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Směle našeho filosofa, Josefa Ludvíka Fischera, ve své mysli řadím vedle Friedricha Nietzscheho či F. X. Šaldu, neboť právě on ze svých myšlenek činí co Nietzsche, dodává jim barvy, pestrosti a jasu; ostrý břit rozumu propojuje v nerozlučné pouto s fantasií, obrazností a představivostí, jež činí ze suchopárných odborných textů živou látku; a podobně jako Šalda činí ze svého oboru umění.
	Prolog samotný, nazvaný Můj svět, z Fischerovy knihy Tři stupně, předznamenává neobvyklou formu jeho myšlenek:

Mé oči jsou lačné, jich lačnější zvídavost moje,
krása světa hluboko ranila mě v oči, ale tajemství světa hlouběji a víc.
Oči jsou nevěrné, oči se toulají, nespočinou, jdou-li za krásou.
Ale tajemství světa je hluboko skryto, musíš se zastavit, nořit, ponořit v ně:
uzmout světa a života řád.
Svět je minulost a přítomnost, vše, co bylo a je -
mrtvá minulost přichází ke mně a o život prosí,
chtěl bych ji celou, celičkou obsáhnout v sobě,
vše, co bylo a je,
celý svět,
jak kouzelník zaklít jej v sebe:
svázat svým myšlením, zotročit, vytvořit znovu.

	Fischerova Krise demokracie, napsaná na počátku 30. let 20. století měla za cíl pomoci z problémů, jež zmítaly celým světem, ale také, a to především, předložit nový systém, jenž by odpovídal potřebám doby, ale zejména člověku samotnému.
	Proto také hodnota tohoto dvousvazkového díla přetrvává do dnes, neboť problémy jsou vyřešeny obdobně jako po první světové válce, tedy nevyřešeny, jen přehlíženy, a dosud čekají a čekají, zdali si je člověk uvědomí a dodá tak potřebné nápravy, anebo z jeho podvědomí budou nadále vyplouvat v podobě konfliktů, ať na osobní či mezinárodní úrovni.

„Právem bylo řečeno, že národ není charakterizován ani tak velikými muži jako způsobem, jak je poznává a ctí.“ Nietzsche by se tedy, kvůli těmto jeho slovům, velice podivoval, jaké klenoty svého, českého, myslitelství ponecháváme nepovšimnuty. Toť důvodem, proč tématem mé práce se stal Fischerův filosofický odkaz. Příčinou toho mi pak je poselství, po mně volající, nahlédnu-li do Krise demokracie.


1.1 Historická nutnost změny základní myšlenkové koncepce

Dříve než se dostaneme k situaci v současné době je více než nutné poohlédnout se do naší minulosti. Historie nám ukazuje vývoj člověka a jeho společnosti napříč věky, avšak navíc, což si málokdo uvědomuje a využívá tohoto poznání, nám historie ukazuje růst jednotlivcův. Čili každý člověk prochází týmž samým procesem vývoje, jakému byla podrobena společnost, od jejího počátku po současnost. „[...] ne ovšem tak, že by časově věrně sledoval postup vývojový, nýbrž že provozoval soustavně hysteron proteron [dříve později, neboli: obrácení časové a příčinné následnosti], vsáhaje tam, kam volalo jej spříznění inspirace.“1)
	Historie nám pak poukáže v jakém bludném kruhu se již tisíciletí točíme, respektive po jak nepatrném úseku spirály se obtáčíme výše. Milétský okruh filosofů jest prvním směrem a první školu, jež se zvrhla v jednostranný pohled na skutečnost a jejíž zraky utkvěly na arché, omezené později na hmotnou látku. Oproti miléťanům stojí eleaté, zastánci antického racionalismus; příklad Zenónových aporií je zřetelným ustrnutím v obecných rovinách, opět odtažených od skutečnosti, leč opačným směrem. Tento vzorec rozvrstvení poznávajících je od platný dodnes: starověký atomismus vůči Platónově idealismu; novověký anglický empirismus vůči francouzskému racionalismu; materialismus Karla Marxe vůči Hegelově idealismu.
	Radikální dualismus se nenápadně vine naší historií jako stříbrná nit, jež se však dokáže vmísit do všech sfér života. Nejen ideologické rozdvojení, ale i praktické. Ať společenské rozvrstvení, proměnlivost hodnot či ekonomiko-politické vztahy, ve všem se projeví tento myšlenkový extremismus. Proto platilo a dosud platí zjednodušující pravidlo,že “stát pevně spočíval na dvou mocných veřejných ctnostech: na úctě k bohatým a na pohrdání chudáky.“2)
	Nedokáže-li tedy člověk sjednotit tyto dva základní směry našeho poznání, nesjednotí-li proudy extremismu v jedno, vždy se bude pohybovat od jednoho k druhému, a to pomocí převratů, revolucí, násilí: stejně jako dosud. Zavírá oči před skutečností ten, kdo hodnotí současnou situaci jako vyjímečnou a první, jež se obejde bez oněch násilných historických momentů, doprovázejících střet dvou myšlenkových extrémů až do 2O. století. A jako ten, jenž zavírá oči a narazí o první strom stojící mu v cestě, narazí také ten, jenž si neuvědomí všepronikající myšlenkové koncepce stojící v pozadí našeho bytí. Dojde-li k pochopení vzorce myšlenkových koncepcí, dojde i ke všem změnám, po nichž se od pradávna tolik touží: uměřenosti, neboli souladu kvality a kvantity, svobodě a optimu, neboli souladu nároků a činnů.

