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P�edmluva 
 
Sm�le našeho filosofa, Josefa Ludvíka Fischera, ve své mysli �adím vedle Friedricha 
Nietzscheho �i F. X. Šaldu, nebo� práv� on ze svých myšlenek �iní co Nietzsche, dodává jim 
barvy, pestrosti a jasu; ostrý b�it rozumu propojuje v nerozlu�né pouto s fantasií, obrazností a 
p�edstavivostí, jež �iní ze suchopárných odborných text� živou látku; a podobn� jako Šalda 
�iní ze svého oboru um�ní. 
 Prolog samotný, nazvaný M�j sv�t, z Fischerovy knihy T�i stupn�, p�edznamenává 
neobvyklou formu jeho myšlenek: 
 
Mé o�i jsou la�né, jich la�n�jší zvídavost moje, 
krása sv�ta hluboko ranila m� v o�i, ale tajemství sv�ta hloub�ji a víc. 
O�i jsou nev�rné, o�i se toulají, nespo�inou, jdou-li za krásou. 
Ale tajemství sv�ta je hluboko skryto, musíš se zastavit, no�it, pono�it v n�: 
uzmout sv�ta a života �ád. 
Sv�t je minulost a p�ítomnost, vše, co bylo a je - 
mrtvá minulost p�ichází ke mn� a o život prosí, 
cht�l bych ji celou, celi�kou obsáhnout v sob�, 
vše, co bylo a je, 
celý sv�t, 
jak kouzelník zaklít jej v sebe: 
svázat svým myšlením, zotro�it, vytvo�it znovu. 
 
 Fischerova Krise demokracie, napsaná na po�átku 30. let 20. století m�la za cíl 
pomoci z problém�, jež zmítaly celým sv�tem, ale také, a to p�edevším, p�edložit nový 
systém, jenž by odpovídal pot�ebám doby, ale zejména �lov�ku samotnému. 
 Proto také hodnota tohoto dvousvazkového díla p�etrvává do dnes, nebo� problémy 
jsou vy�ešeny obdobn� jako po první sv�tové válce, tedy nevy�ešeny, jen p�ehlíženy, a dosud 
�ekají a �ekají, zdali si je �lov�k uv�domí a dodá tak pot�ebné nápravy, anebo z jeho 
podv�domí budou nadále vyplouvat v podob� konflikt�, a� na osobní �i mezinárodní úrovni. 
 
„Právem bylo �e�eno, že národ není charakterizován ani tak velikými muži jako zp�sobem, 
jak je poznává a ctí.“ Nietzsche by se tedy, kv�li t�mto jeho slov�m, velice podivoval, jaké 
klenoty svého, �eského, myslitelství ponecháváme nepovšimnuty. To� d�vodem, pro� 
tématem mé práce se stal Fischer�v filosofický odkaz. P�í�inou toho mi pak je poselství, po 
mn� volající, nahlédnu-li do Krise demokracie. 
 



1.1 Historická nutnost zm�ny základní myšlenkové koncepce 
 
D�íve než se dostaneme k situaci v sou�asné dob� je více než nutné poohlédnout se do naší 
minulosti. Historie nám ukazuje vývoj �lov�ka a jeho spole�nosti nap�í� v�ky, avšak navíc, 
což si málokdo uv�domuje a využívá tohoto poznání, nám historie ukazuje r�st jednotlivc�v. 
�ili každý �lov�k prochází týmž samým procesem vývoje, jakému byla podrobena spole�nost, 
od jejího po�átku po sou�asnost. „[...] ne ovšem tak, že by �asov� v�rn� sledoval postup 
vývojový, nýbrž že provozoval soustavn� hysteron proteron [d�íve pozd�ji, neboli: obrácení 
�asové a p�í�inné následnosti], vsáhaje tam, kam volalo jej sp�ízn�ní inspirace.“1) 
 Historie nám pak poukáže v jakém bludném kruhu se již tisíciletí to�íme, respektive 
po jak nepatrném úseku spirály se obtá�íme výše. Milétský okruh filosof� jest prvním sm�rem 
a první školu, jež se zvrhla v jednostranný pohled na skute�nost a jejíž zraky utkv�ly na arché, 
omezené pozd�ji na hmotnou látku. Oproti milé�an�m stojí eleaté, zastánci antického 
racionalismus; p�íklad Zenónových aporií je z�etelným ustrnutím v obecných rovinách, op�t 
odtažených od skute�nosti, le� opa�ným sm�rem. Tento vzorec rozvrstvení poznávajících je 
od platný dodnes: starov�ký atomismus v��i Platónov� idealismu; novov�ký anglický 
empirismus v��i francouzskému racionalismu; materialismus Karla Marxe v��i Hegelov� 
idealismu. 
 Radikální dualismus se nenápadn� vine naší historií jako st�íbrná nit, jež se však 
dokáže vmísit do všech sfér života. Nejen ideologické rozdvojení, ale i praktické. A� 
spole�enské rozvrstvení, prom�nlivost hodnot �i ekonomiko-politické vztahy, ve všem se 
projeví tento myšlenkový extremismus. Proto platilo a dosud platí zjednodušující pravidlo,že 
“stát pevn� spo�íval na dvou mocných ve�ejných ctnostech: na úct� k bohatým a na pohrdání 
chudáky.“2) 
 Nedokáže-li tedy �lov�k sjednotit tyto dva základní sm�ry našeho poznání, nesjednotí-
li proudy extremismu v jedno, vždy se bude pohybovat od jednoho k druhému, a to pomocí 
p�evrat�, revolucí, násilí: stejn� jako dosud. Zavírá o�i p�ed skute�ností ten, kdo hodnotí 
sou�asnou situaci jako vyjíme�nou a první, jež se obejde bez on�ch násilných historických 
moment�, doprovázejících st�et dvou myšlenkových extrém� až do 2O. století. A jako ten, 
jenž zavírá o�i a narazí o první strom stojící mu v cest�, narazí také ten, jenž si neuv�domí 
všepronikající myšlenkové koncepce stojící v pozadí našeho bytí. Dojde-li k pochopení 
vzorce myšlenkových koncepcí, dojde i ke všem zm�nám, po nichž se od pradávna tolik 
touží: um��enosti, neboli souladu kvality a kvantity, svobod� a optimu, neboli souladu nárok� 
a �inn�. 
 

[...] každá nová epocha se rodí ze vzpoury; i ta, u jejíž kolébky stojíme dnes. 
 Každou vzpourou se n�co odmítá; nej�ast�ji p�emíra vazeb. Ale také jejich 
nedostatek. Vlastní, bytostný rozdíl mezi doznívající epochou, nazveme ji 
mechanistickou, a mezi epochou práv� nadcházející, nazveme ji skladebnou, je 
práv� v protipolné povaze jejich vzpoury. Prvá byla vzpourou proti �ádu pro 
svobodu, druhá je vzpourou proti rozvratu pro �ád.3) 
 

D�vodem, pro� antické období není provázeno tak fatálními a sebezni�ujícími �iny (což jsou 
ony konfrontace dvou protiklad�, extrém�), je existence st�edního �initele, jenž stál mezi 
dv�ma proudy, sám p�íkladem dokonalosti pochopení mnohovrstevnaté skute�nosti, snižujíce 
tak sílu dvou protiklad�. Zoosobn�ním tohoto �initele je mezi eleaty a milé�any postava 
Pýthagory, jenž úsp�šn� vedle náboženství a esoteriky postavil politiku a ryze praktický život. 
Zt�lesn�ním samotné um��enosti, sófrosyné, hesla „poznej sám sebe“, gnóthi seauton, jež 
vedlo optimu - k vyrovnání protikladných sil v nás -, jest postava Sókrata. 
 



1.2 Situace na po�átku 21. století 
 
Naše doba mi p�ipomíná ono neblahé znamení, jež se vznášelo nad �ímany krátce p�ed jejich 
zánikem pohodlností, zahál�ivostí a degenerací. Podobná degenerace zavání z 
postmodernismu, pronikajícího do nejr�zn�jších obor�. Už samotný název zna�í neschopnost 
osobitosti, vývoje a poselství. Postmoderní nic ne�íká, jen hu�í stále dokola ta samá slova. 
Modernost, jež je každým dnem aktuální a každým údobím minulostí, vzavše pozd�ji na sebe 
charakteristický název a �adící se galerie minulosti, se dneska ztrácí. A to práv� nedostatkem 
osobitosti, individuálnosti, naopak p�emírou obecnosti, ve�ejnosti, neodbornosti: 
jednostraností hmoty. P�í�ina této celospole�enské krize tkví hluboko v minulosti, hloub�ji a 
dále i za �eckou polis. 
 

Prost�ednictvím d�jin se pokoušíme pochopit zm�ny, k nimž dochází v lidském 
duchu. Nejprve si však musíme uv�domit, že tyto zm�ny neprobíhají na téže 
úrovni. Jisté historické jevy jsou závislé na jiných, hlubších, a ty zas jsou na 
on�ch nezávislé. P�edstava, že všechno ovliv�uje vše, že všechno závisí na všem, 
je vágní mystický p�edpoklad, který musí odpuzovat každého, kdo si chce 
zachovat jasný pohled.4) 
 

�ešení dané krize nespo�ívá jen v objevení kvality, ztracené v dnešním kvantitativn� 
zam��eném sv�t�, ve vyzdvižení jedinc�, ztracených v davech a odosobn�ných masách, �i v 
uv�dom�ní sou�asné situace. V�ze� se stává zcela volným až po pozbytí svých pout. A stejn� 
tak se �lov�k musí zbavit svých pout, aby dosáhl své optimální realizace. Našimi pouty je 
politická pavu�ina. Proto J. L. Fischer �ešení naléhavých otázek své doby vid�l v zodpov�zení 
Krise demokracie.5) 
 Zárodkem demokracie byl jedinec. Konkrétní osoba jako úst�ední bod, od n�hož vše 
vychází: „[...] nositelem suverenity ve spole�nosti je individuum.“6) K radikální zm�n� došlo 
ve 30. letech, kdy ideál demokracie (svobodou k rovnosti) degraduje na boj o hlasy voli��, 
zájmovou �innost jednotlivých politických stran a jejich vzájemný boj, namísto dohody. 
Demokracie, jejíž tvá� vidíme i dnes, je ryzím formalismem, d�sledkem hmotného a 
mechanistického pojetí života, vybujevšího na p�elomu 19. a 20. století. 
 Všeprostupující krise stojí na t�ech pilí�ích: projev neomylné v�le lidu, nefunk�nost 
vztahu parlamentu a ob�ana, byrokratický stát. Paradoxem celé demokracie je úloha 
jednotlivce, jenž se stává pouhým voli�em, loutkou politických stran, sm�jící se projevit 
jednou za volební období. V d�sledku toho s�ítací volební mechanismus zaru�uje v�tšinové 
volby a z ob�ana se stává široká masa, neosobní dav.  

