUS
KATASTROFISMUS
HERMETISMUS

VO
FO
OU
R0
PO
DO
TO
CO
QO
EU
Eo
JO
XO
AO
IO
UUOO

= O
= O
=
= O
=
= O
= O
=
= O
= U
= o
= O
= O
= OO
= II
== OO

LINGVISTICKÉ METODOLOGIE
K k normativní filologismus
prescriptivní analogismus
iluminativní encyklopedismus
N n regionální antikvarianismus
E e exotický geografismus
difusionismus
L l logicismus, strukturalismus
panlogismus
S s sociologismus
evolucionismus
T t psychologismus
hermetismus
C c antikvarianismus
folklorismus
H h psychologismus

Obr. 6 Tabulka použitých ideometrických symbolů
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EVOLUCIONISMUS

FORMALISMUS

PSYCHOLOGISMUS

1872
1873 FORMALISMUS
1874 Estetický
Vrchlického
1875 herbartismus
formální
1876
Durdík
eklekticismus
1877
Dastich
1878
Hostinský
Lumírovská škola
1879
Lindner
kosmopolitismus
1880
okcidentalismus
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
REALISMUS: Masaryk, Krejčí
1888
Komparativismus: J. Gebauer,
1889
O.Hujer, J. Janko
1890
Naturalismus: Šlejhar
1891
1892
1894
DEKADENCE
1895
Česká moderna
1896
ANARCHISMUS
Katolická moderna
1897
Omladina
J. Pekař
1898
Neumann
Psychologismus
1899
Croce
1900
Finck
1901
UTOPISMUS
Gabelentz
1902
Steinthal
1903 Fyziologismus:
1904 H. Sweet’s
1905 experimentální fonetika
1906 V. Mathesius (1911)
1907
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1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1940
1942
1943
1944
1945

ANTI-UTOPISMUS

Finck
Gabelentz
TITANISMUS O. Theer

V. Dyk
O. Fischer
Difusionismus
Graebner
Frobenius
Schmidt

Lingvistická
charakterologie
Mathesius
Havránek
Trnka

POETISMUS
Sociologismus
Nezval
Teige
Biebl
Václavek
Sociální funkcionalismus
Mukařovský
Funkcionalismus Havránek
Strukturalismus Vachek
Holan
Halas
Hora

FORMALISMUS
Verbalismus
SURREALISMUS
Nezval

Abstraktní
formalismus

Katolicismus
Ruralismus
TRADICIONALISMUS

Perspektivismus Mathesius

Psychologismus
Existencialismus
Bednář, Černý
Chosisme: Group 42
Surrealismus

HERMETISMUS
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1946 Deskriptivní T. Milewski
1947 typologismus V. Skalička
KLASICISMIUS
1948 Normativismus:
UTOPISMUS
1949 Sgall & Novák
1950 o spisovné normě
Stalinismus
1951 Regionální antikvarianismus
New Right
1952 protimarrovská polemika
korejská válka
1953 historicismus
1954
1955
1956
CIVILISMUS
1957
Antidogmatismus
1958
Empirismus
1959
Empirický
1960
sociologismus
1962
Nový perspektivismus:
Firbas
1963
FORMALISMUS
1964
STRUKTURALISMUS
1965
Generativní
P. Sgall
1966
strukturalismus P. Novák
1968
francouzská
1969
studentská revolta
1970
New Left
1971
MAOIST LEFTISM
1972
Sociologismus
1973
Foucaultův rupturismus, typologie směrů
1974
Nostratický komparativismus Illič-Svityč
1975
brněnská škola: Lamprecht, Erhart, Čejka
1976
1977
1978
Nový historicismus
1979
PUNK
KONSERVATIVNÍ
1980 sci-f i
TRADICIONALISMUS
1981 romány
odvrat od formalismu
1982
k interpretivní sémantice
1983
Kulturní
1984
anarchismus POSTMODERNÍ
1985
EKOLOGISMUS KATASTROFISMUS
1986
New Age
Obr. 7 Ideometrická mapa českých literárních a lingvistických směrů
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VÝSTAVBA SOUSTAVNÝCH VĚD A APLIKOVANÝCH OBORŮ
1. Vnitřní konstrukce humanitních věd
Postmoderní nápor astrálního a parapsychologického blouznění vyvíjí
stejný tlak na všechny vědní obory, ale jen přírodní vědy z jeho záplavy
vycházejí se ctí bez jakékoli úhony. Dovedou pavědy pohotově identifikovat a
úspěšně vytlačovat mimo své svrchované území na stránky pokleslé
populárněvědeckého publicistiky. Vymezily jasně své oborové hranice,
vykázaly metafyziku jednou provždy z akademické půdy a vytvořily si proti ní
trvalou teoretickou resistenci. Jejich axiomatika a zásady vnitřní výstavby
dávají jasný návod také pro vědeckou sebekonstituci humanitních věd. Prvním
krokem k sebedelimitaci je jejich odloučení od pokleslých forem metafyziky,
scholastiky, kultu a ideologie, jež nezákonně okupují hájemství vědy a
znemožňují jí výkon funkce.
Náboženství, metafyzika, ideologie a kult nejsou samoúčelné lži, ale
nepravdivé formulace subjektivních pravd, falešné techniky sociální reklamy,
jež by - prosazovány racionálními technikami - ztratily estetickou účinnost.
Šaman, ranhojič a šarlatán praktikují medicínu jako lékaři a liší se od nich
pouze neracionálním pochopením vztahu mezi chorobou, její příčinou a
terapií. Jejich údělem je falešná technologie a falešná instrumentace tam, kde
moderní technika dokáže nabídnout instrumentaci racionální. Náboženské
myšlení je pouze magickým rozvedením inženýrského myšlení: přírodní svět
nevznikl organickým samovývojem hmoty, ale jako moderní polotovar – duch
pojal záměr, duch načrtl prozřetelný plán, duch stvořil a vyrobil. Kde vědec
vidí samovývoj, determinismus a organickou kausalitu, inženýr a teolog vidí
shodně svobodnou vůli, intenci, plán, funkci a účelnost. Stejně jako technika a
teologie ovšem uvažuje i ekonomika, osvěta a umění,. jejich cílem není
objektivní abstraktní poznání vztahů organické kausality v přírodě, ale
teleologická účelovost sloužící potřebám v lidské společnosti. Jejich
pozornost je upřena k sociální funkci, poptávce trhu a konstrukci budoucího.
Pokud aplikovaná technika pracuje s konkrétními hmatatelnými reáliemi,
věda se zaobírá „mrtvými duchy“. Srovnávací zoolog, jazykozpytec a
archeolog mají k dispozici pouze nesoustavné a náhodné prehistorické nálezy a
z nich musí vydedukovat hypotetické abstrakce vymřelých druhů, ras a
prajazyků. Málo jsou jim platny současné početné populace promíšených
jazyků, národů a plemen, neboť spíše matou nahodilými spojitostmi a
jevovými shodami. Že v nich tuší v nich obecnější třídy, nestačí, jejich kvádry
se musí spojit v evoluční pyramidu zastřešující i vymřelé druhy. Jejich oko šálí
umělé jevové linnéovské přihrádky jako „čtyřnožec“ a „dvounožec“ (člověk,
pták), jež uplatňují zavádějící kritéria třídění a musí být nahrazeny
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darwinovskými. První jsou pouhé fenostruktury, náhodné jevové celky, jež se
vyskytují v klamných promíšených souvislostech. Skutečné poznání přinášejí
pouze genetické kategorie, tedy genostruktury (genera, species, čeledě, rasy),
jimiž kráčel skutečný vývoj. Tragický stav humanitních věd spočívá právě
v nadbytku falešných generalizací a jevových pseudokategorií, jež brání
v přístupu k validním zobecněním. Nemyslně se rozptylují isolovanými
osobnostmi, nahodilými díly, smíšenými jazyky a nesourodými populacemi,
jejichž teoretické ošetření nedovoluje překročit meze běžné servisní práce.
Poměřovány rozdíly soustavné vědy a aplikované techniky na obr. 8, se cele
upínají k praktickému řemeslnému způsobu osvojení kulturní skutečnosti:
SOUSTAVNÁ VĚDA
systematická klasifikace
taxonomický zřetel
obecné poznání
rekonstrukce historické minulosti
rekonstrukce historických druhů
integrita historických kategorií
studium původních genostruktur
zkoumání historického původu
zkoumání systémových příčin
pochopení evolučního vývoje
diachronická studia
diachronická fylogeneze
evoluční zákony
historický determinismus

APLIKOVANÁ TECHNIKA
praktická výroba
normativní zřetel
praktické výstupy
konstrukce nové reality
analýza současných jedinců
smíšené celky recentního původu
ošetření druhotných fenostruktur
současná funkce a užití
tvorba dle funkce a potřeby
cílevědomá transformace
synchronní výroba
synchronní morfologie
náhodný souvýskyt
indeterminismus (arbitrarismus)