[...] každá nová epocha se rodí ze vzpoury; i ta, u jejíž kolébky stojíme dnes.
	Každou vzpourou se něco odmítá; nejčastěji přemíra vazeb. Ale také jejich nedostatek. Vlastní, bytostný rozdíl mezi doznívající epochou, nazveme ji mechanistickou, a mezi epochou právě nadcházející, nazveme ji skladebnou, je právě v protipolné povaze jejich vzpoury. Prvá byla vzpourou proti řádu pro svobodu, druhá je vzpourou proti rozvratu pro řád.3)

Důvodem, proč antické období není provázeno tak fatálními a sebezničujícími činy (což jsou ony konfrontace dvou protikladů, extrémů), je existence středního činitele, jenž stál mezi dvěma proudy, sám příkladem dokonalosti pochopení mnohovrstevnaté skutečnosti, snižujíce tak sílu dvou protikladů. Zoosobněním tohoto činitele je mezi eleaty a miléťany postava Pýthagory, jenž úspěšně vedle náboženství a esoteriky postavil politiku a ryze praktický život. Ztělesněním samotné uměřenosti, sófrosyné, hesla „poznej sám sebe“, gnóthi seauton, jež vedlo optimu - k vyrovnání protikladných sil v nás -, jest postava Sókrata.

1.2 Situace na počátku 21. století

Naše doba mi připomíná ono neblahé znamení, jež se vznášelo nad Římany krátce před jejich zánikem pohodlností, zahálčivostí a degenerací. Podobná degenerace zavání z postmodernismu, pronikajícího do nejrůznějších oborů. Už samotný název značí neschopnost osobitosti, vývoje a poselství. Postmoderní nic neříká, jen hučí stále dokola ta samá slova. Modernost, jež je každým dnem aktuální a každým údobím minulostí, vzavše později na sebe charakteristický název a řadící se galerie minulosti, se dneska ztrácí. A to právě nedostatkem osobitosti, individuálnosti, naopak přemírou obecnosti, veřejnosti, neodbornosti: jednostraností hmoty. Příčina této celospolečenské krize tkví hluboko v minulosti, hlouběji a dále i za řeckou polis.