 
Stranický monopol vede k tomu, že volba „zástupc� lidu“ bude stanovena 
stranami samými a výkon politické svobody se omezí na voli�ovo právo, 
odevzdati jednu z volebních listin, stanovenou jednou z politických stran.7) 
 

Takový zp�sob p�ímé demokracie pak zap�i�i�uje centralisované postavení parlamentu, jenž 
má samoz�ejm� za úkol politickou správu, avšak náhle též spole�enskou správu a odborné 
záležitosti týkající se státu, p�esahující však znalosti samotných politik�. Stát jako celek - ale i 
ob�ané jednotliv� - ztrácí na síle moci a rozhodnutí.  
 Nep�im��ené zatížení politické sféry pak zap�i�i�uje vznik mnoha vedlejších 
organizací, pod�ízených parlamentu. Celá v�c vyús�uje v neúnosný byrokratismus. Stát pak 
snažíc se dostát svým maximalistickým požadavk�m stává se „[...] všemocným, ve 
skute�nosti bezmocným z�ízením parlamentárním.“8) 

 



Tam, kde spole�nost disponuje ke správ� svých záležitostí pouze z�ízením 
parlamentárním, které se zdvihá jako vysoká kupole nad úrovní spole�enskou, 
nejsouc poutána k ní ni�ím jiným, než ob�asnými bezprost�edními zásahy ob�an� 
p�i volbách, nezbývá jí, než aby si vytvo�ila na výkon všech úkol�, spojených se 
správou spole�enskou, specifický orgán, státní administrativu, p�edstavovanou 
byrokracií.9) 
 
Rozhod�í instancí z�stává p�i tom všem parlament, jemuž bude nyní rozhodovati 
fakticky o všem, o otázkách nesporného politického významu jako o otázkách 
nejpodružn�jších, o otázkách nesporného politického dosahu jako o otázkách 
nejodborn�jších. Bude p�et�žován stále více a více balastem a na druhé stran� mu 
budou ukládány složité problémy, k jichž �ešení není kompetentní. Nadto se mu 
nedostává jednotící direktivy, podle níž by �ešil všechny tyto úkoly, a na dovršení 
všeho nemá mnohdy ani technických prost�edk�, aby je provedl.10) 
 

Tato podoba demokracie provází náš dennodenní život i v 21. století, a nebo� demokacie se 
nám zdá jako jediné možné politické východisko v civilizované spole�nosti, je obzvlášt� 
nutné zvážit jaká forma, zejména ale jaký obsah, provází demokracii nyní. Možnosti a 
povinnosti našeho života vychází a jsou podmín�né politickému �ádu, jemuž jsme se uvázali. 
 20. století po�íná neochv�jn� vládnout duch tíže. Spole�nost volí jedin� maximální 
kvalitativní r�st. Rozvoj p�írodních v�d orientuje jednozna�n� hmotnou cestou. Zjev 
Friedricha Nietzscheho je „protestem proti stádnému duchu tíže.“11) Merkantilismus, 
protekcionismus prom�ní se v kapitalismus a imperialismus. Ekonomickým cílem není zajistit 
dostate�ným zp�sobem spole�nost, naopak maximalistické nároky vše m�ní v zaslepenou 
sout�živost a následující vyko�is�ování. Hmotný �ili ekonomický cíl žene vp�ed, zp�etrhává 
hodnoty a p�vodní funkce politické i sociologické. 
 

Z týchž zdroj� vyv�rá vpád podv�domí do v�dy i um�ní, zde jsou ko�eny onoho 
rozkladu osobnosti, který zalehl kulturní kosmos prvého povále�ného desetiletí; 
ale zde také p�í�iny všech t�ch sociálních i kulturních reakcí, které p�ed hrozbou 
životního rozvratu i p�ed pouští zkapitalisovaného sv�ta se utíkají k vegetativním, 
„p�irozeným“ sensacím, jak je skýtá sport, tramping, jedním slovem „návrat k 
p�írod�“. Ovšem za�asté s tím neblahým osudem, že i sem zalehnou svody 
kvantitativních rekord�, že i zde p�edrážd�ná sensibilita se vybije výrazovými 
narkotiky spíše siláckými než silnými.12) 

 
Veškerá míza stromu vyschla mechanicismem a automaticismem, jež protchnuli spole�ností a 
znemožnili jí svým ustrnutím a k�e�ovitým brán�ním jejich zastánc� p�irozenému r�stu a 
vývoji. „A� zde �i tam, vlastní síla a rozhodující moc p�ešla z �initel� individuálných a 
svobodných na neosobní a hmotné.“13) 
 
1.3 Ideologie a jejich cesty 
 
Novov�ká demokracie se odvíjela ve dvou proudech, v anglickém a francouzském. 
P�estavitelem anglické politické tradice je nám John Locke, jehož libertá�ské pojetí 
p�edcházelo dosud žijícímu liberalismu, kde „[...] prvý a hlavní d�raz je položen na 
individuální svobodu, kterou je spole�nost vlastn� povinna ochra�ovat.“14) Naproti tomu 
stojí zastánce egalitá�ské demokracie Jean Jaques Rousseau, v jehož teorii „[...] prvý a hlavní 
d�raz je položen na spole�enskou rovnost.“15) Na t�chto dvou ideologiích lze nejevidentn�ji 
pozorovat svár dvou protiklad�, v tomto p�íklad�, empirismu a racionalismu. 



 Praktickou stránkou liberalismu se však stává absolutn� svobodná sout�ž, tedy ni�ím 
neomezované ko�istnictví, jež zákonit� muselo vyvolat potla�ení práv d�lník�, tedy 
paradoxn� v�tší nesvobodu než d�íve.  
 

Smyslem této d�lníkovy svobody tedy jest, že je najímán vlastn� jako v�c, která je 
stejn� neosobn�, tedy op�t v�cn�, za�azena do vývrobníkho procesu, aby byl jako 
opot�ebovaná v�c vy�azen z n�j, jakmile p�estane fungovat.16) 

 
V d�sledku toho, jako jediná možná aktivní obrana, p�ichází uv�dom�ní d�lník�, vznik 
nového rozvrstvení, t�íd, a v�domý boj proti vlastnímu protikladu: boj proletrariátu. 
 

Nespornou a neod�initelnou zásluhou marxismu z�stane, že byl jedním z 
nejú�inn�jších prost�edk� d�lnického sebeuv�dom�ní a protože Marx postavil 
d�lnictvo jako vyko�is�ovanou t�ídu proti vyko�is�ující buržoasii, vzalo toto 
uv�domení na se formu t�ídního uv�domení.17) 
 

Zejména vlivem 1. sv�tové války došel marxismus ztráty p�vodních myšlenek výchozí 
ideologie a vznikly dv�, tak�ka protich�dné, skupiny: sociální demokracie, slou�ivší se s 
kapitalismem, a radikální komunismus. Slovo proletariát stejn� tak ztratilo po �ase sv�j 
význam - totiž t�ída uv�dom�lého d�lnictva - a stalo se fetišem.  
 

[...] jakákoliv �innost v�decká �i um�lecká m�že takto být fetišizována, dojde-li 
ke zm�n� tak�ka nepozorovatelné: ta �innost, kterou �lov�k z celého bohatství své 
svobody d�lat m�že, m�ní se v �innost, kterou doty�ný d�lat musí. Tím se ze 
svobodné lidské bytosti m�ní v druh otroka: otroká�em tu však není n�jaký 
staro�ímský bohá�, ale nap�. automobil �i ona „�innost“, nutná k jeho �ízení. Tím 
se však takováto „�innost“ m�ní spíše v druh jakési posedlé trpnosti [...].18) 
 

Následuje proces odproletarisování proletariátu, „nebo� dialektický princip p�edpokládá trvalé 
vyrovnávání protiv, které se trvale pozm��ují.“19) Marxismus snazivše se vymanit z 
dialektického zákona, vymeziv prostor pro proletariát, jenž jediný zvít�zí a pohltí �i zni�í 
zbylé t�ídy, sám proti sob� vznesl me�, který jej pozd�ji rozp�lil. Ze t�ídy se stal stav - 
podobn� jako se pozd�ji inteligence p�em�nila z elity na stav - a zbylá �ást uv�dom�lého 
d�lnictva se stala jakousi aristokracií, jež nyní musí vést odproletarisované �i proletarisací 
nepostižené d�lníky. Autoritá�ský charakter komunismu jej tudíž p�ibližuje obdobnému 
charakteru fašismu a nacionalismu. Samotná ideologie komunismu se pak dostává do slepé 
uli�ky. „Pro svou negativnost tedy nep�ekonal kapitalismus ani ideologicky, tím mén� 
fakticky.“20) 
 

[...] Ale pak vzdáti se i posledních zbytk� marxismu neznamenalo by nic jiného, 
než vzdáti se jakékoli ideologie, která by byla n�jak socialistická. 
 Zde je bludný kruh: t�ídní boj nevede k cíli, bez t�ídního boje se ztrácí tento cíl. 
 [...] krise kapitalismu nutn� vede v záp�tí neú�innost t�ídního boje, tedy pravý 
opak toho, co o�ekával marxismus.21) 
 

Ideologie italského fašismu a n�meckého národního socialismu namísto aby �ešily problémy 
kapitalistické spole�nosti, využívají je ve sv�j prosp�ch. Krá�ejí tak ve šlép�jích st�edov�kého 
solidarismu tím, že jej p�em�nily v národní solidarismus, jenž vyústil v politickou formu 
italského fašismu.22) 
 



�ist� logicky nazíráno to znamená, že fašismus chce to, co je ur�ujícím znakem, 
vymeziti tím, co má být tímto znakem teprve ur�eno, tedy že se dopouští velmi 
pr�hledného „bludného kruhu“. (Což - dodejme mimochodem - platí pro b�žný 
nacionalismus v�bec.)23) 
 

Tímto budiž ve zkratce �e�eno o všech základních politických ideologiích, v�etn� té 
demokratické, a jejich dopadech. 
 