Obr. 8 Protiklad vědy a aplikované technologie ve společenských vědách
Jako odborníci v aplikovaných oborech si zootechnik a agronom
uvědomují úzkou návaznost své práce na soustavnou evoluční biologii. Ne tak
humanitní vědec. I on opracovává jedinečné konkrétno, ale necítí potřebu opřít
se o jakoukoli soustavnou vědu. Chce zkoumat izolované literární dílo,
izolovaný jazyk, izolovanou kulturní komunitu a jedinečné národní dějiny,. ale
nemá pro jejich popis žádné teoretické nástroje, vývojové kategorie ani
obecné třídy jevů. Nemá po ruce žádný utříděný a srovnaný vývoj slovesných
a literárních žánrů, netrápí jej žádné zákony kulturní evoluce a nepostrádá
žádnou teorii sociálního vývoje. Plně si vystačí se studiem izolovaných fakt a s
několika málo rozpoznávacími technikami k jejich správné identifikaci.
Neznepokojuje ho, že postrádá jakoukoli srovnávací typologii zkoumaných
jevů, nedisponuje žádnou klasifikací ideových směrů a nemůže poskytnout
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žádný evoluční výklad dějinných procesů. Stojí na stejném stupni poznání jako
biblický mýtus, neboť vnímá kulturní dějiny stejně, jako divoch, laik, teolog a
metafyzik nahlížejí stvoření světa. Nevidí nikde vývoj, evoluci, dějinné
zákonitosti ani organické procesy, vše mu splývá v neměnnou nadčasovou
duchovní tradici stvořenou demiurgem, prorokem, géniem, velkým
spisovatelem. Podle jeho náhledu nevznikly literární kultury, náboženství a
filosofie organickou kulturní genezí navazující na evoluci živočišnou a
lidskou, ale nahodilým důmyslem vynikajících osobností. Proto nedbá o
ideové směry, sociální proudy, vývojovou zákonitost ani periodicitu kulturních
žánrů a ve všem vidí jen stvořitelskou vůli a tvůrčí genialitu silných jedinců.
Literární dějiny chápe jako exaltovaný kult klasiků, tedy tak naivně, jako
kdyby moderní biologické vědy měly pozůstávat z oslavných tirád na
vynikající představitele domácího skotu.
VĚDA
evoluční
srovnávací
sociologická
typologická
metoda

TECHNOLOGIE

formální
funkční
strukturní
deskriptivní
metoda

ŘEMESLO
praktická
normativní
preskriptivní
didaktická
metoda

hagiografická
hermeneutická
exegetická
interpretativní
metoda

akademie
univerzity

výzkumné
ústavy

odborné
školy

teologické
fakulty

VĚROUKA

jazykověda aplikovaná lingvistika language teaching exegesis
Obr. 9 Dělba práce, oborů a metod ve společenských vědách
Takový kultovní přístup k historickému vědění je náboženská fraška, neboť
nepřekračuje výchozí nulový bod vědeckého poznání, starověké theogonii a
biblický mýtus o stvoření světa. Přesto se nemíjí s cíli praktického osvojení
řemesla, protože pomáhá divochovi magicky napodobit minulý úspěšný
výrobní proces. Vždyť ani antické ani středověké vědění dlouho nepřesahovalo
stupeň umění, dovednosti čili řemesla (techné, ars). Tak hellénistický filolog
Dionýsius Thráx pochopil ve svém pojednání Techné grammatiké (cca 145 př.
Kr.) mluvnici jako praktické řemeslo učící žáky správně psát. Podobně se
rodilo literárněvědné myšlení v Horácově spisku Ars poetica sledujícím
výchovu začínajících básníků. Středověk budoval na jejich myšlenkových
postupech normativní metodologii artes liberales, ale nadřazoval jim
universitas a „vyšší esoterické vědění“ středověké teologie. Tomáše
Akvinského Summa theologica vytvořila vyšší syntézu, scholastiku jako
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teologickou encyklopedii vědění. Renesance osvobodila vědu od církevní
věrouky, ale kvalit soustavné a aplikované vědy bylo dosaženo až v 19. století.
Jako se vydělila moderní věda a techniky od svých předvědeckých dvojníků
teologie a řemesla, ukazuje tabulka na obr. 9. Nákres současně uvádí pevný
repertoár užívaných metod ve vztahu k hierarchii odpovídajících typů školství
a konkretizaci aplikačních úrovní v jazykovědném oboru.
Nerozlišování vědy a techniky vyvolává ve společenských vědách
nesmyslné metodologické třenice. Místo spolupráce obou odvětví hájí jejich
zákopy horlivé sekty provolávající slávu Comtovi, Marxovi a Spencerovi jako
zakladatelům sociálních věd, anebo F. de Saussurovi a Mathesiovi jako
objevitelům funkční a formální metody. Ve skutečnosti byla evoluční vědecká
metoda byla zčásti známa již mílétské, sofistické a peripatetické škole, kdežto
s formální metodou pracovali již pythagorejci, eleaté, akademici a Aristoteles.
Jejich ideologická válka a krátkozraké snahy strhnout na sebe metodologický
monopol svědčí o předvědeckém stupni konstituce humanitních věd. Oba
přístupy jsou stejně potřebné, svéprávné a nezaměnitelné: bez funkční formální
metody nelze rozvíjet architekturu, ekonomii ani strojírenství, ale nelze ji
vyhlásit za soběstačnou a spolu s metafyzikou vypovědět válku soustavným
evolučním naukám. 20. století jim takovou válku vypovědělo a výsledek je
skličující, vlastně týž, jako kdyby fakulty přírodních věd mechanicky zaměnily
sylaby s výukovými programy vysoké školy zemědělské, lesnické nebo
chemicko-technologické. Směšování věd s ideologií a kultem dokonce vedlo
humanitní fakulty k přiblížení osnovám vysoké školy politické a teologických
fakult.
První krokem k odloučení soustavných věd v humanitních oborech je
zavést pro ně plošně termíny jako makroekonomika, makropoetika a
makrolingvistika (Hall, Taylor 1986: xv). Místo tradičních názvů „aplikovaná
jazykověda“ a „interní lingvistika“ by bylo možno pak formální studia
oddělovat jako mikroekonomiku, mikropoetiku a mikrolingvistiku. Spjatost
přírodních, antropologických i sociálních věd s evoluční, typologickou a
srovnávací metodou je dána již samou povahou zkoumaného prostoru. Jejich
prvotním úkolem není studovat izolované jedince, jazyky, díla a komunity, ale
poznávat vcelku jazykový, právní, filosofický a náboženský vývojový proces.
Ten nutně ubíhá - stejně jako živočišná a lidská evoluce - ve třech základních
rozměrech - v čase, prostoru a sociální hierarchii. Kulturní procesy se nedějí
v nadčasové věčnosti ani transcendentní všudypřítomnosti, ale sestávají ze
změn v konkrétním historickém čase, z propagace v geografickém prostoru a
přelévání sociálních vrstev. Obr. 10 ukazuje, že pořádáním jazykového vývoje
na časové ose se zabývá chronolingvistika (historická mluvnice, diachronní
jazykověda) a jejich systematickým tříděním evoluční metoda. Pořádáním
jazykových jevů na geografické ose se věnuje geolingvistika (areální
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lingvistika, deskriptivní jazykověda, dialektologie) a jejich systematickým
tříděním srovnávací metoda. Konečně studium sociálního vrstvení jazykových
jevů uvnitř jediné společnosti je údělem sociolingvistiky (substrátové
dialektologie) a jejich klasifikací se zaobírá typologická metoda. Zcela
obdobně lze na třech osách kartézského prostoru zadat makropoetiku jako
literárněhistorickou teorii ve smyslu knihy A. N. Veselevského Istoričeskaja
poetika (1940). Její hlavní součásti by tvořily „chronopoetika“, „geopoetika“ a
„sociopoetika“.
sociolingvistika
sociální vrstvy

sociální osa

typologická
metoda

časová osa
místní osa

chronolingvistika

geolingvistika

evoluční metoda
komparativní metoda

Obr. 10 Teoretický prostor makrolingvistiky a její metody
2. Výstavba aplikovaných oborů
Pevným zadáním zkoumaného prostoru musí začínat také formální
studium v humanitních naukách, a to tím spíše že jeho prostor je názornější
než prostor dějinný. Mikrolingvistika jako obor formální jazykovědy zkoumá
jazyky v časové následnosti (Nacheinander), prostorové koexistenci
(Nebeneinainder) a vnitřní hierarchii (Übereinander), ovšem pouze uvnitř
malých jazykových jednotek. Pro její oddíly není vhodné
zavádět
standardizované názvy, ale spíše je lépe zůstat u tradičních přiléhavých pojmů
jako rytmika, melodika, prozodie aj. Termín „mikrolingvistika“ může sloužit
jako pojmový ekvivalent staršího názvu „interní lingvistika“, ale nepokryje
dostatečně všechny odstíny „užité“, „aplikované“ a „strojové lingvistiky“, jež
by rovněž zasloužily oddělit zvláštním názvem. Inženýrské chápání aplikované
lingvistiky odhlíží od historických osudů jazyka a soustřeďuje se pouze na
jeho moderní užití pro potřeby jazykové výuky, strojového zpracování či
počítačové inteligence (AI). Od mikrolingvistiky pracující s logickou, formální
či strukturní metodou, se liší důrazem na funkční, synchronní a simulační
metodu.
Obory aplikované sociální technologie nesledují poznání hlubší podstaty
jevů, ale usilují o dokonalejší využití konkrétních synchronních prvků pro
potřeby konstrukce nové strojově zařízené skutečnosti, která dosud neexistuje.
Snaží se buď vybudovat novou skutečnost, která by přinášela lidstvu hmotný a
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duchovní prospěch, anebo naopak odstranit překážky, jež mu přinášejí
neprospěch. První typ technologických aplikací převládá v konstruktivní
(produktivní, vývojové), řídící a údržbové (servisní) technologii, druhý naopak
v preventivní, remediální (nápravné) a terminativní (extinktivní) technologii
(obr. 11). Oběma společně předchází diagnostická, receptivní, rekognoskační
či metrická technologie.
VĚDA