Prostřednictvím dějin se pokoušíme pochopit změny, k nimž dochází v lidském duchu. Nejprve si však musíme uvědomit, že tyto změny neprobíhají na téže úrovni. Jisté historické jevy jsou závislé na jiných, hlubších, a ty zas jsou na oněch nezávislé. Představa, že všechno ovlivňuje vše, že všechno závisí na všem, je vágní mystický předpoklad, který musí odpuzovat každého, kdo si chce zachovat jasný pohled.4)

Řešení dané krize nespočívá jen v objevení kvality, ztracené v dnešním kvantitativně zaměřeném světě, ve vyzdvižení jedinců, ztracených v davech a odosobněných masách, či v uvědomění současné situace. Vězeň se stává zcela volným až po pozbytí svých pout. A stejně tak se člověk musí zbavit svých pout, aby dosáhl své optimální realizace. Našimi pouty je politická pavučina. Proto J. L. Fischer řešení naléhavých otázek své doby viděl v zodpovězení Krise demokracie.5)
	Zárodkem demokracie byl jedinec. Konkrétní osoba jako ústřední bod, od něhož vše vychází: „[...] nositelem suverenity ve společnosti je individuum.“6) K radikální změně došlo ve 30. letech, kdy ideál demokracie (svobodou k rovnosti) degraduje na boj o hlasy voličů, zájmovou činnost jednotlivých politických stran a jejich vzájemný boj, namísto dohody. Demokracie, jejíž tvář vidíme i dnes, je ryzím formalismem, důsledkem hmotného a mechanistického pojetí života, vybujevšího na přelomu 19. a 20. století.
	Všeprostupující krise stojí na třech pilířích: projev neomylné vůle lidu, nefunkčnost vztahu parlamentu a občana, byrokratický stát. Paradoxem celé demokracie je úloha jednotlivce, jenž se stává pouhým voličem, loutkou politických stran, smějící se projevit jednou za volební období. V důsledku toho sčítací volební mechanismus zaručuje většinové volby a z občana se stává široká masa, neosobní dav. 

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

Takový způsob přímé demokracie pak zapřičiňuje centralisované postavení parlamentu, jenž má samozřejmě za úkol politickou správu, avšak náhle též společenskou správu a odborné záležitosti týkající se státu, přesahující však znalosti samotných politiků. Stát jako celek - ale i občané jednotlivě - ztrácí na síle moci a rozhodnutí. 
	Nepřiměřené zatížení politické sféry pak zapřičiňuje vznik mnoha vedlejších organizací, podřízených parlamentu. Celá věc vyúsťuje v neúnosný byrokratismus. Stát pak snažíc se dostát svým maximalistickým požadavkům stává se „[...] všemocným, ve skutečnosti bezmocným zřízením parlamentárním.“8)

Tam, kde společnost disponuje ke správě svých záležitostí pouze zřízením parlamentárním, které se zdvihá jako vysoká kupole nad úrovní společenskou, nejsouc poutána k ní ničím jiným, než občasnými bezprostředními zásahy občanů při volbách, nezbývá jí, než aby si vytvořila na výkon všech úkolů, spojených se správou společenskou, specifický orgán, státní administrativu, představovanou byrokracií.9)

Rozhodčí instancí zůstává při tom všem parlament, jemuž bude nyní rozhodovati fakticky o všem, o otázkách nesporného politického významu jako o otázkách nejpodružnějších, o otázkách nesporného politického dosahu jako o otázkách nejodbornějších. Bude přetěžován stále více a více balastem a na druhé straně mu budou ukládány složité problémy, k jichž řešení není kompetentní. Nadto se mu nedostává jednotící direktivy, podle níž by řešil všechny tyto úkoly, a na dovršení všeho nemá mnohdy ani technických prostředků, aby je provedl.10)

Tato podoba demokracie provází náš dennodenní život i v 21. století, a neboť demokacie se nám zdá jako jediné možné politické východisko v civilizované společnosti, je obzvláště nutné zvážit jaká forma, zejména ale jaký obsah, provází demokracii nyní. Možnosti a povinnosti našeho života vychází a jsou podmíněné politickému řádu, jemuž jsme se uvázali.
	20. století počíná neochvějně vládnout duch tíže. Společnost volí jedině maximální kvalitativní růst. Rozvoj přírodních věd orientuje jednoznačně hmotnou cestou. Zjev Friedricha Nietzscheho je „protestem proti stádnému duchu tíže.“11) Merkantilismus, protekcionismus promění se v kapitalismus a imperialismus. Ekonomickým cílem není zajistit dostatečným způsobem společnost, naopak maximalistické nároky vše mění v zaslepenou soutěživost a následující vykořisťování. Hmotný čili ekonomický cíl žene vpřed, zpřetrhává hodnoty a původní funkce politické i sociologické.

