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Vzhledem k úzkému propojení Masarykových sociologických úvah s filozofií, 
historií, kulturními dějinami a všech těchto oborů s politikou je nesnadné vyčlenit 
z Masarykových spisů specificky tematický okruh "sociologie" (snad s výjimkou 
Konkrétní logiky; Rukověti sociologie, popí. Otázky sociální). Již proto, v zájmu 
větší veřejnosti průběhu konference o Masarykovi jako sociologovi považuji za 
účelné pokusit se na začátku a s časovým předstihem nastínit určitý katalog 
problémů, jimiž se můžeme přiblížit k upřesnění povahy Masarykovy sociologie 
a k jejímu vtažení do soudobé diskuse. Předkládané okruhy problémů nesou ovšem 
pečeť autorova stanoviska a samozřejmě je nelze považovat za vyčerpávající.

Masarykově sociologii byla již věnována řada studií. Z autorů publikujících 
před II. světovou válkou připomeneme alespoň tato jména: J.Král, E.Chalupný, 
A.Bláha, J.L.Fischer, A.Obrdlík, M. J. Šapoval. V poválečném období zamýšlejí se 
pak nad Masarykovou sociologií v nových kontextech např. M.Trapl, K.Galla, 
J.Solař, J.Obrdlíková, J.Macků a mnoho autorů zde přítomných či pozvaných. 
Zdálo by se, že sotva lze připojit něco podstatně nového. Ale přece jen:
A) v důsledku specifických osudů Masarykova působení (střídání jeho kultu 

a odmítání) nebylo dosud dostatek času ke klidné, kritické všestranné analýze, 
nevyužita zůstala též řada pramenů: chybí kritické vydání Masarykových 
spisů, české vydání III. dílu spisu Rusko a Evropa, rozbory pozdějších 
Masarykových pokusů o novou verzi Konkrétní logiky, spisu Rusko a Evropa 
a pod., nevyužita zatím byla podstatná část prezidentského archívu (např. 
bohatá korespondence)

B) a jak tomu bývá v humanitních vědách (tím spíše u tak politicky exponované 
osobnosti): dílo vstupuje do nových souvislostí (nové filozofické směry, změny 
vědeckých paradigmat a ovšem i pronikavé změny sociální reality samé - u nás 
i ve světě) dějiny sociologie nejsou jen kumulací a transformací poznatků, ale 
též permanentními re-interpretacemi.

1. Jedním z výchozích obecných problémů je otázka povahy Masarykovy 
sociologie, přesněji - problém jejich filozoficko-metodologických základů: 
zda totiž jde v zásadě o variantu Comtovy (popř. Míliovy) pozitivisticko- 
empirické sociologie (přiblížit vědu o společnosti modelu exaktních věd), 
anebo Masary k tuší hranice tohoto typu scientismu a přibližuje se hlediskům, 
jež by se dala charakterizovat jako "duchovědné" či "interpretativní" pojetí 
sociologie? V čem je sociálno realitou suigeneris, jak rozumět Masarykovu 
"kritickému realismu" v sociologii, vjakém vztahu k pozdějšímu sociologickému
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strukturálnímu funkcionalismu?
S tím souvisí problém Masarykova vymezení předmětu sociologie, jejích 
metod a technik, jejího místa v klasifikaci věd a jejího vnitřního členění. Zde 
nutno uznat velký význam Masarykových charakteristik pro konstituování 
a bouřlivý rozvoj sociologické tradice v českých zemích i na Slovensku, 
současně také fakt, že jde o pojetí dobově vázané.

2. Ke klíčovým otázkám výkladu Masarykovy sociologie patří Masarykovo pojetí 
vztahu statiky a dynamiky, které v sobě skrývá jisté napětí, ba rozpornost. Na 
jedné straně Masaryk kritizuje "upřílišněný historismus", klade důraz na 
"statiku" (Věci, ne vývoj, lidé jsou tím, čím lidé vždy byli), na drahé straně 
pozornost soustřeďuje na "dynamiku", k ní se při svém výkladu konec konců 
uchyluje, tj. především v dynamice chápané spiše jako filozofie dějin (popř. 
jistá vývojová sociální filozofie).

3. S důrazem na statiku souvisí problém Masarykova individualismu 
a psychologismu, jeho řešení otázky vztahu jednotlivce a společnosti a jeho 
místo v tehdejším sporu mezi "psychologismem" a "sociologismcm". Při 
studiu Masaryka zarazí nás často skutečnost, že rozbor fungování sociálních 
struktur (Merleau-Ponty by řekl: sociokulturniho"mezisvěta"),jež se nacházejí 
tak říkajíc mezi jednotlivcem a velkou historií (vykládáno ve filozofii dějin) 
a "hlediskem věčnosti", je poněkud odsunut stranou právě ve prospěch 
dominující sémantické opozice jednotlivec - velké dějiny, věčnost. Jinými 
slovy: někteří dnešní badatelé o Masarykovi vytýkají mu nedocenění role 
institucí, mechanismů moci, střetávání zájmů apod.