zoologie

antropologie

sociologie

lingvistika

TECHNOLOGIE

konstruktivní

genetické
pedagogika
inženýrství výchova

sociální
inženýrství

language learning

veterinární humánní
medicína
medicína

teorie práva
jurisdikce

error correction

řídící

chovatelství hygiena

politika

stylistika

receptivní

poznávací
klíče

kriminalistika větný
demoskopie
rozbor

remediální

metrická

zoometrie

diagnostika
endoskopie

antropometrie sociometrie
demografie

logopedie
ortografie

kvantitativní
lingvistika

Obr. 11 Typy aplikované technologie v přírodních a sociálních oborech
A. Rekognoskativní obory:
1. rozpoznávací „gnomiky“ (fyziognomika, botanické klíče, OCR, algoritmy
jazykového rozboru, rekognoskativní a kategoriální gramatiky)
2. pomocné nahlížecí „skopie“ (endoskopie, mikroskopie, demoskopie),
3. popisné zobrazovací „grafie“ (kartografie, demografie, dialektografie),
4. pomocné měřící „metrie“, určené exaktní kvantifikaci rozměrů a výskytu
jevů (ekonometrie, sociometrie, demometrie, fonometrie).
B. Konstruktivní technologie:
1. vývojové genetiky (psychogenetika, ontogenetika dětské řeči),
2. výchovné „pedie“ (pedagogika, orthopedie, logopedie),
3. nomotetické „nomie“ stanovující užitečné pravidla a zákonitosti jevů
(agronomie, technika, ekonomie, politika),
3. instruktivní „isagogie“ (ars regendi, ars dictandi).
C. Remediální technologie:
1. léčebné „terapeutiky“, (psychoterapeutika, error correction),
2. ošetřovací „iatrie“ (psychiatrie, pediatrie, foniatrie).
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D.
1.
E.
1.

Preventivní technologie:
preventivně ochranné „profylaktiky“ (depistáž, psychoprofylaktika).
Manipulativní pseudonauky:
kultovní „agogie“ manipulující masami (mystagogie, demagogie,
obchodní reklama, volební propagace, politická ideologie),
2. okultní interpretační „mantie“ (chiromantie, astrologie, hermeneutika),
3. věroučné „doxie“ (ortodoxie, katechesis).
Náš přehled na obr. 11 ponechává stranou materiální techniku, na niž laický
rozum mylně redukuje všechny aplikované technologie, a nastiňuje její
domény na úrovni zoologie, antropologie, sociologie a lingvistiky. Struktura
evropského vysokého i středního školství se utvářela od středověku dosti
živelně, a proto je pošetilé hledat v ní racionální řád klasifikace a výstavby
věd. Skutečnost, že právnické a lékařské fakulty měly porodní úlohu při vzniku
středověké universitas, by nás neměla mást, abychom je nehodnotili jako
vysoké školy odborné. Medicína si zachovává status remediální antropologické
technologie, zatímco teorii práva lze hodnotit jako remediální sociální
technologii. Naopak pedagogika ze schématu vychází jako konstruktivní
antropologická technologie.
3. Formální systematizace společenských věd
Úkoly matematické formalizace věd i aplikovaných oborů je nutno chápat
jako výzvu k redukcionismu, k oproštění všech pojmů od skutečného
intuitivního obsahu a k jejich spoutání nejjednodušším matematicky názorným
významem. Jakmile nějaká věda dokáže stanovit své validní kategorie, čeká ji
jejich uspořádání souborem standardních relací. Srovnávací mluvnici bychom
mohli definovat jako relační algebru G = [L, >, ], kde L je množina
prajazyků a >,  jsou relace na L. Jimi jsou libovolné dva prajazyky A, B  L
uspořádány vztahem A is ancestor to B nebo B is a descendant of A. Jiný typ
algebry by byl svaz G = [L, , ], kde operací A  B = C mezi jazyky A, B,
C  L je míněn vztah „C je nejbližší společný prajazyk jazyků A a B“. Vztah
následnictví přirozeně uspořádává v evoluční řetěz i množinu všech
„makrověd“ tak, že celou evoluci můžeme popsat jako spojení etap
kosmogeneze, biogeneze, kulturogeneze atd.:
MAKROVĚDY: kosmologie > planetologie > geologie > mikrobiologie >

> biologie > antropologie > etnologie > sociologie > kulturologie
(1) přírodní evoluce: kosmogeneze > planetogeneze > geogeneze >
mikrobiogeneze > biogeneze
(2) sociální evoluce: biogeneze > antropogeneze > etnogeneze >
sociogeneze > kulturogeneze

::
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Makrovědy sledují evoluční vývoj „odshora dolů” jako proces specializace
a rozpadu od největších prvků k nejmenším, od hyperonových a neutronových
hvězd k planetám, jejich horninám a minerálům. Naopak mikrovědy postupují
„odzdola”, od hyperonů a dalších atomových částic k molekulám a minerálním
krystalům. Moderní atomová fyzika a chemie studují jevy jako logické a
matematické modely bez přihlédnutí k neprozkoumaným poměrům uvnitř
obřích hvězd, ale omezují se jen na malý výsek vesmírné hmotné reality, který
nepočítá se skupenstvím hyperonového a neutronového plazmatu. Jejich úvahy
jsou postaveny na rovnicích jako proton + elektron = = vodík, která říká, že
interakcí protonu s elektronem vznikne atom vodíku. Přesto se makrovědy a
mikrovědy úzce sbíhají, evoluční rozpad velkých celků „seshora dolů“ probíhá
paralelně s skládáním malých prvků ve větší a pomyslnou logickou konstrukcí
vesmíru „odzdola nahoru“:
MAKROVĚDY:kosmologie > planetologie > geologie


MIKROVĚDY: atomistika > chemie



> biologie


> mineralogie > organická chemie

UŽITÉ VÝTVORY: chemikálie  výrobek  sklizeň  chov  člověk ( bůh)

Obr. 12 Odlišnosti konstrukce evolučních, logických a užitých oborů
Aplikované obory využívají fyzikálních zákonů a chemických reakcí jako
mikrovědy, ale namísto živelné organické kausality je aplikují plánovitě a
uvědoměle. Nepostupují směrem od počátků evoluce k současnosti, ale
obráceně, od člověka (či boha) k jeho výtvorům. Jejich vnitřní vztahy lze
uspořádat relacemi A makes B into C a A makes C from B, např. Bakers make
dough into rolls - Bakers make rolls from dough.
Hovořit obecně o vědách znamená rozebírat intuitivně velmi neurčité a
složitě pochopitelné celky, a proto je třeba definice věd zjednodušit na systémy
množin kategorií a prvků. Každou vědu lze modelovat jako systém, který
zpracovává množinu vstupních prvků (input) na množinu výstupních kategorií
(output). Moderní teorie systémů (L. von Bertalanffy) opustila starší
algebraické termíny jako „generující podmnožina“ a nahradila klasické algebry
dynamickými soustavami. Symbolický zápis W = [M , +] nebo [M , +] →
W může poskytnout jednoduchou definici jazykovědné lexikologie. Číst ji lze
takto: je-li + operace řetězení tvarů taková, že řetězec dvou morfémů lamb + kin = lambkin dává slovo lambkin, pak (nekonečným) řetězením množiny
všech morfémů M (input) dostaneme množinu všech slov W (output).
Lexikologie M je redukcionisticky ztotožněna se slovníkem M, ale postupovat
můžeme i méně radikálně, když za operaci + doplníme soubor různých
postupů tvoření slov. Skladebnou operaci + můžeme uplatnit i na složitější
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mluvnické vztahy jako podmět + přísudek = věta. Konečným výsledkem může
být zadání mikrolingvistiky jako hierarchického řetězu podsystémů, kde output
nižšího systému tvoří input vyššího systému: fonologie > lexikologie >
morfologie > syntax > stylistika.
Fonetika
Sylabika

