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Lubomír Nový

J. L. Fischer a sociologie v Brně

Bylo by asi marné a bláhové snažit se z mnohostranné Fischerovy 
myslitelské osobnosti a z jeho rozsáhlého díla vyčlenit jakousi klasifikaci 
a roztřídit jeho práce na tematiku pojednávající o oboru filozofie, sociologie, 
dějin filozofie, teorie kultury, teorie politiky. Všechny tyto aspekty jsou 
u Fischera propojeny, pohybují se od roviny teoretické, fundamentálně 
filozofické či vědoslovné až po rovinu praktickopolitickou, publicistickou, 
ba všednodenní. S vědomím této komplexnosti a celostnosti Fischerova 
myšlení chtěl bych tu přednést několik poznámek k působení Fischera jako 
sociologa v Brně, k jeho vztahu k brněnské sociologii. Toto téma nechápu 
jako lokálně patriotickou reminiscenci: obrat „brněnská sociologie“ zní 
neméně komicky jako např. označení „plzeňská matematika“. Své oprávnění 
však již má BSŠ, zkratka, kterou Mojmír Hájek tak často a rád používal ve 
svých telegrafických promluvách a kterou lze přeložit jako Brněnská nebo 
Bláhova sociologická škola neboli - obor sociologie pěstovaný v Brně 
s oporou své přirozené institucionální základny na Filozofické fakultě MU 
v Brně v čele s vůdčí osobností Inocence Arnošta Bláhy. Ve vztahu k takto 
chápané „sociologii v Brně“ bych chtěl připomenout některé stránky 
Fischerova působení.

1. Fischer významnou měrou přispěl k rozvoji oboru sociologie v Brně 
v meziválečném období. Vnějším výrazem toho je jeho docentura pro obor 
sociologie (1927) a mimořádná profesura pro obor sociologie a dějin 
filozofie (1935). Stál u zrodu Sociologické revue jako jeden ze tří editorů 
(Bláha, Chalupný, Fischer), jako nejmladší z nich. Z korespondence mezi 
nimi vyplývá (odkazuji zde na náš sborník o Fischerovi Hledání řádu 
skutečnosti, Brno 1994, s. 129-143), že se s ním Bláha i Chalupný radili 
o nejmenších podrobnostech spojených se založením revue a že současně 
podporovali Fischerovu přednáškovou činnost v Praze i aktivitu v Masary
kově sociologické společnosti (Bláha pak - zajímavý to detail - usiloval o to, 
aby jisté konflikty jeho a Chalupného s pražskými sociology, s Králem nebo 
Foustkou, nepoškodily Fischerovu vědeckou dráhu).
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Bláha byl ovšem vůdčí osobností Sociologické revue (s postupem let se 
opíral zejména o obětavou práci mladého Bruno Zwickera), příznačné je 
však místo z Bláhova dopisu v době příprav 1. čísla, kde Bláha Fischerovi 
namítá: Proč píšete „Vaše“ revue - snad „naše“? Není rovněž bez 
zajímavosti, jak Bláha při přípravě tohoto vstupního čísla, pro které se jako 
autory příspěvků snažil získat přímo Masaryka a Beneše, velice naléhal na 
to, aby mu Fischer dodal svou studii o Masarykově sociologii (o níž Bláha 
věděl, že je k Masarykovi kritická). Svou spoluprací Fischer přispěl k tomu, 
že se Sociologická revue stala vědeckým časopisem celostátního významu, 
svou kvalitou srovnatelným s analogickými evropskými časopisy. Na půdě 
revue rozvíjela se také Fischerova spolupráce s Bedřichem Václavkem.