Z týchž zdrojů vyvěrá vpád podvědomí do vědy i umění, zde jsou kořeny onoho rozkladu osobnosti, který zalehl kulturní kosmos prvého poválečného desetiletí; ale zde také příčiny všech těch sociálních i kulturních reakcí, které před hrozbou životního rozvratu i před pouští zkapitalisovaného světa se utíkají k vegetativním, „přirozeným“ sensacím, jak je skýtá sport, tramping, jedním slovem „návrat k přírodě“. Ovšem začasté s tím neblahým osudem, že i sem zalehnou svody kvantitativních rekordů, že i zde předrážděná sensibilita se vybije výrazovými narkotiky spíše siláckými než silnými.12)

Veškerá míza stromu vyschla mechanicismem a automaticismem, jež protchnuli společností a znemožnili jí svým ustrnutím a křečovitým bráněním jejich zastánců přirozenému růstu a vývoji. „Ať zde či tam, vlastní síla a rozhodující moc přešla z činitelů individuálných a svobodných na neosobní a hmotné.“13)

1.3 Ideologie a jejich cesty

Novověká demokracie se odvíjela ve dvou proudech, v anglickém a francouzském. Přestavitelem anglické politické tradice je nám John Locke, jehož libertářské pojetí předcházelo dosud žijícímu liberalismu, kde „[...] prvý a hlavní důraz je položen na individuální svobodu, kterou je společnost vlastně povinna ochraňovat.“14) Naproti tomu stojí zastánce egalitářské demokracie Jean Jaques Rousseau, v jehož teorii „[...] prvý a hlavní důraz je položen na společenskou rovnost.“15) Na těchto dvou ideologiích lze nejevidentněji pozorovat svár dvou protikladů, v tomto příkladě, empirismu a racionalismu.
	Praktickou stránkou liberalismu se však stává absolutně svobodná soutěž, tedy ničím neomezované kořistnictví, jež zákonitě muselo vyvolat potlačení práv dělníků, tedy paradoxně větší nesvobodu než dříve. 

Smyslem této dělníkovy svobody tedy jest, že je najímán vlastně jako věc, která je stejně neosobně, tedy opět věcně, zařazena do vývrobníkho procesu, aby byl jako opotřebovaná věc vyřazen z něj, jakmile přestane fungovat.16)

V důsledku toho, jako jediná možná aktivní obrana, přichází uvědomění dělníků, vznik nového rozvrstvení, tříd, a vědomý boj proti vlastnímu protikladu: boj proletrariátu.

Nespornou a neodčinitelnou zásluhou marxismu zůstane, že byl jedním z nejúčinnějších prostředků dělnického sebeuvědomění a protože Marx postavil dělnictvo jako vykořisťovanou třídu proti vykořisťující buržoasii, vzalo toto uvědomení na se formu třídního uvědomení.17)

Zejména vlivem 1. světové války došel marxismus ztráty původních myšlenek výchozí ideologie a vznikly dvě, takřka protichůdné, skupiny: sociální demokracie, sloučivší se s kapitalismem, a radikální komunismus. Slovo proletariát stejně tak ztratilo po čase svůj význam - totiž třída uvědomělého dělnictva - a stalo se fetišem. 