F = [E, +, -] skládá fonémy z akustických rysů.
V = [F, +, -] skládá slabiky z fonémů.
Morfika
K = [V, +, -] skládá morfémy z slabik a fonémů.
Lexikologie W = [K, +, -] skládá slova z morfémů.
Morfologie M = [W, +, -] skládá větné členy ze slov.
Syntax
C = [M, +, -] skládá klauze z větných členů.
Syntaktika S = [C, +, -] skládá věty z klauzí.
Stylistika
U = [S, +, -] skládá promluvy z vět.
Poetika
P = [U, +, -] skládá texty z promluv.
E → F → V → K → W → M → C → S → U → P
[E, +]→F
[F, +]→V
[V, +]→K
[K, +]→W
[W, +] →M
[M, +]→C
[C, +] → S
[S, +] →U
[U, +]→ P
fonetika sylabika morfika lexikologie morfologie syntax syntaktika stylistika poetika

Obr. 13 Systém uspořádání a členění jazykovědných disciplín
Konstrukci mikrověd lze pochopit i samostatně bez podřazených a
nadřazených článků, ale v evolučních makrovědách to neplatí. V srovnávací
lingvistice, antropologii, religionistice, archeologii, etnologii a literárních
dějinách nedovedeme podat žádný ucelený výklad, protože nám chybí celistvá
koncepce vývoje primátů, cest lidské antropogeneze a jejího vyústění do
etnogeneze. Antropologické vědy bohužel neusilují o vzájemnou evoluční ani
paralelní návaznost, přestože rasový, etnický, archeologický a jazykový vývoj
musel probíhat souběžně. Nevhodná fragmentarizace jejich disciplín je
důsledkem chybného pojetí profesní přípravy, kdy spolu katedry vzájemně
nekomunikují a pěstují si umělé cechovní přehrady. Místo aby teoretické
vědění překračovalo úzké profesní přihrádky a spojilo synchronní etnologii a
diachronní archeologii v jeden nedělitelný vědní obor, převládá praktický
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řemeslný zřetel, který si chrání své nezaměnitelné výzkumné techniky a tříští
obory do zcela samostatných vědních odvětví.
disciplína

input

mikrobiologie organická hmota
zoologie
nižší organismy
antropologie vyšší organismy
etnologie
populace
kulturologie kmenové kultury

systém
[O, +, -] →
[M, +, -] →
[Z, +, -] →
[H, +, -] →
[E, +, -] →

output
M nižší organismy
Z vyšší organismy
H populace
E kmenové kultury
S společnosti

Obr. 14 Zřetězení vstupů a výstupů základních věd
Na nezbytnost chronologické i synchronní koordinace humanitních nauk
ukazují obr. 14 a 15. Přírodovědecké fakulty pokrývají velmi vzdálené fáze
evoluce od geologie až po primátologii a filosofické fakulty zastřešují studia
zhruba od antropogeneze (6-0,7 mil. př. n. l.), geneze ras (500-50 tis. př. n. l.),
kmenů (50-10 tis. př. n. l. ), kultur (10-5 tis. př. n. l.), civilizací a národů (5
tis. př. n. l. - 1500 n. l.) až po recentní současnost. Evoluci lze rozčlenit na
nesčetné malé úseky a fáze, ale pro zachování jednoty organických souvislostí
je nutno směřovat k ideálnímu plánu university, který počítá se samostatnou
geologickou, biologickou, antropologickou a sociologickou fakultou a uvádí
posluchače do svého jednotného společného základu, do makrodisciplín
soustavné biologie, antropologie a sociologie. Konečným cílem vědeckého
poznání je systematická taxonomie kulturních druhů a forem, protože pouze
zařazení do systému dává - jako periodické tabulky chemických prvků pochopení druhové podstaty i aplikačních možností jednotlivin. Jednotný, byť
nelineární plán evoluce dává humanitním naukám také šanci přijmout
jednotnou exaktní metodologii přírodních věd.
O →
M →
Z →
H →
E →
S
[O, +, -] → M
[M, +, -] → Z
[Z, +, -] → H
[H,+, -] → E
[E, +, -] → S
mikrobiologie zoologie antropologie etnologie
kulturologie
Obr. 15 Systematická klasifikace biologických a antropologických věd
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4. Vědecký monismus
Pokud je vzhledem k evoluční ose nezbytné oborové oddělení
geologických, antropologických a sociologických studií, pak na jejich
paralelním průřezu je naopak žádoucí scelování roztříštěných disciplin. Jako
nelze v autonomní izolaci studovat psychopatologii, etologii, somatologii a
fyziologii primátů, tak také k ničemu nevede izolace antropologie, etnologie,
archeologie, lingvistiky, folkloristiky a religionistiky při studiu libovolného
lidského kmene. Princip vědeckého monismu říká, že jevy lze systémově
pochopit jen celostně a vzájemných genetických souvislostech, jak se chovají
v toku evolučního vývoje, a proto jsou odsouzeny k sterilitě přístupy, které
jazykový, etnický, archeologický a náboženský vývoj tříští do zcela
nezávislých autonomních řad. Naopak filosofie imanentismu hlásá, že
jakákoli historická skutečnost je náhodná, libovolná a nespojitá, a proto spolu
různé hmotné a duchovní projevy vzájemně nesouvisí a vyvíjejí se
v imanentních řadách. Toto hledisko je v zásadě nevývojové, tíhne k představě
nadčasové duchovní tradice, v níž se jen mechanicky kumulují nové a nové
poznatky, aniž do ní zasahovala fyzická existence a sociální vývoj.
Nejbolestivěji se nenáležitá fragmentarizace věd projevuje v antropologii a
etnologických oborech, kde archeologie, antropologie, etnologie a srovnávací
lingvistika vyprávějí zcela odlišné a protichůdné příběhy o původu člověka,
ras, národů a jazyků. Jejich roztříštěnost nebyla nastolena záměrně, ale je daní
mezerovitému poznání, jež spojuje izolované poznatky do spolehlivých
malých oborových ostrůvků a nemá k dispozici postačující evidenci
k obecnější syntéze. Další příčinou je technická odlišnost archeologického,
etnografického a jazykovědného výzkumu a potřeby profesní výchovy vysoce
specializovaných kádrů. Společnost potřebuje primárně učitele jazyků a
poradce pro výkopové práce a teprve druhotně zohledňuje přirozenou jednotu
vědění. Proto jsou různé aspekty jediného vývoje chaoticky tříštěny podle
povrchních technických kritérií do zcela nezávislých studií.
Přesto poznání jednotlivých antropologických věd musí být, a také
skutečně je, vzájemně kompatibilní. Podle představitelů etnografického
difusionismu zachovává vývoj genetickou stabilitu, která umožňuje zřetelně
sledovat evoluční kontinuitu několika hlavních kmenů lidstva. Každý z těchto
kmenů jeví odlišný vzorec typologických rysů, F. Graebnerův Kulturtypus, a to
ve své rasové fyziognomii, industrii, ekotypu, pohřbívání i jazyce (obr. 16).
Skloubit nesoustavné typologie isolovaných prehistorických oborů lze
porovnávací kalibrací jejich kategorií, jestliže netkvíme na zaužívaných
pojmových pseudokategoriích jako indoevropština a nostratický prajazyk, ale
hledáme nové způsoby klasifikace odpovídající spolehlivě doloženým
prehistorickým migracím. Jejich základem je pozorování, že prehistorické
cesty megalitických kmenů jsou dodneška lemovány jazyky s baskickým k-
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plurálem, magdalénské mikrolity za sebou zanechaly jazyky se zbytky
turkoidních r-plurálů, mnoho pasteveckých kmenů zachovalo zbytky uralských
t-plurálů, laponoidní kmeny spalovačů mrtvol se shodují v i-plurálech a
kaukazoidní zemědělce spojují indoevropské s-plurály. Klasifikace podle
koncovek plurálu pochopitelně nezůstává u jednoho znaku, ale zahrnuje
pozorování známých typologií aglutinativních, reduplikativních, ergativních a
analytických jazyků. Navíc se snaží vyvažovat typologické jádro hlavních
kmenů lidstva v rasovém vzhledu, etnonymech a toponymii, kulturních
zvycích a archeologické industrii.
ethnos
Eteo-Bantu
Eteo-European
Eteo-Uralic
Eteo-Basque
Eteo-Turkic
Eteo-Pelasgic
Eteo-Lappic