4. Specifický a dodnes velmi aktuální problémový okruh představuje Masarykova 
sociologie krize (osobnostní i sociální), spolu s problémem sebevražednosti 
a revoluce, anebo - jinými slovy - problém "sociální otázky" a sociální změny 
vůbec. V té souvislosti neztratil svou aktuálnost rozbor Masarykovy kritiky 
marxismu, jeho postřeh, že marxismus nelze redukovat na ekonomické 
a politické učení, jeho anticipace kritiky rizikových míst v marxismu 
(obsahujících nebezpečí iluze o technické udčlatelnosti dějin a totalitámich 
důsledků - "teokracie naruby"). Masaiykova představa o marxismu byla ovšem 
též vázána na jeho dobové podoby a její rozbor bv se mohl stát součástí hlubšího 
kritického překonávání schémat monopolního vládnoucího marxismu 
posledních čtyřiceti let (překonání hlubšího, než jaké představuje dnešní spíše 
jen publicistická kritika).

5. Otázky' sociologie národa a státu h oří jeden z ústředních tematických okruhů, 
protože se bezprostředně dotýkají Masarykových koncepcí a rozhodnutí 
politických (s důsledky’ doznívajícími až do přítomnosti): od (herderovské) 
distinkce "přirozeného" národa a "umělého" státu, od teorie "Kulturnation" 
k pojetí "Staatsnation", k teorii demokratického národního (de facto: 
multinacionálního) státu. Byl Masaryk "nacionalista s lidskou tváří" (jak říká
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americký masarykolog R. Szporluk)? Úloha sociologie při řízení věcí veřejných 
a při kultivaci občanské společnosti. Nepolitická politika, tiché společenství 
kriticky myslících vzdělanců, moc bezmocných, vnitřní vazba "péče o duši" 
a "péče o polis".

6. Nemalé podněty poskytuje i Masarykova sociologie kultury, siřeji - otázka 
úlohy sociálního vědomí: náboženství jako centralizující a harmonizující síla 
v životě jednotlivce i společnosti, vliv povahy náboženského vědomí v určitém 
společenství např. na sebevražednost nebo na postoj k sociální změně - zda 
reformní či revoluční cestou, váha mravního vědomí, svědomí, odpovědnosti, 
sociální úloha harmonického vzdělání, intelektuál a společnost.
Uvnitř tohoto tematického okruhu zaujímá výrazné místo Masarykovo 
sociologické čtení krásné literatury, otázka poznávací úlohy umění: autoři 
i hrdinové literárních děl se Masarykovy stávají "respondenty".

7. Zakončit lze širší problematikou, která by nás jakoby vrátila zpět k problematice 
výchozí: vztah sociologie a filozofie, sociologie a politiky Masarykově způsobu 
uvažování a jednání. Masarykovo vědomí hranic technické udělatelnosti dějin 
(kritika "faustovství"), jeho úsilí o moderní vědu s nadhledem: metoda musí 
být věcná, reatistická, ale celek, cíl, koncepce však je věcí fantazie, tedy - 
potřeba "exaktní fantazie". Masaryk jako filozof a sociolog krize a smyslu: 
nedal by se při interpretaci Masaryka použít výrok fenomenologa Merleau- 
Pontyho, že "bez filozofie by sociolog nevěděl, o čem mluví"?

Zjišťujeme jisté napětí mezi Masarykovým evolučně progresistním viděním 
světa (od mýtu k vědě, od teokracie k demokracii), jeho vědomím krize 
a aktivistickým mravním dccisionismem ("Já jsem také historie"). Doznívá 
u Masary ka myšleni 19. století anebo v nás dramata konce 20. století obnovují 
touhu vrátit se ke starším hodnotám jako ke korektuře našich slepých uliček ?

CO JE NA MASARYKOVÉ SOCIOLOGII ŽIVÉ 
I V SOUČASNÉ DOBĚ

Jiří Musil

Chtěl bych se ve svém zamyšlení nad Masarykovou sociologii zaměřit na tři 
okruhy:
1. konfrontovat pokusy T.G.Masaryka o formování teoretické báze sociologie se 

soudobým teoretickým směřováním sociologie,
2. posoudit Masarykovo chápání sociologické teorie a srovnat je se soudobými 

stanovisky,
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