[...] jakákoliv činnost vědecká či umělecká může takto být fetišizována, dojde-li ke změně takřka nepozorovatelné: ta činnost, kterou člověk z celého bohatství své svobody dělat může, mění se v činnost, kterou dotyčný dělat musí. Tím se ze svobodné lidské bytosti mění v druh otroka: otrokářem tu však není nějaký starořímský boháč, ale např. automobil či ona „činnost“, nutná k jeho řízení. Tím se však takováto „činnost“ mění spíše v druh jakési posedlé trpnosti [...].18)

Následuje proces odproletarisování proletariátu, „neboť dialektický princip předpokládá trvalé vyrovnávání protiv, které se trvale pozměňují.“19) Marxismus snazivše se vymanit z dialektického zákona, vymeziv prostor pro proletariát, jenž jediný zvítězí a pohltí či zničí zbylé třídy, sám proti sobě vznesl meč, který jej později rozpůlil. Ze třídy se stal stav - podobně jako se později inteligence přeměnila z elity na stav - a zbylá část uvědomělého dělnictva se stala jakousi aristokracií, jež nyní musí vést odproletarisované či proletarisací nepostižené dělníky. Autoritářský charakter komunismu jej tudíž přibližuje obdobnému charakteru fašismu a nacionalismu. Samotná ideologie komunismu se pak dostává do slepé uličky. „Pro svou negativnost tedy nepřekonal kapitalismus ani ideologicky, tím méně fakticky.“20)

[...] Ale pak vzdáti se i posledních zbytků marxismu neznamenalo by nic jiného, než vzdáti se jakékoli ideologie, která by byla nějak socialistická.
	Zde je bludný kruh: třídní boj nevede k cíli, bez třídního boje se ztrácí tento cíl.
	[...] krise kapitalismu nutně vede v zápětí neúčinnost třídního boje, tedy pravý opak toho, co očekával marxismus.21)

Ideologie italského fašismu a německého národního socialismu namísto aby řešily problémy kapitalistické společnosti, využívají je ve svůj prospěch. Kráčejí tak ve šlépějích středověkého solidarismu tím, že jej přeměnily v národní solidarismus, jenž vyústil v politickou formu italského fašismu.22)

Čistě logicky nazíráno to znamená, že fašismus chce to, co je určujícím znakem, vymeziti tím, co má být tímto znakem teprve určeno, tedy že se dopouští velmi průhledného „bludného kruhu“. (Což - dodejme mimochodem - platí pro běžný nacionalismus vůbec.)23)

Tímto budiž ve zkratce řečeno o všech základních politických ideologiích, včetně té demokratické, a jejich dopadech.

1.4 Skladebná filosofie jako východisko z krize

Současná krize stojí před námi jako úkol, jehož je nutno zvládnout a to cestou vědomou, tedy činem. Základní trojjednotou činnosti jest program, organizace, řád, jež dovršuje kázeň, jako jejich předpoklad a důsledek zároveň.24)
	Nadřazenost jednotlivých organizačních úkolů je dána jejich kvalitativním významem. 
	Osnovným organizačním principem této kvalitativně určené hierarchie je kriterium funkcionální.	
	Výsledkem jest řádová skladba. Tedy jednotlivé prvky jsou funkcionálně propojené, aby tvořily postupnou nadřazeností či podřazeností jednotu celku.
	Takové uspořádání připomíná přirozenost přírody, v níž přeci každá věc, rostlina či živočich, jakékoliv kvality, má svoji neodmyslitelnou úlohu, tudíž nelze tvrdit, zda a co je důležitější a významnější či naopak. Se zvyšující se kvalitou roste přímoúměrně i náročnost, potřebná kvalifikace, kvantita je v protikladém postavení, roste nepřímoúměrně. 
	Skladebná filosofie dovoluje, ba přímo nutí, přihlédnout k části celku, neboť pokud nebude rozvíjena ona část, nebude se rozvíjet ani celek: tedy celek je skutečný jen ve svých částech.
	Jedině s pomocí kázně můžeme vytvořit příslušný program a organizaci danému úkolu. Pokud tak učiníme, získáme řád, s jehož pomocí můžeme na úkolu aktivně pracovat, naplnit smysl jeho poslání, růst a vyvíjet se.
	Vrátíme-li se ke konrétnímu úkolu: krisi demokracie, krisi společnosti, zbývá přiřadit všem společenským částem dle jejich funkce příslušný program a organizaci.