1.4 Skladebná filosofie jako východisko z krize 
 
Sou�asná krize stojí p�ed námi jako úkol, jehož je nutno zvládnout a to cestou v�domou, tedy 
�inem. Základní trojjednotou �innosti jest program, organizace, �ád, jež dovršuje káze�, jako 
jejich p�edpoklad a d�sledek zárove�.24) 
 Nad�azenost jednotlivých organiza�ních úkol� je dána jejich kvalitativním významem.  
 Osnovným organiza�ním principem této kvalitativn� ur�ené hierarchie je kriterium 
funkcionální.  
 Výsledkem jest �ádová skladba. Tedy jednotlivé prvky jsou funkcionáln� propojené, 
aby tvo�ily postupnou nad�azeností �i pod�azeností jednotu celku. 
 Takové uspo�ádání p�ipomíná p�irozenost p�írody, v níž p�eci každá v�c, rostlina �i 
živo�ich, jakékoliv kvality, má svoji neodmyslitelnou úlohu, tudíž nelze tvrdit, zda a co je 
d�ležit�jší a významn�jší �i naopak. Se zvyšující se kvalitou roste p�ímoúm�rn� i náro�nost, 
pot�ebná kvalifikace, kvantita je v protikladém postavení, roste nep�ímoúm�rn�.  
 Skladebná filosofie dovoluje, ba p�ímo nutí, p�ihlédnout k �ásti celku, nebo� pokud 
nebude rozvíjena ona �ást, nebude se rozvíjet ani celek: tedy celek je skute�ný jen ve svých 
�ástech. 
 Jedin� s pomocí kázn� m�žeme vytvo�it p�íslušný program a organizaci danému 
úkolu. Pokud tak u�iníme, získáme �ád, s jehož pomocí m�žeme na úkolu aktivn� pracovat, 
naplnit smysl jeho poslání, r�st a vyvíjet se. 
 Vrátíme-li se ke konrétnímu úkolu: krisi demokracie, krisi spole�nosti, zbývá p�i�adit 
všem spole�enským �ástem dle jejich funkce p�íslušný program a organizaci. 

 
Východisko z této sociální i hospodá�ské krize je tedy jediné: programové 
zvládnutí všech sodiálních �inností v jednotu spole�enského �ádu. Konkrétn�: 
skladebná spole�nost.25) 
 

Zmínil-li jsem jakéhosi st�edního �initele, jenž se stává sch�dnou cestou pro oba extremismy, 
protiklady, pak práv� jím je skladebná filosofie, zahrnující v sob� ku p�íkladu jak Hegel�v 
objektivní idealismus, tak i Marx�v materialistický realismus. V tomto sm�ru ji pak m�žeme 
nazvat „kvalitativním realismem.“26) Tedy zp�sob jak vnit�ní silou - kvalitou - dosáhnout 
dokonalého a pravdivého poznání skute�nosti - reality-. A tím se tato myšlenková koncepce 
stává východiskem z dlouhodobé a tolik úzkostlivé krise. 
 

Protože skladebné pojetí p�ekonává všechny tyto dialektické rozpory, p�ekonává 
stejn� nutn� i rozpory, jimiž je protkána kapitalistická spole�nost. Protože ruší 
odosobn�ní všech vrstev kapitalismu, ruší také a p�edevším „odlidšt�ní“ d�lnictva, 
jeho „proletarisaci“, za�azujíc je svéprávn� do spole�enské jednoty.27) 
 

Ve víru �asu se ztratily hodnoty života, jež �lov�ku dávají tolik pot�ebnou víru, nad�ji a sílu. 
Už dlouhá staletí jsme se rodili do stále se zv�tšujícího nev�domí a je nyní naším úkolem najít 
své místo v tomto sv�t�, p�ijmout svoji úlohu - svoji funkci -, vytvo�it káze� a spole�n� 



stanovit program a organizaci. To� skladebná filosofie. 
 Posledním úskalím ideologií - a nyní práv� demokracií všeho druhu - je fetišizace v�le 
lidu. V to se zvrhlo naše snažení a naše nad�je, to nám sebralo sílu i víru a „to“ musíme 
odhalit, abychom ješt� dneska splnili sv�j sen. 
 
„V�le lidu“, z níž práv� demokracie u�inila fetiš, aby dnes sama nejkrut�ji doplácela na sv�j 
omyl, je takovouto beztvarou látkou, vzdouvanou afekty a svrchovan� p�ístupnou afektivním 
vliv�m, která musí být formována kázní, aby našla cesty své �ádové objektivizace.28) 
 



2.1 Skladebná filosofie Josefa Ludvíka Fischera 
 
Skladebná filosofie ozna�uje filosofické pojetí sv�ta J. L. Fischera a �adí se tak mezi p�vodní 
a osobité filosofické systémy, jež obzvlášt� v �eském prost�edí jsou velice ojedin�lé a tudíž o 
to hodnotn�jší, o co jsou uskute�nitelnými - tedy i prakticky hodnotnými - a teoreticky 
pravdivými.  
 Fischerovou snahou bylo vy�ešit otázky (problémy, krize) jeho doby, jež však svými 
ko�eny sahaly hluboko do minulosti a svou rozsáhlostí i d�sledky daleko do budoucnosti. 
Tudíž netvo�í filosofii ideální, nezávislou a odtrženou od skute�nosti, ale takovou, jež by bylo 
možné aplikovat a žít jí do všech d�sledk�.  
 Filosofii skladebnou lze také ozna�it jako strukturální filosofii, ovšem s tím v�domím, 
že J. L. Fischer ji domýšlí a dopl�uje o další, své, myšlenky a �iní z ní tak systém 
aplikovatelný celoplošn� v obecné rovin� (na spole�nost, ekonomiku, politiku, kulturu), ale i 
na jednotlivé obory tak, aby spole�enský systém, jenž bez pochyby je nutné mít, sloužil 
�lov�ku a jeho služba odpovídala všem ideál�m, jež si klademe: „[...] prohlubovat ve svém 
ve�ejném život� demokrati�nost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a solidaritu 
na sv�t�.“29) 
 Skladebnou spole�nost (viz Dodatky: 2 Skladebná spole�nost), již J. L. Fischer vidí 
jako jediné východisko z celkové krize, na�rtvá a navrhuje k uskute�n�ní, v sob� obsahuje 
�ešení mocenských, spole�enských a ekonomických rozep�ení, jež ot�ásají sv�tem dodnes ve 
v�tším �i menším m��ítku. Jednoduše by se dalo �íci, že nejzákladn�jší z pilí��, na nichž stojí 
dnešní krizová situace, je kriterium skute�nosti. Zda, spíše filosofickou cestou, p�ikládáme 
hodnotu kvalitám �i, spíše v�deckou cestou, kvantitám. �ist� logicky se z tohoto p�íkladu dá 
uvažovat, že pravým kriteriem by byla um��enost dvou protiv: kvality a kvantity.  
 

Cesta k sociální skute�nosti nevede m��ícím, nýbrž funkcionálním rozumem. A 
nejen ke skute�nosti sociální: ke skute�nosti bez rozdílu.30) 
 

Skladebné pojetí skute�nosti nabízí se nám tedy i dnes, kdy nejen že se ona krize nevy�ešila, 
ale naopak prohloubila a vzala na sebe tajemnou masku, jež se nám snaží vemluvit, že vše je v 
po�ádku; nabízí se nám jako východisko z krize, avšak také jako možný zp�sob bytí lidské 
spole�nosti, p�ihlédnuvším k rozdílnosti všech jednotek (stát�, kraj�, m�st, lidí), tedy k jejím 
kvalitám, i k vzájemné propojenosti, výskytu, tedy skute�nostního rázu, ke kvantit�. 
 

Je jím [pevným bodem, jenž by zrušil starou nejistotu a nahradil ji novou, 
programovou jistotou] skladebné pojetí, které vnáší �ád do celku dnešních úkol�, 
lhostejno, zda teoretických �i praktických. 
 Pon�kud p�esn�ji: je jím úhelný kámen celé budoucí kulturní stavby, pojem 
funkce, jednotnou vazbou spínající všechny skute�nostní útvary, vršené v 
jednotnou hierarchii podle jednozna�n� ur�ených kritérií kvalitativních.31) 
 

Filosofický systém Fischer�v lze tedy chápat jako základní osnovu, výchozí bod, jenž m�že 
být rozvinut v dokonale života schopný a neustále se vyvýjející organismus. Konkétní, ikdyž 
v ur�itém smyslu stále obecný, p�íklad aplikace skladebné spole�nosti m�že být pojetí 
školství: 
 

Demonstrováno konkrétn�: školství ve skladebné spole�nosti p�edstavuje 
jednotnou hierarchii, postupující od útvar� nejnižších po nejvyšší tak, že na jedné 
stran� každý tento stupe� plní sv�j specifický výchovný úkol i má sv�j specifický 
výchovný �ád, na druhé stran� však všechny stupn� jsou poutány nad�azenou 



jednotou výchovného cíle, aby dále celá tato hierarchie se �adila v širší oblast 
institucí sociálních a odtud v celek spole�enské skladby. A aby se posléze jako v 
živný sv�j zdroj za�le�ovala v oblast kulturního �ádu.32) 
 

Tudíž každá �ást (kone�ná jednotka celku), onen konkrétní obor - p�edm�t, dostávající se do 
pozice subjektu i objektu, tedy ponechávajíc si svoji pravou hodnotu, vyhnuv se tak odcizení, 
zjednodušení a znehodnocení - ponechává si svoji kvalitu (díky své funkci) a harmonicky 
(díky �ádu, tedy svobod�) za�azuje do struktury celku a srovnává s tíhou kvantity. Což ve 
výsledku rovná se um��enost (díky optimu) t�chto dvou protiv, jež slouží jako zástupci 
zbývajících protiv, které v minulosti �asto svírali t�lo spole�nosti. 
 

Obecn� pak lze vysloviti pou�ku, že výkon kterékoli funkce se utvá�í o to 
adekvátn�ji, o� p�ípadn�ji bylo realisováno personální optimum.33) 
 

V dalších kapitolách budiž okrajov� p�iblížení dopadu skladebné filosofie J. L. Fischera na 
politiku, spole�nost, kulturu a hospodá�ství.  
 Skladebná filosofie (strukturální filosofii �i ješt� p�esn�ji funkcionální 
strukturalismus) se nám tudíž p�ímo vbízí k použití nejen pro spole�nost, ale i pro jednotlivce, 
jako zp�sob poznání �ádu skute�nosti v�bec. 
 