2. Fischer - budující v kontaktu s Durkheimovým žákem Bláhou a na 
bázi své kritické reflexe o pozitivistickém pojetí sociologické teorie svůj 
osobitý koncept skladebné společnosti - patří u nás v meziválečném období 
k průkopníkům sktrukturálně funkcionalistické obecné sociologie. Činí tak 
svým způsobem a paralelně s Bláhou: Bláhova koncepce „federativního 
funkcionalismu“, upřesňovaná a uplatňovaná dlouhou dobu především ve 
speciálně sociologických monografiích (o sociologii města, dětství, dělníka, 
sedláka), dospívá ke své rozvinuté formulaci v Sociologii inteligence (\937). 
Bláha a Fischer tak velmi brzy přispívají k postupu strukturalismu u nás 
(který se nejvýrazněji začal prosazovat v lingvistice, literární vědě 
a v psychologii). Je známo, jak nadšeně Bláha přivítal práce Mukařovského 
v polovině třicátých let a jednoznačně prohlásil, že Mukařovský postupuje 
v estetice přesně tak jako Bláha v sociologii. Postavení Fischera v naší 
sociologické teorii uznává Bláha např. ve studii Česká sociologie (1948, 
vyšla až v r. 1968), kde účastníkům mezinárodního sympozia o slovanské 
sociologii představuje meziválečnou situaci takto: Nové formování národ
ního a sociálního života po vzniku ČSR vyžadovalo „novou ideovou 
orientaci ve smyslu jasných a přesných vědeckých pojmů. Tuto úlohu měla 
plnit díla obecné sociologie (Masaryk, Chalupný, Král, Bláha, Stefánek, 
J. L. Fischer aj.)... “ (Sociologický časopis, čís. 3, 1968, s. 264).

Do tohoto kontextu (Fischer a meziválečný Strukturalismus) bych zařadil 
epizodu patrně málo známou. Asi v r. 1934 (v souvislosti s mezinárodním 
filozofickým kongresem a s Husserlovou návštěvou v Praze) připravovala 
filozofická fakulta MU pozvání Husserla na přednášku do Brna. Dochovala
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se kopie přípisu, v němž se usiluje o získání 300-400 — Kčs jako odměny 
Husserlovi za přednášku. K ní sice nedošlo, je však zajímavé, že iniciátory 
pozváni Husserla byli J. L. Fischer a Roman Jakobson.

3. Po násilné likvidaci oboru sociologie v Brně (v r. 1949-1950) 
následuje známá neblahá pauza. Z té doby bych připomněl Fischerův 
medailon o Bláhovi zr. 1961 v Cahiers Internationaux de Sociologie (Bláha 
zemřel v r. 1960).

Fischer se jinak v té době soustřeďuje na problematiku filozofickou 
a vědoslovnou, z doby jeho tříletého působení v Bmě (1957-1959) bych 
odkázal alespoň na jeho studii Meze kvantitativní metody (Sborník prací fil. 
fak. BU, B 5, Brno 1958, s. 23-55) a zejména bych zdůraznil kontinuitu 
působení jeho myšlenek - navzdory těmto obtížným letům. Po prvních 
nadějných příznacích bezprostředně po přiznání Stalinových zločinů na 
XX. sjezdu KSSS v r. 1956 došlo u nás - ve snaze paralyzovat vliv polského 
a maďarského příkladu - k utužení režimu, k vlně prověrkových a jiných 
„očistných“ a preventivních akcí (pokud se nemýlím, pod tímto enormním 
tlakem došlo k odchodu Fischera z fakulty do důchodu, samozřejmě 
s odkazem na jeho dovršené 65. narozeniny). I v této nepříznivé době Fischer 
působil inspirativně na posluchače. Ti se k němu hlásili a hlásí, k nim patří 
i známí sociologové, kteří tenkrát studovali v Bmě, Milan Petrusek a Josef 
Alan.

Tímto mírným časovým předběhnutím se dostáváme k důležité etapě: 
Fischer sehrál významnou roli při obnově sociologického bádání u nás. Úsilí 
o opětné konstituování oboru sociologie jako oboru studia i společenskověd
ního výzkumu bylo úspěšně dovršeno institucionalizací sociologie zhruba 
v letech 1964-1965. Důležitou úlohu v tomto procesu, spojeném se snahou 
odideologizovat oficiální marxismus a odsunout na okraj tzv. vědecký 
komunismus, sehrála v celostátním měřítku renesance zájmu o Strukturalis
mus. Jeho pozitivní hodnocení bylo nutné úporně prosazovat proti odporu 
stranických ideologů (např. L. Štolla) a současně mělo tu přednost, že 
celostní, racionalisticko-konstruktivní povaha struktural istického vědecké
ho paradigmatu, respektující též vyváženost hlediska diachronního a syn
chronního, dovolovala lépe prokazovat jeho vědeckost (popř. nerozpornost 
s marxismem) než filozofické koncepce existencialismu či fenomenologie 
(o nábožensky orientovaných filozofiích ani nemluvě). Sociologové tu
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následovali příkladu lingvistů a estetiků (Chvatík, Sus) a ovšem i biologů 
(v Brně např. prof. Nečas, nástupce Herčíkův). V Praze to vyústilo např. ve 
strukturalistickou teorii Z. Strmisky a zejména - ve známou práci o sociální 
struktuře naší společnosti (později tvrdě stíhané), kterou vytvořil tým Pavla 
Machonina(v němž působil také Petrusek a Alan). A Fischer byl opět při 
tom.