prajazyk rasa
m

b-dialekty
b-dialekty
t-dialekty
k-dialekty
r-dialekty
l-dialekty
i-dialekty

negroidé
nordici
uraloidé
dinárikové
turkoidé
pelasgoidé
lapponoidé

kultura

ekonomie

acheulský sekeromlat zemědělci

double-axe
Combed Ware
megality
mikrolity
Levalloisién
Urnfielders

zemědělci
lovci, pastevci
pastevci
rybáři, piráti
rybáři, piráti
řemeslo

Obr. 16 Nárys integrované typologie ras, kmenů a jazyků lidstva
Na této typologii se ukazuje, že spíše než sporá evidence je hlavní
překážkou pokroku nedostatek validních vývojových taxonů, na jejichž místě
neoprávněně trůní falešné povrchní generalizace. Z archeologie víme, že v
prehistorické Evropě se bohatě překrývaly mikrolitické, megalitické,
zemědělské, pastevecké a laponoidní kmeny odlišné rasové a jazykové
provenience. Srovnávací jazykověda si však suverénně vybásnila smyšlenou
umělou mytologii nostratických, indoevropských, praslovanských a
pragermánských jazykových rodin, aniž jí přišlo na um, že tyto jazykové
amalgamy musí být smíšeny z několika cizorodých kmenů. Její učebnice jsou
přímo zahlceny falešnými zobecněními jazykových prarodin, jež vznikly až
sekundárně, druhotnou asimilací promíšených kmenů na jednom území. Místo
aby indoevropskou jednotu objasnila jako výsledek deseti tisíc let míšení
nesourodých kmenových jazyků a postavila ji na konec historického
asimilačního procesu, celý vývoj vlastně obrátila a z pravnučky učinila
pramáti. Smyšlený nostratický a indoevropský prajazyk byl tak jako hybridní
míšenec rovnou propojen s další „uliční směskou oříšků“, s novověkými
národními jazyky. Místo aby jazykovědci jazykové amalgamy očišťovali od
druhotných příměsí a adstrátů, stereotypně hledají, co mají všechny kmeny na
daném kontinentu společné, takže výsledkem jsou neústrojné míchanice
sousedících jazyků. Uniká jim, že současná nářečí nejsou recentním odštěpkem
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národních jazyků, ale asimiláty plné fosilních reziduí starých, ale etnicky zcela
cizorodých kmenových jazyků utopených v dominantním jazykovém prostředí.
Hlavním vodítkem revize pojmů jazykové, antropologické a etnické prehistorie
je srovnaná typologie a postupné nahrazování fenostruktur genostrukturami,
linnéovských jevových druhů darwinskými vývojovými druhy.
Abychom ujednotili soustavnou typologii kteréhokoli kmene lidstva,
musíme je zkoumat v jednotě všech kulturních projevů. Princip monismu
v jazykovědě znamená, že jazyk nelze zkoumat jako samostatnou entitu bez
jeho nositelů, bez konkrétního bytu, migrací a geografického rozšíření jeho
mluvčích. Klasická srovnávací mluvnice vykládala jazykový vývoj jako
imanentní chronologickou řadu hláskových změn a zákonů, aniž vzala vůbec v
potaz bohatou rozrůzněnost regionálních a sociálních dialektů, takže když
začala spisovnou normu diktovat jiná etnická či sociální vrstva daného
kulturního společenství, byl v tom spatřován doklad jazykové změny. Ve
skutečnosti jí ale unikala existence sociální a geografické osy jazyka a tím i
celého prostoru (obr. 10), v němž živý jazyk a jeho mluvčí existují. Hlásková
změna ve spisovné normě znamenala, že v daném jazykovém společenství nic
neubylo ani nepřibylo, pouze se jedna část substrátu vynořila z jazykového
podloží a druhá do něho naopak poklesla.
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VĚDECKÁ METODOLOGIE A VĚDECKÁ PSYCHOPATOLOGIE
1. Metodologie společenských věd
Z ideje monismu v konečné instanci vyplývá, že jazyk, náboženství nebo
filosofie se nemohou změnit samy od sebe z nějakých vnitřních pohnutek a
tužeb, ale mění se s tím, jak se mění jejich hmotný nosič, jazyková komunita a
celý národ. Dějiny jazyka, náboženství a kulturních zvyků nelze smysluplně
studovat bez etnické antropologie, stejně jako nelze studovat právo, filosofii,
literaturu a umění bez těla a břicha společnosti, tj. bez sociologie a ekonomie.
Hlubším smyslem monismu je princip vědeckého materialismu, který
připouští tělo bez ducha, ale nikoli vědomí bez těla. Každá věda se přirozeně
specializuje a koncentruje na své výsostné území, ale smysluplnou jednotku
zkoumané kulturní skutečnosti představuje pouze celek zahrnující současně i
hmotného nositele, tj. živočišně tělo, lidský organismus, etnický kmen, stát,
společnost a její hospodářský trh. Obr. 17 ukazuje, jak vědy odrážejí různé
vývojové stupně evoluce hmoty a organického života, ale současně na každé
úrovni zachovávají úzkou vazbu dané vývojové formy těla a vědomí.
kosmologie > biologie > antropologie > etnologie

> sociologie

dynamika > neurologie > psychologie > folkloristika > kulturologie
statika

> fyziologie

> anatomie

energie

>

>

hmota

>

nervy

organismus >

> archeologie > ekonomie

vědomí

>

tělo

>
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>

kultura

> ekonomika

Obr. 17 Pokusné definice vědeckého materialismu
Z hlediska vědy to znamená nutně nerozlučné propojení materiálního a
mentálního podoboru na každém článku evolučního vývoje, např. fyziologie a
psychologie, etnologie a jazykovědy nebo sociologie a teorie práva. Obecné
filosofické tvrzení, že hmota určuje vědomí, je příliš obecné, než aby
metodologicky konstituovalo partikulární vědné obory. Jazykovědný
materialismus znamená, že není jazykové změny, která by nebyla podmíněna
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změnou v existenci jeho nositele, tj. etnologií lidu, který jazyk používá. Žádná
jazyková změna tedy nemá příčinu sama v sobě, ale jen v sociálních pohybech
jeho mluvčích: v migracích, záborech, kolonizacích, míšení etnik a sociálních
převratech a odpovídajících změnách úředního jazyka a spisovné normy.
Podobné axiómy je nutno rozvést specificky i pro další vědy:
atomární materialismus:
kosmologický materialismus:
fyzikální materialismus:
biologický materialismus:
antropologický materialismus:
etnografický materialismus:
lingvistický materialismus:
sociologický materialismus:

částice generují energie
hmota generuje pohyb
hmota generuje svůj odraz
organismus si generuje vědomí
tělo generuje mysl a myšlení
ethnos si generuje folklór
osudy národů řídí osudy jazyků
společnost si generuje svou kulturu

VĚDA

METAFYZIKA

materialismus: vývoj od hmoty k duchu idealismus: vývoj od ducha k hmotě

organický kausalismus: samohybná
příčinnost vší hmoty
evolucionismus: vzestupný vývoj
organicismus: organický samovývoj
progresivismus: vzestupný pokrok
monismus: pochopení živého jedince a
společnosti v jednotě všech projevů
determinismus: duchovní jednání je
ovládáno somaticky geny a hormony
rupturismus: poznání jako organický
proces růstu a kvalitativních zlomů
kolektivismus: hlavní úloha mas
naturalismus: materialistický výklad
jevů z reálných přírodních souvislostí

teleologismus: účelný vývoj
podle vyššího plánu
tradicionalismus: nadčasová tradice
kreacionismus: duch tvoří ex nihilo
regresivismus: sestupný úpadek
imanentismus: autonomní vývoj
v samostatných imanentních řadách
indetermismus, arbitrarismus:
vše určuje svobodná vůle ducha
kumulacionismus: poznání jako mechanické hromadění poznatků
personalismus:kult velkých osobností
psychologismus: psychologické zdůvodňování, ztráta reálného prostoru