Mimochodem m�žeme p�ipomenout op�t, že tímto jednotným a p�i tom kvalitativn� 
odstup�ovaným po�adím intelektuálních vztah� funkcionálních se ruší rovn�ž svrchovan� 
zavilý svár mezi kausálním a finálním výkladovým postupem, a to proto, že postup 
funkcionální, jsa jim ob�ma nad�azen, je vst�ebává v sebe; z kausálního principu p�ejímá jeho 
formálnost v oblasti anorganické, z finálního principu jeho materiálnost v oblasti kulturní; p�i 
tom však odmítá p�ímo�aré schema kausálního progresu, aby je nahradil schematem 
totalitním i ve fysice, jako na druhé stran� vymycuje kategorii finality ze všech oblastí, kde 
p�íslušné �innosti nebyly, resp. nemohly být v�dom� telicky-fináln� intendovány, tedy 
konkretn� ji vymycuje z biologie, aby ji nahradil pomyslem funkcionálních závislostí a 
funkcionálního podmín�ní.34) 
 
2.2.1 Politika ve skladebné spole�nosti 
 
To, že hlavní dílo, v n�mž Fischer vykládá základy své skladebné filosofie, nese název Krise 
demokracie, má své opodstatn�ní. Politika je v sou�asném spole�enském žeb�í�ku na nejvyšší 
pozici, politická - mocenská - autorita je též nejvyšší možnou. Tudíž m�la-li být provedena 
zm�na - a to zm�na zásadní, p�evrátivší nebo spíše vytvo�ivší zcela nový spole�enský �ád - 
musela by za�ít práv� od politiky. Tedy jako první: zm�na pojetí politiky.  
 

�ešení, pro n�ž se m�žeme rozhodnout, je v podstat� dvojí, shodn� s dvojí 
základní formou politické demokracie, a to bu	 demokracie formální, jak je 
p�edstavována dnešním parlamentárním z�ízením, nebo demokracie po�adové. 
Prvé �ešení má tu nevýhodu, že ruší kontinuitu jednotlivých stup�� politické 
správy, dávajíc každému z nich vznikat p�ímou volbou z p�íslušného volebního 
(obecního, okresního, zemského, �íšského) plena. Po této stránce bylo by tedy lépe 
dáti p�ednost �ešení druhému, které vytvá�í vyšší zastupitelské sbory delegací ze 
sbor� nižších asi tímto postupem: elementární volební oblasti (obce zhruba 2000 
obyvatel nebo analogicky rozvržené volební okresy v�tších m�st) volí obecní 
zastupitelstvo, které op�t jednak volí ze sebe obecní radu, jednak deleguje 
zástupce do župního �i zemského zastupitelstva, které volí ze sebe župní �i 



zemskou radu a deleguje zástupce do �íšského zastupitelstva, které volí ze sebe 
�íšskou radu jako nejvyšší politický orgán státu. (V p�ibližné analogii by �íšská 
rada odpovídala dnešní ministerské rad�, �íšské zastupitelstvo dnešnímu 
parlamentu atd.)35) 
 

P�i zavedení takovéhoto politického �ádu (po�adový princip vertikální a teritoriální) dochází k 
�áste�né decentralizaci, �ili snížení dnes všudyp�ítomného byrokratismu. Zárove� si je v 
tomto systému voli� a volený (zástupce) podstatn� blíže. Existuje mezi nimi citelná zp�tná 
vazba a snaha na každé stran� o lepší komunikaci je tedy nasnad�. Zp�sob volby zárove� 
zaru�uje p�íslušnou odbornost a znalost (lidí i ur�ité spole�enské sféry). Zp�tná vazba m�že 
být zajišt�ná referendy, jež by též vylou�ila „stále po�etn�jší vrstvy spole�enské z p�ímého 
rozhodování politického, a to tím více, �ím je toto rozhodování politi�t�jší, rozum�j 
obecn�jší.“36) 
(Viz dále Dodatky: 3: Funkce politická) 
 
2.2.2 Spole�nost ve skladebné spole�nosti 
 
Navzdory nevzhlednosti názvu této kapitoly je pot�ebné uv�domit si i samotnou spole�nost 
jako jednotku našeho celku. V tomto p�ípad� tedy „definovat spole�nost jako soustavu 
sociálních funkcí.“37) 
 Úlohou státu, tedy celé soustavy sociálních funkcí, „je ochrana individuálních práv, 
rozum�j individuální svobody.“38) 
 

Protože v individuu jsme poznali „látku“, nezbytnou pro vznik jakékoli 
spole�nosti, budou analogicky tvo�it i individuální zájmy „látku“ pro vznik zájm� 
sociálních.39) 
 

Povinnosti, vazby a možnosti se mají vztahovat na celek spole�nosti, tedy celek ob�an�, 
rvnou m�rou: „což je vlastní smysl požadavku t. zv. rovnoprávnosti, resp. spole�enské 
rovnosti.“40) 
 

Odtud pou�ka další, v jistém smyslu limitativní, že politické vazby, ukládané 
jednotlivým individuím, nesmí zasahovati do sféry jejich individuální 
svéprávnosti, t. j. že nesmí rušit podmínky jejich personální modality. [...] 
Oprávn�ný jejich smysl je v tom, že každé sociální za�azení individua má se díti s 
ohledem na jeho svéprávnost [viz 3.2 Svoboda a �ád] a tento nárok že se vztahuje 
na individua bez rozdílu; ne však rovnou m�rou, nebo� dosah této svéprávnosti je 
vymezen jednak povahou dané funkce, jednak individuální p�izp�sobeností k 
jejímu vykonávání. Jinak bychom mohli �íci: jednotlivé regulativní vazby, 
ukládané sdruženým individuím, mají býti zam��eny tak, aby nerušily 
individuální svéprávnost v mezích, odpovídajících kvalitatitnímu po�adí 
p�íslušných funkcí.41) 
 

Zatímco v dnešní dob� má politika jakési výsostné postavení, tak ve skladebné spole�nosti je 
p�ímo dána její závislost, tedy ur�itá míra nesvobody, na spole�nosti, tedy funkci sociální. 
Nebo� „zárukou sociálního optima je svoboda jednotlivých funkcí, úm�rná jejich rozvojné 
naléhavosti, a to tak, že �ím v�tší tato naléhavost, tím žádoucn�jší jejich svoboda a 
naopak“42), práv� a jen proto „politický z�etel je svou nejvlastn�jší podstatou nesvobodný, 
protože vázaný z�etelem na sociální optimum.“43) 
 Sociální optimum jako výchozí bod, ur�ující sm�r, dle n�hož se politická, ale i 



hospodá�ská, funkce �ídí. Politická funkce a její svoboda musí být chápána jako povinnost - 
v��i sociální funkci - a nikoliv jako právo. 
 Velice d�ležitým a zásadním bodem nad�azení pracovního optima ekonomickému 
optimu, vyplývajícího „z nad�azenosti personálního optima nad jakýmkoli optimem v�cným 
[...]“.44) Což ve výsledku zajiš�uje službu hospodá�ství - ekonomického optima - �lov�ku - 
sociálnímu otpimu - a vylu�uje jakoukoliv formu vyko�is�ování (zam�stnanc� podniky, 
státních politik nadnárodními korporacemi). 
 Tímto jsme postupn� p�ešli k tématu následující kapitoly. 
 
2.2.3 Hospodá�ství ve skladebné spole�nosti 
 
Celý systém skladebné spole�nosti mohli bychom s trochou nadsázky p�ipodobnit k �lov�ku, 
kde funkci hlavy zastoupí politika, funkci srdce kultura, funkci celého t�la spole�nost sama, 
funkci krevního ob�hu zastupuje nám hospodá�ství. Tedy funkce hospodá�ská jako biologický 
a existenciální minimum - �i lépe: optimum. 
 

Jejím primárním ur�ením je tedy biologická záchova - sdružených - individuí a 
plní ono ur�ení, opat�ujíc r�zné statky, jichž je k této záchov� zapot�ebí.45) 
 

Ekonomická funkce vyplývá z z jejího optima, jež je rovno hospodárnosti a výnosnost. 
Zárove� na optimum ekonomické má vliv, tudíž jej �iní závislým, personální optimum, 
sociální optimum, ale také kulturní optimum. 
 To je op�t velice d�ležitý moment výkladu skladebné spole�nosti, nebo� ani politická 
funkce, ani ekonomická funkce nejsou ve své podstat� svobodnými, nýbrž závislými - 
sloužícími �lov�ku. Jako nástroj, prost�edek, nikoliv samostatná, svébytná skute�nost.  
 

�i bych m�l ješt� nov� vykládat, že je zvrácením ontických pom�r�, jsou-li 
hospodá�ské z�etele prohlašovány za „svobodné“ a svobodn� uplat�ovány, kdyžt� 
jsou mnohonásobn� závislé a když se „svobodn�“, rozum�j svézákonn�, mohou 
rozvíjet jen v mezích sociálních, po p�. dalších vazeb?46) 
 

Je to práv� „asociálnost hospodá�ských subjekt�“, jež nabourává um��ený chod spole�nosti. 
 

Odtud pou�ka druhá, že sociální optimum je zaru�ováno úm�rn� s tím, nakolik 
byla omezena autonomie a tím i p�ímý politický dosah hospodá�ských z�etel� ve 
spole�nosti. 
 

Neurvalost, nespoutanost, tedy práv� neomezenost, neuvážená svoboda �ili nedostatek 
závislosti ekonomické funkce zp�sobila, že práv� ona je to - ekonomická funkce -, kdo v 21. 
století diktuje politické, spole�enské a dokonce i kulturní funkci. P�ítomnost ekonomického 
maxima, namísto optima, pak zp�sobuje otro�inu �lov�ka odosobn�ným hospodá�ským 
celk�m. Pro v�tší srozumitelnost a umocn�ní d�ležitosti tohoto bodu dodávám následující 
citaci: 
 

Abychom dob�e rozum�li smyslu t�chto pou�ek: výkon ekonomických funkcí 
m�že nedbati kterékoli z nich, tedy konkretn�: m�že nedbati principu 
hospodárnosti, ale pak s tím nezbytným d�sledkem, že v záp�tí se dostaví 
ekonomická újma; m�že nedbati i principu kvalitativního po�adí, t. j. docilovati 
ekonomického optima na úkor z�etel� kvalitativn� vyšších, ale pak s tím 
nezbytným d�sledkem, že v záp�tí se dostaví sociální újma, a� záchovná �i 



rozvojná. 
 (Klasickým dokladem takovéto újmy je osamostatn�ní ekonomických z�etel� v 
kapitalismu. Protože zde bylo intendováno ekonomické optimum ryze autonomn�, 
dokonce jako nejvyšší v po�adí, musil být jednak zvyšován nepom�r mezi 
ekonomickým a sociálním optimem úm�rn� s tím, o� se ekonomické optimum 
utvá�elo vydatn�ji, za druhé pak se musila p�evaha „praktických“ z�etel� projevit 
služebnou pod�ízeností ideáln�-kulturní tvorby vydatnosti ryze ekonomické, aby 
za t�etí celá struktura spole�enská byla p�izp�sobena intencím kapitálové 
„hmoty“. Protože pak nepom�r mezi ekonomickým a sociálním optimem se musil 
projevit formou sociálního disensu, musila mu v záp�tí jíti také újma ekonomická, 
když s rozvratem sociální základny zachvátil analogický disensus zp�tn� i sféru 
ekonomickou.47) 
 