K průběhu tohoto procesu v Brně alespoň dvě poznámky.
a) Navazuje se tu na tradici Bláhovy sociologie. Jmenoval bych 

především tehdejšího vedoucího obnovené katedry sociologie Josefa Solaře, 
dále dr. J. Obrdlíkovou, Mojmíra Hájka, Jana Macků, Ivo Možného. Jednou 
z cest této obnovy byla orientace na objektivní zpracování dějin české 
a slovenské sociologie, na badatelský úkol, který celostátně koordinovala 
brněnská katedra sociologie (J. Solař byl současně předsedou Čsl. 
sociologické společnosti). Pořádala na toto téma vědecké konference, vydala 
řadu sborníků a studií, v neposlední řadě pak sborník o Bláhovi a zejména 
jeho velkou Sociologii z pozůstalosti. Na těchto činnostech se aktivně podílel 
i Fischer (v té době také dal katedře k dispozici část korespondence, týkající 
se založení Sociologické revue). Velkou pozornost rozboru místa Fischera 
věnoval v řadě svých prací o dějinách české a slovenské sociologie Jan 
Macků (např. Vybrané kapitoly z dějin československé sociologie, Praha 
1968, přehledné studie vydané v Polsku a ve Francii), který interpretoval 
dějiny naší sociologie právě jako proces formování strukturálních přístupů 
a v němž zařadil Fischera najedno z předních míst.

b) Významnou událostí v duchu těchto tendencí byla velká konference 
„Strukturalismus a historismus ve filozofii XX. století“, pořádaná Filozofic
kým ústavem ČSAV a Filozofickou fakultou MU v Brně 14.-16. května 
1968. Její iniciátor, naše katedra, byl pověřen organizací (byl jsem tehdy 
vedoucím katedry a současně předsedou komise pro dějiny filozofie při 
Vědeckém kolegiu filozofie a sociologie ČSAV v Praze). Zúčastnili se jí 
badatelé z oborů filozofie, sociologie, historie, psychologie, estetiky, 
literární vědy, lingvistiky. Nabitý program sledovalo denně na 80-100 
účastníků. Klíčové vstupní referáty přednesli I. Hrušovský a J. L. Fischer. 
Fischer ve svém vystoupení „Skladebná filozofie, Strukturalismus a dialek
tika“ podal kromě vlastního teoretického výkladu velmi věcnou sebereflexi, 
podrobný přehled svého intelektuálního vývoje. Jeho postavení na konferen



-58-

ci bylo provázeno velkým uznáním jeho díla, jež účastníci vyslovovali. 
Z přítomných referentů bych uvedl alespoň některá známá jména: Fr. Kut- 
nar, O. Sus, K. Hausenblas, M. Grygar, Z. Mathauser, V. Effenberger, 
A. Mokrejš, P. Machonin, J. Kamarýt, P. Materna, M. Dokulil, K. Kosík, 
J. Zumr, E. Várossová, J. Macků, M. Kačer, A. Závodský, K. Chvatík, 
J. Dvořák, M. Jelínek, J. Srovnal, K. Bartošek, J. Černý, L. Sochor, M. Kaláb, 
J. Solař, P. Horák, J. Střítecký.

Jedním ze závěrů bylo „připravit pojetí konference, která by se konala 
s mezinárodní účastí (popř. by byla dvoustranná, např. s francouzskými 
odborníky) a vyjádřila by průkopnický podíl čsl. filosofie a vědy na rozvoji 
strukturalismu) Ze známých důvodů již k ní nemohlo dojít. Počítalo se na 
ní přirozeně také s patřičným oceněním přínosu J. L. Fischera. V každém 
případě byla brněnská konference jistým vyvrcholením uznání Fischerovi 
a patrně poslední poctou jemu před tak velkým a reprezentativním 
shromážděním představitelů filozofie a humanitních věd.

Nekladl jsem si za cíl předložit objevné teoretické analýzy. Chtěl jsem 
jen v rámci této konference připomenout sérii konkrétních dat, dokreslují
cích působení Fischera jako sociologa v Bmě (i v měřítku celostátním), jeho 
velké zásluhy o vybudování, uchování a rozvíjení dobré tradice sociologické 
teorie u nás.
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