Obr. 18 Hlavní metodologické principy vědy oproti metafyzice
K idejím vědeckého materialismu a s ním úzce spjaté řady dalších
metodologických principů na obr. 18 tíhla již od antických dob mílétská,
sofistická, démokritovská, hippokratovská, kynická a peripatetická věda, a
proto si je nelze monopolizovat jako výlučné vlastnictví jedné marxistické
sekty uctívající jediného proroka. Ve světě vědy není myslitelné zakládat
ortodoxní kulty marxistické estetiky, darwinské zoologie nebo Mendělejevovy
chemie, poněvadž buďto je nějaká vědecká teorie poznáním pravdy, anebo jím
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není, tedy není vědou vůbec. Tak kde došlo jako u sovětského kulturního
tradicionalismu 30. let k infekci vědy dobovým kultem vůdcovských
osobností, neznamenalo nadřazování „marxistické“ nebo „ruské národní vědy“
nic než jejich vnitřní vyhnití a nahrazení vědecké metodologie renovovaným
náboženským kultem. Do sovětské kultovní vědy tak bylo v marxistickém šatu
zabudováno celé soukolí tradiční církevní hagiografie a metafyziky a díky
tomu vzniklo metodou „rozkladu zevnitř“ nejúdernější kladivo na rozbíjení
metodologie původního marxismu a vědy vůbec. Stejná choroba „vnitřního
vyhnívání“ postihuje v souvislosti s narůstáním nálad iracionálního
fundamentalismu i všechny jiné epigonské „vědecké sekty“.
2. Klasifikace (proti)vědeckých nemocí
Hlavní význam ideometrického mapování kulturních proudů tkví v tom, že
umožňuje humanitním vědám soustavnou klasifikaci forem náboženského,
uměleckého, ideologického a vědeckého názoru dle axiologických směrnic
doby. Podle vžitých představ je nutno každou vědeckou teorii, filosofii a
náboženství chápat jako přísně logicky budovanou racionální konstrukci
postavenou z cihel idejí a ideálů. Kulturní směry však budují svou mytologii
spíše logikou chorobných halucinací, jejichž řád se podobá syndromu
symptomů určité civilizační nemoci. Jako druh kolektivního šílenství, mentální
poruchy či epidemické nákazy navrhoval kdysi studovat typy světonázoru Carl
Jaspers ve své rané studii Psychopathologie der Weltanschauungen (1921).
Domníval se, že sociální psychologie je zasahována ideovými proudy jako
bakteriologickými infekcemi a vyrovnává se s nimi řadou inkubačních fázi
sepse. Na podobném pojetí idejí se pokoušel budovat kulturní epistemologii ve
svých Dějinách šílenství také Michel Foucault, který navrhoval zkoumat
každou éru a epochu jako naplnění určité dobové epistémé, jakéhosi „vzoru
poznání“. Nezávisle dospěl k takové koncepci také T. S. Kuhn v studii The
Structure of Scientific Revolutions (1965), která vysvětluje myšlení doby
z jednotného systému „cultural patterns“ a „kulturních paradigmat“.
Chceme-li podat psychopatologickou diagnózu nemocí antické, středověké
a moderní vědy, pak musíme odhlédnout od ideové argumentace dané tradicí
místních náboženských kultů, národní mytologie a kulturního kontextu, a
soustředit se pouze na jednotná paradigmata směrů v obdobných kulturních
cyklech. Poválečný vývoj českých humanitních věd je mylně chápán jako
chaotická změť nahodilých anomálií a historických omylů, ale ve skutečnosti
jeví pravidelný chronologický vzorec, který se v hrubých rysech shoduje
s celoevropskými trendy. Jeho osnovou bylo střetání utopického a
technokratického paradigmatu, přechod od paradigmatu 50. let, postaveného
na sociální utopii, osvětářském biografismu a jazykovědném normativismu (F.
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Trávníček), k novému antiutopickému technokratickému myšlení 60. let.
Technokratické paradigma 60. let uváděla shora Šikova ekonomická reforma,
která postavila do čela společnosti inženýrskou elitu a odideologizovala
politiku ekonomickými zřeteli. V umělecké oblasti se tento přechod projevil
směry konkrétní poezie a absurdního dramatu, jež vyjadřovalo pocity odcizení
z kolosů sociální utopie. Ve vědách jej prozrazovalo nadšení pro vědecký
formalismus, strukturní modely, formální logiku a zavádění exaktních
matematických metod do společenských věd.
Kulturní vývoj od sociální utopie k technokratické antiutopii ovšem nebyl
specifický jen pro východní země, odpovídal zákonitému průběhu většiny
industrializačních cyklů v minulosti, a proto může být zkoumán na celé řadě
historických paralel. Jednu jeho věrnou kopii nabízí situace našich
humanitních nauk v druhé polovině 19. století. Mladá generace kosmopolitně
cítících lumírovců se tehdy odkláněla od obrozeneckého panslavistického
vlastenectví ruchovců a nechala se inspirovat myšlenkami nového
nadnárodního evropanství. Spontánně sdílela Vrchlického nadšení pro artistní
formalismus, řemeslný um a zvládání cizích veršových technik. Její kulturní
orientace na ryzí formu a technickou dovednost směřovala k překonání
normativních předsudků obrozenecké filologie a k přechodu na paradigma
vědeckého formalismu. Jeho dílem byl zrod škol formální logiky (J. Dastich),
exaktní versologie (J. Král) a herbartovské formální estetiky (J. Durdík).
Protiklad sociální utopie a technokratické antiutopie se promítá i do jiných
oblastí kultury a vědy, a proto jejich paradigmata vyžadují jednotné
názvosloví. K jejich jednotnému značení může dobře posloužit protiklad
hudební eufonie a dysfonie a dvojice jimi využitých řeckých předpon eu‘dobrý‘ a dys- ‘špatný‘. Utopie sní o ideální společnosti a promítá své
reformátorské ideály do vizí slunečného blaženého ostrova (eutopie). Nejde
tedy ani tolik o „utopii“ neexistující „nikde“ na světě (ou-topos ‘no-place‘,
Morrisův román Nowhere) jako o „eutopii“, o vytvoření „blaženého místa“ hic
et nunc na zemi. Pokud jde o časový rozměr, většina utopií oslavuje dávný
„zlatý věk“ lidstva, ale věří v sociální pokrok, a proto pracuje na jeho návratu
v šťastných zítřcích (euchronie). Utopistovi nestačí stvořit jen „ideální stát“,
ale musí jej také obydlet „ideálním občanem“ a k dokonalé vládě současně
vychovat „ideálního vladaře“. Proto utopická společnost vyžaduje výchovu
„nového člověka“, který se podobá obrazu „ušlechtilého divocha“ (noble
savage) v robinsonádách 18. století. Ve výchově „nového člověka“ se proto
mísí budoucnost s návratem k „zlatému věku divošství“, s ideálem původní
nezkažené přirozenosti, harmonické tělesnosti a přírodní prostoty (eutypie).
Všechny tyto estetické ideály se promítaly i do souběžných normativistických
snah „dokonalostní vědy“ (eusofie), která nadšena dokonalostí hmotné
přírody, klade vysokou normu i na člověka a podřizuje jej perfekcionistickým
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ideálům humanistické výchovy. Proto renesanční a osvícenský koncept vědy
řeší výchovu „dokonalého básníka“ návodem na skládání „dokonalé básně“ a
humanistická filologie usiluje o puristickou vivisekci „dokonalého jazyka“.
Vyvodit všechny tyto teoretické snahy z jediné dobové filosofie a skloubit
je v jediný racionální logický systém s dobovou klasicistní poetikou a
deistickým náboženským cítěním je velmi obtížné, ne-li nemožné. Všem je
společná jedna tainovská idée directrix, zapálení pro přírodní materialismus,
optimistické pozemšťanství, bukolickou idylu a encyklopedickou osvětu.
Každá logika idejí však selhává, nevidíme-li za nimi logiku zdravotního stavu
jediného „politického živočicha“ (zóon politikon) a „politického těla“, totiž
vládnoucí politické formace. Smysl všech utopických snů nevězí nikde
v nadpozemské realitě, ale tkví vždy v sociálně-inženýrských programech
aktuálně vládnoucí státní ústřední byrokracie (eukracie). Teprve od somatické
konstituce můžeme postoupit k psychickému stavu pacienta a k diagnóze jeho
životního pocitu optimismu, entusiasmu a euforie (eupsychie):





Euphoria utopistica: sociální inženýrství a utopické snění o ideální státem
řízené a plánované lidské společnosti sloužící přirozeným potřebám lidu.
Euphoria pantheistica: kosmický optimismus a vroucí láska k hmotné
přírodě oduševnělé lidskou a božskou energií.
Euphoria encyclopaedica: entusiastická láska k všemu poznání, vědění a
umění jako nástrojům humanitářské osvěty a zdokonalení lidstva.
Pamphilia humanistica: všeobjímající láska k lidské přirozenosti a
harmonické tělesnosti spojující ideály rozumu, harmonie, zdraví a míry.

Každá „pozitivní utopie“ časem expiruje v absurdní antiutopii a ta zhnisá
v „negativní utopii“ čili dystopii. Technokratická antiutopie jako duchovní
substrát všech proudů vědeckého formalismu tvoří ideální střed mezi oběma
extrémy a zrcadlí potřeby technokracie jako vlády inženýrské elity. Její nástup
signalizuje depolitizaci a únavu z protestantské utopie, která se projevuje
ztrátou iluzí a vyprázdněním smyslu utopické historické perspektivy. Místo
přírodní selanky se mění její „vision du monde“ (L. Goldmann 1965) ve svět
suchých čísel a geometrických abstrakcí. Ztráta významového smyslu,
citového obsahu a přírodní materiality mění utopii v čistou geometrii, v říši
čiré logiky a prázdných forem. V starém Řecku se postarali o rozklad
Thalétova hylozoistického materialismu ve formální metodu pythagorejci a o
století později provedla totéž s Anaxagorovým hylozoismem Gorgiova škola.
Souběžně s filosofií nazrával stejný vývoj v politickém myšlení a politické
komedii. Starší sofisté (Protagorás, Hippiás, Prodikos a Antifón) pěstovali
přírodní vědy, připravovali encyklopedické projekty a hájili rovnoprávnost
barbarských divochů. Jejich současníci komediografové idealizovali utopické
soužití barbarů s přírodou a hájili Perikleovu demokracii oslavou přírodního
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života a prapůvodní lidské „přirozenosti“ (fýsis). Naopak mladší
komediografové vyzvedávali hodnoty umělé civilizace (nomos) a život barbarů
zesměšňovali absurdními komediemi ve stylu orwellovských satir na utopické
komuny zvířat. Jejich současníci z řad mladších sofistů vedli rozmařilý život
„zlaté mládeže“, pěstovali sarkastický nihilismus Gorgiovy školy a oddávali se
půvabům formálních rétorických hříček. Jejich životní filosofii vyznačoval
syndrom ztráty smyslovosti a několik typických příznaků „kulturní otupělosti“:






Stupor formalis: samoúčelný formalistní artismus spojený s nezdravým
kultem prázdné formy, matematické abstrakce a čiré logiky.
Stupor geometricus: ztráta historické perspektivy provázená pohroužením
do imaginárního světa abstraktních geometrických tvarů a čísel.
Stupor antiutopicus: ztráta utopické perspektivy a víry ve smysl státní
reglementace (F. Kafka, Orwellova Animal Farm, absurdní divadlo).
Stupor nonsensualis: záliba ve formálních hříčkách odrážející ztrátu citu a
oproštění znaku od významového smyslu slov (antická technopaignia, E.
Lear, L. Carroll a Ch. Morgenstern jako klasikové ”poezie nonsensu”).
Stupor antihumanus: ztráta kladného vztahu k neživé i živé lidské přírodě
(Gulliverův hnus z yahoovského lidství, Althusserova ‘déhumanisation’).

Technokratické vize společnosti se v sci-fi románech obvykle odehrávají
v mimozemském „bezdomoví“, anebo se upínají k uměle konstruovanému
světu moderní vědy a techniky (technotopie) dálné budoucnosti. Toto
technokratické „bezčasí“ dostává určitější podobu ve nenázorném světě čísel
umístěném ve futurologických souřadnicích (technochronie). Sociální utopie
se jim rozkládají směrem k sci-fi beletrii, která horuje pro závratné možnosti
odlidštěné techniky zbavené jakéhokoli nánosu člověčiny, a tedy pro ideál
robota (technotypie). Takovou kulturní atmosféru provází zpravidla bouřlivý
rozvoj aplikované techniky, matematiky, geometrie a logiky a souběžné snahy
zavádět jejich exaktní postupy do věd ostatních. Všechny tyto snahy spojuje
epistemologické paradigma kladoucí důraz na formální a aplikované vědy
(technosofie), která se stává oficiálním konceptem vědy ve všech
technokraciích a odbornických režimech. První náznak protiutopické opozice
signalizovalo u nás po válce „absurdní divadlo“, „konkrétní poezie“ a
„generativní gramatika“ 60. let. Tento formální, logicistní a geometrický názor
na svět uváděl proud nového antiutopického myšlení a představoval
v poválečném vývoji inflexní bod vývojového obratu od utopie k dystopii.
Protiklad sociální utopie a konservativní dystopie lze vhodně vysvětlit
rozdíly v kulturní politice whigů a toryů 17. století. Proti romantické idealizaci
divošství v Defoeově robinsonádě můžeme postavit Swiftovu gulliveriádu,
která je duchovně blízká toryovským konservativcům, křídlu odpůrců deismu
(Clarke, Butler, Warburton) a stoupencům solipsistického idealismu (Berkeley,
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Norris, Oldisworth). Swiftova satira opovrhuje yahoovskou člověčinou a
nízkým divošstvím (dystypie), místo blažených ostrovů utopie nalézá všude
jen zvrácené antiutopie (dystopie) a staromilsky odmítá pokroky moderní
osvěty a vědy (dyschronie). Jeho konservativní světonázor ve všech směrech
nahrazuje paradigma eufonie pocity kakofonie či dysfonie. Jeho románové
vize připomínají moderní absurdní grotesku vyjadřující pocity odcizení
z pokroku vyspělé vědy a zhnusení ideály pokrokářské humanity.
Swiftovo toryovství bylo ovšem jen doznívající labutí písní uprostřed
liberálního whigovského věku a má hodně daleko k skutečné kulturní reakci.
Daleko lépe mohou tento extrém ilustrovat texty německo-kanadského
pravicového radikála Ernsta Zundela, který dnes na internetu povolává vojáky
do Nacistických záloh slovy: „Nenáviďte všechny, které můžete nenávidět. My
v Nacistických zálohách nenávidíme před šestou hodinou víc lidí než většina
smrtelníků za celý den ... Mé právo na svobodu nahrazuje vaše právo na
existenci.“ „Připojte se k naší loterii a vyhrajete výlet na Nazi-UFO stanici ve
středu země.” „V případě vašeho zájmu vás naučíme jak vysílat signály na
vaši mateřskou UFO-loď ... a jak se nechat análně zneužít nazi-ufonauty
z vesmíru” (Stöckl 1997: 10). V tomto textu jsou pregnantně formulovány
všechny články chorobné fundamentalistické mytologie od nejstarších dob až
po nedávnou minulost: mýtus o rase „tajemných nadřazenců” ve středu země a
existenci jejich tajemné civilizace v duté zeměkouli (Hohl Welt Lehre), pocit
odcizení a hnusu z člověčiny, atmosféra podzemních spříseženectví a tajných
satanistických rituálů (Himmlerův Černý řád), pěstování
okultních,
parapsychologických a astrologických pavěd (vůdcův dvorní astrolog Fuhrer).
Taková mytologie se traduje z rituálů Rosecruciánského řádu zvěčněných
v románu Bulwera-Lyttona The Coming Race (1871) a skrze Yeatsův a
Machenův keltský mysticismus (Pauwels, Bergier 1971) se oklikou vrací v
ufologickém blouznění moderní sci-fi kultury. I v řadě apolitických filmů ve
stopách Cameronova snímku Aliens (1989) vidíme konstanty odcizení, ba
hnusu z lidské člověčiny, která se v podsklepí ufonautických korábů převtěluje
v „slizké příšery” a žádá si být vyhlazena supermanovým plamenometem.




Nausea alienans (popř. Xenophobia nauseatica): filosofie nesnášenlivosti,
hnusu a nehumánní xenofobie vůči podřadné rase cizích přistěhovalců
démonizované jako „ufonautičtí vetřelci” či „slizké příšery”.
Idolatria heraldica: fundamentalistický kult idolů, ikon, emblémů, erbů,
svatých ostatků, tradice, posvátných textů a dalších fundamentálií.
Claustrophilia infernalis: mýtus podzemní, podsvětní jeskyně a „duté
zeměkoule” obývané rasou tajemných nadřazenců; vize jezuitů a všech
vln antické hermetiky (Epimenidés, Ferekydés, orfisté, pythagorejci,
eleaté i Platón) se neustále vracely k vizím pekelné podsvětní jeskyně, kde
duch je světlem a hmota temným mámením smyslů.
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Pestilentia hermeneutica (popř. Toxoplasmosis. semiotica): okultní
alegorická interpretace iracionálních znaků, ikon a emblémů.
Obscurantia militans: militantní šovinistická démonizace všech cizích
heretických a heterodoxních kultur ve stylu Bernarda de Clairvaux, Ignatia
de Loyola, Josepha de Maistre and Adolpha Rosenberga.
Dyslogia lombardica „obřadnická nemyslivost”: klasická nemoc všech
scholastiků od Petra Lombardského až po Michaela Lifšice, která
spočívá v neschopnosti pojmout a zplodit samostatnou myšlenku.
Paralysis regressiva: stoický katastrofismus tkvící v eschatologických
vizích regresivní (Spengler), apokalyptické (Derrida) či katastrofické
budoucnosti (Chrysippos, Buffon).