�ád jednotlivých hospodá�ských celk� se pak podobá politickému, již nastín�nému, �ádu. 
Podstatným znakem skladebného hospodá�ství je suverennost ovládání hospodá�ského 
procesu, k �emuž „je zapot�ebí jednoho jediného: že bude disponovati kapitálovými 
zdroji.“48) 
 

Konkretn� to znamená, že by hospodá�ské funkce byly spole�ensky organisovány, 
jako dnes na p�. doprava železni�ní �i listovní a pod.49) 
 

Zde p�ichází podobnost �ádu hospodá�ských celk� s politickými: jednotlivé podniky by byly 
za�azeny do organizací, ty do sdružení až do celkové hospodá�ské správy. Jedná se tedy o 
správní �ád, do n�jž se každá hospodá�ská samostatná jednotka za�adí dle své specifikace. 
Hierarchie správních jednotek tak m�že stoupat dále: 
 

Plánovité a mezinárodní, resp. sv�tové hospoda�ení jsou v tomto smyslu 
synonyma [...].50) 
 

Osobní odpov�dnost pak je jediným možným �ešením odosobn�ní celkového hospodá�ského 
procesu: 
 

Roz�ešit t. zv. sociální otázku znamená, dáti celému spole�enskému kolektivu živé 
a radostné v�domí spoluodpov�dnosti za „vlastní“ spole�enský „domov“ a 
umožniti každému, aby takovýchto domov� si mohl vytvo�iti co nejvíce.51) 
 

Podobnost této zásady se socialistickou �i komunistickou kolektivisací vysv�tluje J. L. 
Fischer takto: „Ale pak vlastním a nejvnit�n�jším obsahem socialistického postulátu je práv� 
tento požadavek co nejautonomn�jší organisace spole�enské, který konstituuje princip 
skladebné spole�nosti, takže skladebné pojetí by bylo stejn� tak napln�ním socialismu, jako 
jsme oznali v n�m napln�ní demokracie [svobody].“52) 
 Jádro hospodá�ské funkce pak obnovuje to nejzákladn�jší a snad také 
nejzanedbávan�jší, co právem m�že býti pokládáno za p�í�inu celkového odcizení �lov�ka od 
práce, ztráty svého, subjektivního - tedy št�stím protchuntého - p�ístupu: 
 
Než my všichni, neuv�domujíce si tuto elementární pou�ku a proti tomu nau�eni p�ezírat 
pr�m�rnou inteligenci d�lnictva, netušíme ani, o jaké nep�ebratelné fondy tvo�ivých p�ínos�, 
jichž je každý, i ten nejpr�m�rn�jší z nás, by� v mí�e r�zn� odstup�ované, schopen, 
ochuzujeme sebe i celou spole�nost; trvale podléhajíce svod�m mechanisace, jimž jsme 
vystavováni na každém svém kroku, neuv�domujeme si ani, jaké nep�ebratelné fondy radosti 



z práce nejen necháváme nezužitkovány, ale p�ímo soustavn� zasypáváme; vychováváni i 
nuceni k nesamostatnosti, ani si neuv�domujeme, jaké nep�ebratelné fondy �inorodosti nejen 
promar�ujeme, ale vytrvale ubíjíme.53) 
 
2.2.4 Kultura ve skladebné spole�nosti 
 
Funkce kulturní stojí na vrcholu celé skladebné hierarchie, o �ád výše jak politika, jíž je tedy 
nad�azená (viz Dodatky: 1: Skladebná spole�nost). 
 Prvním p�edpokladem skladebné kultury je závislost na této funkci funkce 
hospodá�ské: 
 

Tak by na p�. existovala filmová censura, pravd�podobn� mnohem p�ísn�jší, než 
je dnešní, ale p�i tom p�edstavující její nejmysliteln�jší protiklad: jestli dnes díla 
práv� nejpr�bojn�jší jsou nejspíše vystavena censurnímu nebezpe�í, za to filmový 
brak se m�že rozr�stati do libosti, mnohdy dokonce za patronance vládní: stihl by 
práv� tuto filmovou pakulturu osud, který dnes stihá opravdovou filmovou tvorbu 
a naopak. Pokud pak by jednotlivé kulturní instituce, které jsou spolu 
hospodá�skými podniky - na p�. divadla - podléhaly spole�enské pravomoci: 
kulturní jejich provoz by byl op�t autonomní, jako na druhé stran� jejich 
hospodá�ský provoz by podléhal kriteriím hospodárnosti. P�i tom budiž pln� 
uznáno, že slou�ení obojího tohoto z�etele, kulturního a hospodá�ského, skýtá 
nemálo obtíží. Není však ne�ešitelné: i kulturu lze provozovat hospodárn� a p�es 
to kulturn�.54) 
 

Vztah politiky a kultury - �i lépe funkce politické a kulturní - lze nejlépe pozorovat na 
postavení autority. Totiž jak politické prost�edí, tak i kulturní p�edkládá spole�nosti své 
autority. Zatímco ta politická je zákonem daná, jednozna�ná a ur�ená, tak kulturní nikoliv a 
závisí pak na vysp�losti kulturní tvorby, jakou mocí oplývá kulturní autorita. To je také snad 
d�vod, pro� se komunistický režim - a v podstat� jakýkoliv absolutistický režim - snaží 
ovládnout kulturní sféru a vnutit jí své podmínky, aby tak kulturní funkce sloužila politické �i 
alespo� si byly rovnocenné. 
 

Kulturní autorita - jinak �e�eno - je „nevažitelná“ a každý pokus vynutiti �i 
mimokulturními prost�edky zaru�iti její váhu, dovedl by jen k jejímu 
znevážení.55) 
 

Kultura tak oblažuje ducha spole�nosti. P�ipodobnil-li jsem funkci kulturní k srdci �lov�ka, 
pak je jasné, že �lov�k bez srdce je nemyslitelný. Kultura však zárove� obsahuje tvorbu, jak 
aktivní, tak i pasivní. A je to práv� tvorba, jež �iní podstat� lidského bytí na této Zemi; tvorba 
se pak nevztahuje jen k práci - k hospodá�ské funkci -, nýbrž a snad hlavn� k �lov�ku, jeho 
vývoji - k funkci kulturní. 
 
Všechna bída dnešní doby pochodí odtud, že se nedostává takovéto kulturní autority, že vláda 
duchovní vzala za své pod nadvládou „ducha tíže“.56 
 
2.3 Vývoj skladebné spole�nosti 
 
Je nejvyšší �as zm�nit Fischerovo tvrzení: „Zatím z�stává demokracie demokracií v 
rozpacích“.57) 
 Samoz�ejm�, že takové tvrzení má své opodstatn�ní, a to rovnou dv�: dv� p�í�iny naší 



krize: 
 

Jako základní p�í�inu tohoto rozvratu jsme oznali osamostatn�ní, autonomisaci 
hospodá�ských �inností [...]58) 
 
A p�ece jenom za p�edpokladu takovéhoto jednozna�ného programu [omezení 
svobody hospodá�ské i jednotné zvládnutí �inností hospodá�ských i spojené s tím 
omezení svobody politické i jednotné zvládnutí problém� politických, rozum�j 
jednotný a jednozna�ný vládní program] m�že dojít k žádoucímu organisa�nímu 
podchycení všech významných sociálních funkcí, s hospodá�skými v �ele, aby 
jako další zisk tohoto opat�ení vyplynulo odstran�ní druhé základní nesnáze 
demokracie, rozum�j její správní nezakotvenosti.59) 
 

Myšlenkový koncept skladebné spole�nosti si uv�domuje výše popsané kameny úraz� 
sou�asné demokracie a navrhuje nový zp�sob, nové �ešení, jak naložit se spole�ností: 
spole�nost jako struktura celku, v n�mž jsou za�azeny všechny �ásti, kvalitativn� i 
kvantitativn� nazírány, až po �lov�ka samotného, a to i jako ryze subjektivní �ást. 
 N�kolikráte už jsem o skladebné filosofii J. L. Fischera mluvil jako o návrhu �i 
konceptu a to skute�n� proto, že systém, o n�mž je �e�, musí být dopracován do poslední �ásti 
celku, do posledního ob�ana státu. Osnova, jež je práv� na�rtnuta, tak m�že sloužit v r�zn� 
odstup�ované form� pro r�zné kvalitativn� odlišné �ásti celku. 
 P�edevším ale platí a nutno si �ádn� uv�domit: 
 
K �ešení tohoto úkolu jsme nemohli podati více než základní kameny v podob� po�ádajících 
princip�; jejich konkretní rozvedení i praktická aplikace bude se moci stát až dílem generace, 
po p�. generací.60) 
 



3.1 Skladebná filosofie �ili funkcionální strukturalismus 
 
Strukturalismus (z latinského structura, stavba �i složení)61) ozna�uje typ filosofie, jenž za 
základ všeho považuje celek (jedno, složka, samostatný útvar), jenž se skládá z �ástí, do ur�ité 
míry samostaných celk�, dále se rozvrstvujíce, jsouce však pod�ízeny prvnímu celku. 
Kvalitativní ur�ení �ástí udává jejich vzájemný vztah, zárove� také zabra�uje redukování 
zákonitosti celku na zákonitosti složek. V tomto smyslu si každá �ást zachovává svoji 
identitu, subjektivnost, jedine�nost, nezam�nitelnost. Kvalitativní ur�ení udává funkcionální 
ur�ení a naopak. 
 