Trojúhelník utopie, technotopie a dystopie zachycuje jen tři extrémní
body, jež jsou na pomyslné vlnové, spirálové či kruhové křivce spojeny celou
škálou přechodových mezistavů. Negativistický postoj ke světu se
v dystopiích vyvíjí skrze několik dynamických fází v intervalu od prosté
antiutopie až k mučednickým očistcům a pekelným vizím podsvětní civilizace.
Obyčejná science-fiction (technotopie) se postupně zatemňuje, mění se ve vize
temného soumraku (krepuskularismus) a barokního šerosvitu a končí obrazy
temné noci nebo podsvětního temna (infernalismus). Každý fanatický
fundamentalismus vrcholí „svatou válkou“, po níž nastává úleva a období
mírové rekonstrukce. Podsvětní vize se na úsvitu nové renesance vyjasňují
v sen o nebeské harmonii (celestialismus) a obrazy rajské blaženosti
(paradisialismus). Od nich je potom už jen krůček k utopii zbožnělé přírody
(pantheismus) anebo přímo k přírodní idyle (idylismus) a sociální utopii
(utopický komunismus). Jeho „vidění světa“ postupně přechází v atheistický
epikureismus a dobrodružství „námořní“ či „exotické utopie“ (nautopie,
exotopie). Utopický komunismus, atheistický epikureismus a technokratická
filosofie nejsou absolutní negací náboženství, ale tvoří sousední stanice jediného cyklického koloběhu sekulárních a náboženských ideologií. Dominikánští
inkvizitoři se během krátké doby rekvalifikovali v renesanční humanisty, ti
časem zdegenerovali v barokní jezuity a ti po čase zase pozvedli prapor osvěty
jako osvícení encyklopedisté. Utopické, technokratické i konservativní
paradigma jsou ústrojné derivace stavů jediného tržního automatu.
Dynamické změny „vize světa“ nejsou jen chorobné halucinace, nýbrž hrají
v cyklické reprodukci trhu roli hnacího motoru. Široká paleta světlosti a
jasnosti barev nazíraného světa zrcadlí široký pocitový rejstřík tržních krizí a
konjunktur a mobilizuje lidské zástupy k přechodu na novou tržní strategii. Trh
generuje hodnoty a ty si lidské myšlení překládá do sociálních psychóz stejně,
jako jsou emoce psychologickým překladem hormonálních a sekrečních funkcí
jedince. Automat tržní samoregulace využívá živelné ideologie k dynamickým
přesunům v rovnováze státního, veřejného a soukromého sektoru a aktivuje
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masy k provádění nejnaléhavějších reforem. Bez ideologií by tržní automat
nemohl přejít od systému státní reglementace přes konsumní demokracii až
k tržní pluralitě a odtud fúzemi korporací zpět až k státnímu monopolu.
Cyklická povaha tržního vývoje si žádá, aby každou restrukturalizaci zdárně
řídila odpovídající politická elita, a proto průchodnost „tržních strategií“ musí
zabezpečovat souběžná „směna politických elit“ (Pareto 1964, Mosca 1962).
„Koloběh elit“ se uskutečňuje bojem o nazrávající ekonomické reformy a
probíhá souběžně, byť ne vždy transparentně, v systémech „více stran“ i ve
„vládách jedné strany“. Poválečný vývoj v Evropě začínal všude
zestátňováním korporativní ekonomiky a posilováním vlivu silné ústřední
státní byrokracie (eukracie). Již v letech 1956-1961 ji ale nahradila liberálnější
„estokracie“, vláda rodiny, žen a individualit v „dvorním úřednictvu“ obvyklá
ve fázích eroze tuhého centralismu. Její filosofii sentimentalismu a
všednodenního civilismu zastoupil v 60. letech formalismus inženýrské
„technokracie“ a v 70. letech s vrcholící konzumní konjunkturou levicové
tendence tlumočící zesílený tlak odborů. S nástupem stagflace 1975-7 se však
začal prosazovat konservativní thatcherismus, který ochromil moc odborů
balíkem privatizačních reforem a předal veslo finančnické plutokratické elitě.
V každém „světlém“ industrializačním cyklu se tak u moci rychle střídá
eukracie (vláda státní byrokracie, osvětářských projektů, sociálního
inženýrství a komunální utopie), estokracie (vláda žen, citovosti, krásy a
sentimentu v dvorské .byrokracii), technokracie (vláda technických kádrů),
demarchie (vláda konzumního trhu a dělnických odborů) a oligarchie
(vláda úzké vlastnické elity). Souběžně se směnou elit dochází také k velkým
transformacím uvnitř pracujících mas od budovatelských stavebních komun
k ideálu maloburžoazní rodiny a od konsumní veřejnosti až k anarchistickým
squatům mladistvých bezdomovců a předměstským koloniím přistěhovalců.
Pro popis takových sociálních skupin se nehodí klasická „statická teorií tříd“
(P. Sorokin 1969), ale je třeba nové „dynamické klasifikace“ dle tržních rolí.
Dynamická klasifikace sociálních skupin umožňuje pochopení pravidelné
periodicity kulturních trendů a zákonitostí vývoje vědeckého myšlení.
Paralelní vývojové řady v kulturních dějinách různých zemí odrážejí
pravidelnou pulsaci, oscilaci a periodické vlnění určující pohyb všech
fyzikálních, biologických a sociálních organismů. Různé světové kultury
mohou být ve svém celku navzájem neporovnatelné, ale přesto jsou excitovány
rytmem stejného kulturního vlnění, protože cykly hospodářských konjunktur
omývají jako mořský příliv břehy většiny světových ekonomik. Země
středoevropského, východoevropského a asijského pásma tradičně zaostávají
za časem evropského západu, ale přesto se mohou rozechvívat souběžně ve
stejném taktu a rytmu. Periodické opakování obdobných kulturních cyklů
dláždí cestu k vzniku systematického estetického, kulturního a
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metodologického názvosloví, na něž je třeba klást stejně rigorózní požadavky
jako na taxonomii soustavné zoologie a botaniky. Jejich taxonomii projasňuje
vývojový paralelismus, kdy s každou politickou „-kracií“ nastupuje i vláda
určité vědecké „-sofie“ zastávající vyhraněnou metodologii. Hlavní typy
vědeckých přístupů tvoří eusofie (normativní osvětářský encyklopedismus),
estosofie (rozvoj estetických, fyziologických, sensualistických a
cestovatelských aplikací), technosofie (formální logika, matematické metody),
demosofie (sociologismus, komparativismus), theosofie (náboženská
exegetika), mystosofie (hermetika, okultní vědy, hermeneutika). Protože
náboženství a okultno vytlačuje moderní progres na periferii, stává se jejich
přijatelnější náhražkou psychosofie (psychologický subjektivismus popírající
existenci přírodního, historického i sociálního prostoru).
3. Teoretická výstavba metafyziky a okultních věd
Kruh inkubačních cyklů umožňuje systematizovat typologii nemocí vědy a
vysvětlit její pravidelné degenerativní proměny v metafyziku a scholastiku.
Trojúhelníkové schéma na obr. 19 znázorňuje „budovu klasické metafyziky“
jako přístavek na základových zdech zdravé vědy. S ochořením ekonomického
těla, zasaženého nadvýrobou a vleklou stagnací, churaví i vědění.
Fundamentalistický mor má inkubační fáze náboženského tradicionalismu,
apokalyptického katastrofismu, okultní hermetiky a heroicky exaltovaného
náboženského fanatismu. Počet vzestupných a sestupných fází se mění, čtyři
fáze thatcherovského fundamentalismu v letech 1975-1998 trvaly čtvrt století
tam, kde jiné dekadentní fáze proběhly za jeden sedmiletý cyklus. Obrazec na
obr. 19 ukazuje průběh pandemie fundamentalismu na příkladu evropského
kulturního vývoje 1928-1956. Počátkem chorobného bujení byla velká
hospodářská krize a syndrom vleklé stagnace (stagflace) 30. let. Tato krize
uzavírala půlstoletý cyklus vlády korporativní monopolistické ekonomiky a
Rooseveltův New Deal ji vracel zpět na cestu ekonomiky státně regulované.
Další vlna hospodářské stagnace a bujení (proti)vědeckého iracionalismu přišla
s krizí 1975-1977, ale přes shodný vývojový vzorec nabrala opačný směr,
zajišťovala přechod od státního monopolu k decentralizované soukromé
ekonomice. Další vývoj postmoderní plurality k nové totalitě lze odhadovat
porovnáním vlny literární dekadence na sklonku 19. století.
Symptomatologie nemocí moderní vědy ukazuje, že většina z nich spočívá
ve nezdravé ideologii čili v psychologickém subjektivismu, který přiodívá
iracionální rétorikou subjektivní ekonomické zájmy sekty, firmy, klanu, národa
a rasy. Ty se vědě zcizují už svým nezájmem o poznání přírodní a sociální
objektivní skutečnosti a popíráním existence toho, co má věda vlastně
zkoumat. Ani „eusofie“ a „technosofie“ nejsou nakonec zdravou vědou, ale
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pouze zdravou ideologií využívající objektivního vědění spíše k vlastní
legitimizaci než k samotnému poznání. (Proti)vědecký fundamentalismus si
z obyčejného nezájmu o objektivitu vybudoval na území vědy předpolí
nevědomosti a patentoval si jej jako odvážný filosofický vynález revolučního
popření existence hmotného, přírodního, historického i sociálního světa.
Všechny vědecké choroby na obr. 19 jsou vlastně uprostřednostněním buď
duchovního, smyslového, přírodního, technického nebo sociálního světa na
úkor světů druhých a negací něčeho, co rozumná věda nemůže popírat. Proto
metafyzika vykládá všechno přírodní poznání jako aplikovanou psychologii
v domnění, že duch snuje jako demiurg celý svět z vlastní tvořivé vůle. Proto
je její universální metodou hermeneutická interpretace a astrologie zkoumající
celý hmotný vesmír jako znak vyjadřující demiurgův záměr a smysl. Na
obr. 20 vidíme, že okultní pavědy plynule vyrůstají z objektivních technických
věd a zase plynule přerůstají v zdravou osvícenskou ideologii, přičemž
universálním praprincipem je jim hermeneutická sémiotika dešifrující všechen
hmotný svět jako „thetické akty“ demiurga, proroka.
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Obr. 19 Budova klasické metafyziky znázorněná na cyklu 1928-1959
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