Vyšli jsme z p�edpokladu, že lze p�edm�tnými metodami, tedy objektivn�, zjistiti 
funkcionální ur�ení i funkcionální podmín�ní jednotlivých sociálních útvar� a 
konkretní provedení tohoto úkolu nás dovedlo ke stanovení kvalitativního optima 
jednotlivých sociálních funkcí a k vyt�ení jejich kvalitativního po�adí.63) 

 
Jakýkoliv útvar tak strukturálním nahlížením dosahuje p�ímo�arosti a jasnosti. V jakékoliv 
jednot� - celku - se  vyskytují protikladné tendence, vždy dva protipólu, zápasíce spolu, anebo 
harmonicky se dopl�ujíce a vyvažujíce. Božská um��enost, sófrosyné, je práv� zvládnoutím 
t�chto protiv proudících našimi t�ly, naší hmotnou skute�ností, tedy i celou p�írodou. �lov�k 
jako jediný tvor se schopností v�dom� zacházet s t�mito životními silami m�že jejich 
následkem trp�t a jeho úsek života prom�nit v jeden velký boj, vnit�ní svár, jenž mu nedovolí 
splynout s p�írodu v harmonickém souzn�ní; anebo jejich následkem zachytit boží jsoucnost i 
v této hrubohmotné sfé�e, r�st daleko ú�inn�ji a p�irozen�ji, což mu nep�inese absolutní 
rovnováhu, tu nikoliv, avšak dovolí mu pocítit um��enost jako odraz této rovnováhy, po níž 
p�irozen� touží. Nazíráme-li tedy cokoliv jako �ást vyššího celku, jež souvisí s dalšími �ástmi, 
vyhneme se jakýmkoliv extrém�m. Nebo� bychom zásadn� narušili vyváženost celku, 
budeme i k �ásti p�istupovat �ist� a dokonale, ne dle maximy �i minimy, nýbrž dle optimy. 
Náhle si uv�domíme, že výkon kterékoli funkce se utvá�í o to p�esn�ji - um��en�ji -, o� 
p�ípadn�ji bylo uskute�n�no osobní, subjektivní, optimum.62) 
 Vazby mezi jednotlivými �ástmi tvo�í posloupnost. A stejn� jako funkce není 
stejnorodá, tak i jejich vazby. Mluvím-li o posloupnosti, pak nikoliv o aritmetické, nýbrž o 
geometrické. �ím vyšší funkce, kvalita, tím vyšší r�st, vliv v�tší na jednu a menší na druhou 
stranu, tím menší kvantita. 1 a 1 v tomto p�ípad� nejsou 2, ale 3. 
 Hierarchické uspo�ádání dovoluje plynulý vývoj a tok kvalit všemi sm�ry. 
 

To vše [nové pojetí p�írodní zákonitosti i její platnosti v�bec] za jednoho 
p�edpokladu: že dosavadní vrcholný metodický princip v�decké práce, žádající 
výklad složit�jších útvar� nižšími, resp. p�evedení prvých na druhé, bude 
nahrazen principem práv� opa�ným, který by v útvarech nejsložit�jších spat�oval 
klí� k výkladu všech skute�nostních útvar� ostatních. Nebo jinak: jestli doposud 
byla hierarchie v�dní budována jako pyramida od hrotu p�i zemi nahoru k 
základn� se rozši�ujíc, byla by budována nyní od široké základny dole k stále se 
zužujícímu hrotu.64) 
 

Funkcionální strukturalismus nabízí ú�inný pohled na v�c z libovolného zorného úhlu, 
sociálního, politického, kulturního. Pohled na skute�nost samu. Není snadný, vyžaduje práci. 
Není jednoduchý, vyžaduje pochopení a uv�dom�ní složitosti (mnohovrstevnatosti) 
skute�nosti. Je ale možný a je také uskute�nitelný. Utopická teorie se bláhov� koupala v 
samotných ideách. Nihilistické sebezavržení (�ili zamítnutí veškerých hodnot) se namá�elo v 
blát�. Pojetí skute�nosti, zvané funkcionální strukturalimus, si bere do náru�e jak kousky 



nebe, tak blátivou zemi, dokonce mu zbývá i jedna ruka, schopná tvo�it. 
 
Tak jako jsme d�íve proti theoretickému postulátu zmechanisované skute�nosti vyzdvihli 
postulát jejího zlidšt�ní, rozši�ujeme nyní týž postulát i ve sm�ru sociálního utvá�ení lidské 
skute�nosti. V jeho d�sledcích stala by se spole�nost východiskem všech �inností, kde d�íve 
byla pasivním nástrojem, a cílem, kde byla pouhým objektem, aby celek sociálních institucí 
vyr�stal ze široké základny sociálních pot�eb a vyústil v mocenskou jednotu, dirigovanou 
jednak týmž sociálním z�etelem, nadto pak prolnutou hierarchickou stupnicí orgán� 
demokratické kontroly. �ili: kapitál stal by se poplatný spole�nosti, kde d�íve spole�nost byla 
poplatná jemu; stroj zbaven své nadvlády nad �lov�kem, stal by se op�t nástrojem v jeho 
rukou, a lidské práci, d�íve zmechanisované, dostalo by se lidského smyslu i tam, kde se 
nemohla státi osobním ur�ením a tv�r�í radostí. Postulát ekonomie ustoupil by intensit�, 
postulát rozlohy hloubce, postulát kvantity kvalit�. Místo poddanství hmot� nastolena by byla 
nadvláda nad ní po všech stránkách lidské �innosti a individuální isolovanost ve stádném 
mechanismu ustoupila by tv�r�í samot� v kolektivním spole�enství p�i vytvá�ení nového cíle. 
Jedním slovem: kultruní prototyp zmechanisovaného sv�ta ustoupil by novému prototypu 
sv�ta zlidšt�ného po všech jeho stránkách.65) 
 
3.2 Svoboda a �ád 
 
Klí�em k pochopení skladebné filosofie, avšak nejen k ní, vždy� i ona, skladebná filosofie, 
nám má posloužit jako klí� ke skute�nosti samé; �ili klí�em k pochopení skute�nosti samotné 
je pojem svoboda.  
 Ne nadarmo jsou dv� knihy Krise demokracie ozna�eny názvy I. Svoboda a II. �ád. 
Má-li totiž demokracie sloužit k svobod�, tak pak jedin� s pevným �ádem a ješt� pevn�jší 
kázní všech jejich ú�astník� - tedy ob�an�. 
 

Jakákoli svoboda, tedy i demokratická svoboda, má jen tehdy cenu, opírá-li se o 
n�jakou positivní kostru, a� spole�enskou, a� kulturní �i jinou. Jinak se stává jen 
synonymem rozvratu, provokujíc proti sob� - kontrastní reakcí - útlak jako princip 
po�ádku. Svoboda - a demokracie neozdraví, dokud nepoznala tuto moudrost i její 
závažnost - m�že býti jen svobodou �ádu.66) 
 

Zdánliv� nyní odb�hnu od tématu: snad jediná v�c, již J. L. Fischer vytýkal Tomáši Garykovi 
Masarykovi, byla jeho neschopnost nechápat �ád jako poddanství, což bylo d�vodem 
nepochopení pravé demokracie, jíž se p�ibližuje skladebná filosofie. 
 

Nuže to, co je Comteovi omylem metafysické epochy, její individualismus, 
nep�átelský všemu �ádu, je Masarykovi neod�initelným p�ínosem a základním 
pilí�em i nové epochy. Individuum nelze více spoutat ani po rozumové, ani po 
sociální stránce. Žádoucí �ád, žádoucí jednota musí vyr�stat z vnit�ku individua, 
ne pod vn�jším nátlakem. 
 [...] 
 Nuže: Masarykovi je každý �ád poddanstvím a jinak než jako poddanství si jej 
nedovede p�edstavit. Ani náboženský �ád - z�stávaje náboženským 
individualistou; ani sociální �ád - z�stávaje politickým individualistou. 
 Proto mu z�staly ukryty vnit�ní souvislosti mezi novodobou v�dou, demokracií a 
kapitalismem, proto dnes m�že nevid�t kritický stav demokracie, proto stále m�že 
setrvávati u svého individualismu, proto stále jediným prost�edkem spole�enské 
nápravy je mu mravní reforma individuí.67) 



 
J. L. Fischer však pojem svobody rozebírá do vší d�slednosti, rozebíraje ji na t�i �ásti: 
svoboda jako svépovinnost, svéprávnost a nezávislost. Svépovinnost p�edstavuje dobrovolné 
pod�ízení pod ur�itý �ád. Svéprávnost osvobození od nepat�i�ných vazeb. Nezávislost zrušení 
útlaku. Protikladem svépovinnosti jest povinnost; svéprávnosti poslušnost; nezávislost 
závislost.68) V aplikaci na jednotlivé funkce, a� kulturní, politické �i hospodá�ské, to pak 
sm��uje k výkonu co nejosobit�jším a nejp�íslušn�jším. 
 V souladu s tím, co již bylo �e�eno o jednotlivých funkcích pak zcela jasn� platí: 
funkce politické a hospodá�ské jsou svépovinné a svéprávné, avšak nikoliv nezávislé; kultura 
naopak nezávislá, ale nesvéprávná a nesvépovinná. 
 

Když nyní pohlédneme na demokratický postulát svobody, který neznal 
takovéhoto rozlišení [na svépovinnost, svéprávnost, nezávislost], roz�eší se nám 
všechny demokratické antinomie samy sebou. P�edn� zjistíme, že požadavek 
nezávislosti nem�že býti reklamován pro všechny �innosti sociální (a tedy ani 
individuální) rovnou m�rou. Nem�že existovat nezávislost z�etel� hospodá�ských, 
protože jejich ur�ení je služebné: jsou vázány z�eteli spole�enské pot�eby. A 
jenom v tomto omezení se mohou rozvíjeti svým vlastním �ádem, svézákonn�, 
vyžadujíce nyní, aby ti, kdo se jim odevzdali, podrobili se jak tomuto omezení, 
tak jejich �ádu, tedy aby u�inili tak svépovinn� a v tomto rámci se uplat�ovali 
svéprávn�, resp. co nejsvéprávn�ji. 
 Vazby, jimiž byla omezena nezávislost hospoda�ení, pochodily ze sféry sociální, 
kde jsou normovány z�eteli politickými. P�íkaz, pod nímž stojí tyto z�etele, je dán 
požadavkem sociálního optima, které nyní omezí nejen nezávislost hospodá�ského 
pohybu, ale individuálního a skupinového pohybu ve spole�nosti v�bec. 
Politickou nezávislostí pak nazveme vše to, co bylo vy�ato z tohoto omezení, aby 
v rámci takto ustaveného politického �ádu vstoupil op�t v platnost požadavek 
(individuální i skupinové) svépovinnosti a svéprávnosti. 
 Než m�rou žádoucího sociálního optima nejsou sociální z�etele ze své vlastní 
kompetence, nýbrž v d�sledku p�edm�tných i telických („normativních“) p�íkaz�, 
pochodících z oblasti kulturní tvorby. Protože její postavení je v��i všem ostatním 
�innostem sociálním nad�azené, t�ší se vzhledem k nim nejvyšší nezávislosti, 
nezbytné ostatn� nadruhé stran� i proto, aby byl zaru�en optimální rozvoj sociální 
v�bec. Nebo� z této kulturní sféry proudí nové „vymoženosti“ do ostatního 
sociálního prostoru a spole�nost, která podvázala tento proud omezením „svobody 
badání“, „p�esv�d�ení“, jedním slovem omezením kulturní tvorby, zabrzdila tím 
možnost svého vlastního r�stu.69) 
 

Nejhorší možné pojetí svobody, nebo spíše její nepojetí, vyplývá z nejabsurdn�jší možnosti: 
 

Kde není svépovinnosti ani svéprávnosti, není ani nezávislosti, nýbrž nesvoboda, 
t. j. autoritativní útlak, který je nejbezpe�n�jší zárukou, že nejen nebude 
docilováno objektiva�ního optima p�i výkonu jednotlivých funkcí, nýbrž a 
zejména že bude znemožn�n jejich optimální rozvoj.70) 
 

Jedin� zvládnutím svého ducha - a až poté ducha spole�nosti - je možné p�iblížit se k pravé 
demokracii, jež nás vyvede z krize doby - z krize ducha. Potom takové „zvládnutí ducha“ se 
zakládá na obnovení, tedy znovuobjevení, naší kvality a uv�dom�ní naší funk�nosti; na 
aktivním udržování protikladných sil v nás, tedy na um��enosti; a na svobod�, spo�ívající v 
pevném a pravdivém �ádu, jimž nám m�že být skladebná filosofie, a v udržitelnosti, dané 



kázní.  
 Káze� je dalším veled�ležitým pojmem skladebné filosofie, potažmo života v�bec. 
 

Kladu-li p�i tom stále a napo�ád prvý a hlavní d�raz na požadavek ob�anské 
kázn�, ne�iním tak proto, že bych vyzdvihoval na prvé místo u nás stále ješt� ne 
dosti vyvinutou demokracii politickou, ale proto a p�edevším proto, že jen tehdy, 
osvojíme-li si zásady ob�anské kázn� ve všech úsecích našeho sociálního žití, 
tedy také a nikoli naposled v znárodn�ném úseku našeho hospodá�ství, budeme se 
moci nadíti, že práv� tento nejodvážn�jší pokus skon�í úsp�šn�.71) 
 

Uv�domíme-li si, že demokracie stojí na pojmu svoboda, je nesmírn� d�ležité, za co 
považujeme práv� onu svobodu, bezprost�edn� se pojící s �ádem a kázní. Tedy za co považuje 
dnešní demokracie svobodu, �ád a káze�? 
 Z duchovního hlediska m�žeme ke kázni dodat; Dan Millman: 
 

Zákon kázn� poukazuje na paradox: zatímco svoboda je naše mimo�ádné d�di�né 
právo, na tomto sv�t� si ji musíme zasloužit - a klí�em ke svobod� a nezávislosti 
z�stává káze�. Tento princip platí jak pro svobodu niternou, tak svobodu 
vn�jší.72) 
 

Myšlenka svobody bez �ádu stává se rázem anarchystickou myšlenkou, n��ím absurdním, 
bezp�ehým. Svoboda �lov�ka, myšleno svoboda jeho t�la, je stejn� tak myslitelná pouze 
existencí masa a kostí, bez kostí, jakožto �ádu, by t�lo, tedy maso, bylo hromadou ni�eho, 
respektive ni�eho svobodného. 
 Dodejme tedy ješt� koncept pojmu �ádu J. L. Fischera: 
 

Funkce, hierarchie, �ád: v oblasti ideálné. 
Program, organizace, �ád: v oblasti reálné. 
Jejich uskute�n�ním: tvorba. 
Jejím p�edpokladem: káze�. 

Výsledkem: jednota skladebného pojetí.734.1 Systém praktické filosofie 
 
Základním kriteriem pro ideologie a jékoliv myšlenkové koncepce by m�la být udržitelnost v 
praktickém život�. �ili v té dennodenní skute�nosti, v níž žijeme. Nep�ibližuji se zásadám 
pragmatismu, snad práv� naopak: užitek není udržitelnost. Žádná ideologie nám nep�inese 
okamžitý, tedy bezprost�ední, užitek, ale je možné, že skladebná filosofie nabízí udržitelnost 
našich nárok� a ideál�, našich sn� a odhodlání, snažení a tužeb a kone�n�, že se jich též 
do�káme tady a te	: že se uskute�ní a na té nejhrubší úrovni, v hmotném sv�t�. 
 Skladebná filosofie se mi zdá nejen jako udržitelné filosofické sm��ování, ale též jako 
zp�sob napln�ní smyslu života; napln�ní smyslu filosofie. 
 S �istým sv�domím oznamuji, že prvé pot�ebné jsem práv� objevil, tak jako J. L. 
Fischer a tak jako, jak v��ím, mnozí další; podstatné je dojít k tomuto v�tšinov� - než nakonec 
všichni - a pokud možno spole�n�, což nám - filosof�m - dává jeden p�eveliký úkol: p�iblížit 
skladebnou filosofii ve�ejnosti a obor�m nefilosofickým. 
 

Primum necessarium, prvé pot�ebné, - opakujeme napo�ád -, je názorová synthesa, 
která, po�ádajíc dnešní rozvrácený kulturní kosmos ideologicky, stala by se 
oporou a spolu východiskem pro jeho uspo�ádání politické.74) 
 

S vírou, jež má otev�ené o�i, souhlasn� s J. L. Fischerem na záv�r této práce dodávám, že 



doba, kdy si �lov�k po �lov�ku sám v sob� uv�domí otev�evší se cesty tak�ka ideálním 
zít�k�m, p�ijde co nejd�íve. 
 
Nebo� budoucnost pat�í skladebné spole�nosti, i kdyby její stavbu, k níž základy klademe my 
dnes, m�li dokon�ovati a vejíti do ní až naši synové �i synové našich syn�.75)



Doslov 
 
Pokusil jsem se tedy co nejlépe, nejstru�n�ji a zárove� nejsrozumiteln�ji p�iblížit skladebnou 
filosofii, funkcionální strukturalismus, osobu J. L. Fischera i uskute�nitelnou aplikaci všech 
t�chto myšlenek.  
 Samoz�ejm�, že zjednodušení celé Fischerovy filosofie, jež jsem u�inil, sebou nese 
jisté zobecn�ní, tudíž celá tato práce m�že být jen p�iblížením se k samostatnému nahlédnutí 
do odkazu tohoto vyjíme�ného filosofa, p�inejmenším pak ke stru�nému seznámení se s jeho 
skladebnou filosofií. 
 Obtížnost pochopení všech na�rtnutých témat m�že pak být dána oním vytržením z 
kontext�, jemuž se má, z v�tší �ásti kompila�ní, práce nevyhnula. Vždy� sám Fischer na 
po�átku Krise demokracie p�edznamenává, že jednotlivé �ásti jeho díla musí být 
„prostudovány a nikoliv p�e�teny: nebo� v�decká díla se musí práv� studovat“. 
 
Nebylo-li možné uvážit �i dokonce aplikovat Fischerovo pojetí skladebné spole�nosti ve 30. 
letech, v nichž vznikalo, a kdy na mezinárodní politické scén� bujel zhoubný nádor v podob� 
n�meckého nacionalismu; ani po skon�ení 2. sv�tové válce, kdy se pomyslných ot�ží �eského 
národa ujal ne mén� zhoubný režim komunistický, tedy snad dneska po více jak sedmdesáti 
letech mohl by být Fischer�v p�ínos docen�n. 
 Na záv�r tedy: jak jinak nežli takto, od �lov�ka k �lov�ku, by mohl celý vesmír 
možností schovávající se pod slovy „skladebná filosofie“ op�t p�ijít k životu. 
 
 



DODATKY 
 
 
1 Život Josefa Ludvíka Fischera 
 
 
Do krušného období, kdy ješt� Rakousko-uherská �íše ve svých rukou svírala ot�že nad 
�eskými zem�mi, se 6. listopadu roku 1894 v Praze narodil Josef Ludvík Fischer. Jeho otec se 
živil jako lesník na panství Schwarzenberk�.1)  
 Rok p�ed jeho narozením abdikoval profesor Tomáš Garyk Masaryk na poslanecký 
mandát. V �ele nov� zvolené vlády stál vnuk nechvaln� proslulého generála Alfreda 
Windischgrätze. Politická scéna v�ela. �eští politici si neustále víc a víc uv�domují pot�ebu 
v�tší nezávislosti na Rakousko-uherské �íši. I ve spole�enské a um�lecké sfé�e je cítit 
stísn�nost, strach a hlavn� neutuchající touha projevit se a ukázat se sv�tu. V �íjnu roku 1895 
podepisují František Xaver Šalda, Antonín Sova, Otokar B�ezina a další Manifest moderny. 
Celá devadesátá léta pak p�edznamenávají nové sm�ry, jež pozd�ji dostanou kone�nou 
podobu a jimiž se budou �ídit kulturní, spole�enské i politické toky. V takové atmosfé�e se 
tedy rodí budoucí „konstruktivní myslitel �ád�“, demokrat a hluboký myslitel, J. L. Fischer.2) 
 Vychodil gymnázium v T�eboni, na n�mž také složil roku 1912 maturitu.3 )Na 
vysokošolská studia se vrátil do rodné Prahy, kde na filosofické fakult� studoval �eštinu, 
n�m�inu a filosofii.4) Práv� zájem o metodologické otázky literární historie jej dovedl k 
filosofii, jíž se pak pln� oddal.5) Doktorem filosofie se stal roku 1919. První sv�tová válka, 
jež �inila kulisu jeho studiím, dlouhodob� neut�šená celospole�enská a politická situace a 
nespokojenst se stavem �eské i evropské spole�nosti jej vedli k zájmu o sociologii.6) Roku 
1927 se tak již v Brn� na filosofické fakult� habilitoval ze sociologie a za�al jako soukromý 
docent p�ednášet.7) 
 V té dob� má za sebou již �adu vydaných d�l. Krom� vlastních knižních publikací 
p�ekládá Schopenhauerovo dílo, Genius - um�nní - láska - sv�tec. Pravideln� p�ispívá svými 
studiemi, �lánky a glosami do odborných �asopis�, jako je ku p�íkladu Ruch filosofický. Na 
p�elomu dvacátých let p�ispíval do Neumannova �ervna a Kmene. 8) Spolupracoval s 
v�tšinou tehdy významných levickových intelektuál�. 9) S Bed�ichem Václavkem redigoval 
mezi roky 1929 a 1939 Index. Zasadil se o pomoc v republikánském Špan�lsku. S 
Emanuelem Chalupným a Inocencem Arnoštem Bláhou se v 30. létech podílel na založení 
Sociologické revue. 10) 
 �ást Fischerova života až do studií sociologie znamená pragmatistické období. 11) 
Práv� vyrovnání se s pragmatismem, vznikajícím v druhé polovin� 19. století, se stal úkolem 
jeho generace. P�ekonání pak nejen pragmatismu, ale i pozitivismu mu dovolilo vytvarovat si 
vlastní a osobité pojetí filosofie. 12) Po�átkem t�icátých let, kdy vst�ebává i subjektivismus a 
voluntarismus, kone�n� staví sv�j filosofický systém. 13) Skladebná filosofie je položena na 
t�ech základních kamenech: funkce, struktura a celek. Pop�ípad� m�žeme dodat ješt� další 
úst�ední pojmy: vazba, hierarchie a �ád. 14) Od této doby již po celý život Fischer zastává 
názor, že jen skladebná filosofie je sto �ešit spole�enskou krizi 20. století.15) Aktuální vývoj 
spole�nosti a jeho filosofické úsilí vrcholí požadavkem „skladebného“ státu, jenž v sob� 
slu�uje principy klasické demokracie s plánovit� �ízeným �ádem socialistického typu.16) 
 Sv�t vidí jako strukturáln� kvalitativní rozr�zn�nost s odlišnými zp�soby existence. 
17) Což v d�sledku znamená d�raz na celek, jenž je definován pomocí funkce, ale i na 
jednotlivé �ásti, též obsahov� a kvalitativn� hodnotné. 18,19) Funkcionální strukturalismus, 
neboli skladebná filosofie jako zp�sob jeho vst�ebání kritiky kvantitativn� pojaté v�dy 
novov�ku, jež kvantitativní a mechanistické pojetí spojuje s krizovými jevy novov�ké 
evropské spole�nosti. Nalézá tedy cestu z krize v obnovení kvality a osobnosti �lov�ka.20) 



 Život J. L. Fischra je neodmysliteln� spjat s jeho bezprost�ední ú�astí na �ešení 
problému tehdejší doby. Na konci první sv�tové války tak volil cestu revoluce a jeho mladé 
srdce tehdy obhajovalo vznikající sov�tskou spole�nost. 21) Svou prozíravost však dokazuje 
ku p�íkladu dílem Krise demokracie, kde vedle formulování své skladebné filosofie vykládá 
podrobn� podobu italského fašismu, n�meckého nacionalismu a dalších politických forem; a 
hlavn� varuje p�ed zhoubnými základy t�chto ideologií. Systém skladebné filosofie tak 
získával i aktuáln� politické funkce jako je obrana p�ed fašismem. 22) D�sledkem jeho 
spole�enské angažovanosti je osobitý myšlenkový koncept: skladebná filosofie. 23) Díky 
tomu z�stává Fischerovo dílo jednotou teorie a života, ponechává si tvá� skute�nosti a neutíká 
k utopické ideologii, ani k aktuálnímu �ešení krize, jež by nem�lo uskute�nitelné pokra�ování.  
 Po studiu na pražské fakult� byl zam�stnán od roku 1921 od roku 1935 jako odborný 
pracovník ve Ve�ejné a univerzitní knihovn� v Praze a v Zemské a univerzitní knihovn� v 
Brn�; mezi roky 1923 a 1933 ve Studijní knihovn� v Olomouci. 24) V roce 1935 je 
mimo�ádným profesorem sociologie a d�jin filosofie. 25) Období mezi roky 1939 a 1945 
strávil v Nizozemsku. Po válce, již v roce 1945, stál u rozší�ení Palackého univerzity o 
Filosofickou fakultu, jejímž prvním rektorem se také stal. 26) P�sobil pak zde jako profesor 
až do roku 1957. �ádné profesury dosáhl na brn�nské universit� roku 1945, kde p�ednášel 
krom� období války od roku 1927. 27) Mezi roky 1957 a 1960 p�ednášel op�t v Brn�, pak se 
musel na dlouho odml�et v nucené penzi. Na univerzitu v Olomouci se vrátil už jen na krátké 
období „Pražského jara“, 1968 až 1969. 28) Komunistický režim sdílel jako mnoho dalších 
intelektuálu, jež nehodlali na rozkaz p�izp�sobit své myšlení: zásahy státní mašinerie, 
pomluvy inteletkuáln� blízských, nedokon�enost vlastního díla. 29) Byl �lenem mnoha 
organizací, �AVU, Svazu �s. spisovatel�, Leibnizovy spole�nosti v Hannoveru, Sv�tového 
parlamentu pro sv�tovou kulturu v Berlín� aj.30) 
 Fischerova práce a dílo t�icátých let je názorným d�kazem �ásti �eského 
nemarxistického antimechanistického myšlení, jež spontánn� rostlo a samostatn� sp�lo k 
dialektice. 31) „Jsem totiž p�esv�d�en, že strohost mechanistického prototypu je pouhým 
d�sledkem názorového primitivismu evropského, a široce se rozv�tvující nesouhlas s ním že 
je ukazatelem úsilí o vytvo�ení skute�nostního prototypu vyššího, resp. dokonalejšího.“38) J. 
L. Fischer pat�il k našim p�edním znalc�m d�jin filosofie, avšak jeho snaha o vlastní 
filosofický systém a analýzu soudobé spole�nosti mu nedovolila v tomto sm�ru výrazn�ji 
vyniknout. 32) Jeho skladebná filosofie v mnohém p�edjímala pozd�jší západoevropský 
strukturalismus. 33) P�edb�hl amerického sociologa, Parsona Talcotta, jenž se pomocí 
strukturáln� funkcionalistické teorie pokusil uspo�ádat spole�nost, jejíž podmínkou by byla 
identifikace s obecn� uznávanou soustavou hodnot.34) 
 Filosof a sociolog J. L. Fischer, pronikavý analytik své doby, jež byla neum��en� 
zatížena mechanismem a kvantitativismem, po sob� zanechal rozsáhlou v�deckou a 
publicistickou práci. Zem�el 17. února 1973. Roku 1992 mu byl im memoriam ud�len �ád 
Tomáše Garyka Masaryka 4. t�ídy. Téhož roku byla založena v Olomouci Spole�nost J. L. 
Fischera. Smysl Fischerovy práce, jeho snah a úsilí, ú�el skladebné filosofie a celého jeho 
života charakterisuje krásn� následující text: „Tento stát, náš stát, byl nám dán jako úkol, 
který teprve musíme plnit, jako p�islíbený démant, jejž si musíme zasloužit. Pokud tak 
dovedeme, stane se nám i koruna svatováclavská, tento viditelný symbol �eského státu a 
�eské státnosti, více než mrtvým kovem a mrtvými kameny: rozzá�í se živým sv�tlem a 
teplem našich srdcí a teprve pak v její zá�i rozezní se chorál svatováclavský ve své živé, 
nehynoucí plnosti.“39) 
 Z jeho vlastní tvorby: Über die Zukunft der europäischen Kultur, 1929; Zrcadlo doby. 
Abeceda skoro filosofická, 1933; Krise demokracie. I. Svoboda, II. �ád, 1933; Národní 
tradice a �eská filosofie. Úkol a výzvy, 1939; T�i stupn�. Filosofický v�jí�, 1948; Sokrates 
nelegendární, 1965; a další.35 



 

36) 
 
 
Mn� u�aroval sv�t: 
svou krásou, svým tajemstvím, svou dravostí k �inu. 
Sterými výzvami m� volá - za sterými výzvami jít - 
což mohu? 
Cht�l bych ho schvátit celý a zatím musím v��n� na rozcestí stát, 
jen jedním, jen jedním životem žít, 
v��n� tulákem být - 
Pro� není možno, pro� není možno 
tisíci život� žít?37) 
 
 



2 Skladebná spole�nost 
 
 
Nástin umíst�ní základních sociálních funkcí: 
I. Funkce, jež r�zným kulturním zásahem formují p�írodní skute�nosti pro individuální i 
sociální pot�eby, dále bohat� v�tvené, pod�ízené však dalším funkcím (II. a výšším). Mezi n� 
pat�í na prvním míst� výroby zem�d�lské a pr�myslové, op�t v�tvené. Dále hospodá�ský styk: 
p�n�žnictví, obchod; komunika�ní styk: doprava; ubika�ní funkce: stavebnictví. 
II. Funkce, jejichž p�edm�tem je lidský subjekt jako sociální skute�nost (zdravotnické, 
t�lovýchovné). 
III. Funkce, jejichž p�edm�tem je lidský subjekt jako sociální skute�nost. Mezi nimi úst�ední 
místo zaujímá funkce politická. Další pak funkce sociáln�-regulativní, mající na starost 
legální zabezpe�ení, úpravu spole�enských �i mezinárodních vztah�. 
IV. Funkce, jejichž p�edm�tem je tvorba nových kulturních skute�ností. Funkce kulturní, 
kulturn�-zprost�edkující, výchovné, technicky-výzkumné. 40) 
3 Funkce politická 
 

 
Samotná funkce politická je svézákonná, tedy povinná dbát svézákonnosti, to je specifického 
optima všech z�etel� �áste�ných. Její svézákonnost je tendencí po sociálním optimu, jejíž 
zárukou je míra závislosti na spole�enském celku. Funkce politická se v�tví v další díl�í 
funkce, jež jí jsou pod�azené. Rozsah této svézákonnosti jednotlivých funkcí tvo�í spolu 
p�ípustnou míru jejich autonomie.  
 Politická správa: politická funkce p�sobí na ostatní funkce dvojím zp�sobem: jako 
mód v�cný (objektivní), tvo�ící v�cnou správu, jež je �ízená spole�ensky (výkonná správa) �i 
svobodn� (dohledávací správa), v obojím p�ípad� p�sobí na další jednotlivé funkce speciální; 
anebo mód osobní (subjektivní, existenciální), mající na starost jednotlivá �i sdružená 
individua ve vztahu, v n�mž je individuum subjektem i objektem zárove� (povinnosti nejsou 
ukládány neosobn� shora, avšak vyplývají z jejich osobního souhlasu). 
 Obojí módy má v kompetenci politická samospráva, pro níž dále pracují t�i funkce: 
samospráva odborná s autorativními a odbornými kompetencemi (p�sobící jako poradní 
odborné sobory); zájmová a odborová, jež p�sobí jako ekvivalent v�cné správy, dbající na 
osobní z�etel. 
 Politická samospráva  je nositelkou politické svrchovanosti, ustavujíc politické z�ízení 
demokratické. Jest poslední a základní mocenskou autoritou ve spole�nosti, kone�nou a 
rozhodující instancí ve všech v�cech politických.  
 Politická funkce je vázána v��i spole�enskému celku, tedy sociálním funkcím, bu	 



personálním svézákonností, anebo sociálním optimem. Samotný vztah je pak ur�en 
významem konkrétní sociální funkce, jenž je bu	 záchovný, anebo rozvojový. Vztah módu 
v�cného a se spole�enskou funkcí záchovného významu je p�ímoúm�rný. Vztah módu 
osobního a sociální funkce rozvojového významu je nep�ímoúm�rný. 
 Politika jest autoritou ideáln�-normativní, nikoliv kvalitativní; nejvyšší mocenskou a 
legální instancí. 
Takto vypadá nástin skladebné spole�nosti a politické funkce. Koncepce, z níž vychází je do 
úplnosti osv�tlena v Krisi demokracie J. L. Fischera. 41) 
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