Východisko z této sociální i hospodářské krize je tedy jediné: programové zvládnutí všech sodiálních činností v jednotu společenského řádu. Konkrétně: skladebná společnost.25)

Zmínil-li jsem jakéhosi středního činitele, jenž se stává schůdnou cestou pro oba extremismy, protiklady, pak právě jím je skladebná filosofie, zahrnující v sobě ku příkladu jak Hegelův objektivní idealismus, tak i Marxův materialistický realismus. V tomto směru ji pak můžeme nazvat „kvalitativním realismem.“26) Tedy způsob jak vnitřní silou - kvalitou - dosáhnout dokonalého a pravdivého poznání skutečnosti - reality-. A tím se tato myšlenková koncepce stává východiskem z dlouhodobé a tolik úzkostlivé krise.

Protože skladebné pojetí překonává všechny tyto dialektické rozpory, překonává stejně nutně i rozpory, jimiž je protkána kapitalistická společnost. Protože ruší odosobnění všech vrstev kapitalismu, ruší také a především „odlidštění“ dělnictva, jeho „proletarisaci“, zařazujíc je svéprávně do společenské jednoty.27)

Ve víru času se ztratily hodnoty života, jež člověku dávají tolik potřebnou víru, naději a sílu. Už dlouhá staletí jsme se rodili do stále se zvětšujícího nevědomí a je nyní naším úkolem najít své místo v tomto světě, přijmout svoji úlohu - svoji funkci -, vytvořit kázeň a společně stanovit program a organizaci. Toť skladebná filosofie.
	Posledním úskalím ideologií - a nyní právě demokracií všeho druhu - je fetišizace vůle lidu. V to se zvrhlo naše snažení a naše naděje, to nám sebralo sílu i víru a „to“ musíme odhalit, abychom ještě dneska splnili svůj sen.

„Vůle lidu“, z níž právě demokracie učinila fetiš, aby dnes sama nejkrutěji doplácela na svůj omyl, je takovouto beztvarou látkou, vzdouvanou afekty a svrchovaně přístupnou afektivním vlivům, která musí být formována kázní, aby našla cesty své řádové objektivizace.28)


2.1 Skladebná filosofie Josefa Ludvíka Fischera

Skladebná filosofie označuje filosofické pojetí světa J. L. Fischera a řadí se tak mezi původní a osobité filosofické systémy, jež obzvláště v českém prostředí jsou velice ojedinělé a tudíž o to hodnotnější, o co jsou uskutečnitelnými - tedy i prakticky hodnotnými - a teoreticky pravdivými. 
	Fischerovou snahou bylo vyřešit otázky (problémy, krize) jeho doby, jež však svými kořeny sahaly hluboko do minulosti a svou rozsáhlostí i důsledky daleko do budoucnosti. Tudíž netvoří filosofii ideální, nezávislou a odtrženou od skutečnosti, ale takovou, jež by bylo možné aplikovat a žít jí do všech důsledků. 
	Filosofii skladebnou lze také označit jako strukturální filosofii, ovšem s tím vědomím, že J. L. Fischer ji domýšlí a doplňuje o další, své, myšlenky a činí z ní tak systém aplikovatelný celoplošně v obecné rovině (na společnost, ekonomiku, politiku, kulturu), ale i na jednotlivé obory tak, aby společenský systém, jenž bez pochyby je nutné mít, sloužil člověku a jeho služba odpovídala všem ideálům, jež si klademe: „[...] prohlubovat ve svém veřejném životě demokratičnost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a solidaritu na světě.“29)
	Skladebnou společnost (viz Dodatky: 2 Skladebná společnost), již J. L. Fischer vidí jako jediné východisko z celkové krize, načrtvá a navrhuje k uskutečnění, v sobě obsahuje řešení mocenských, společenských a ekonomických rozepření, jež otřásají světem dodnes ve větším či menším měřítku. Jednoduše by se dalo říci, že nejzákladnější z pilířů, na nichž stojí dnešní krizová situace, je kriterium skutečnosti. Zda, spíše filosofickou cestou, přikládáme hodnotu kvalitám či, spíše vědeckou cestou, kvantitám. Čistě logicky se z tohoto příkladu dá uvažovat, že pravým kriteriem by byla uměřenost dvou protiv: kvality a kvantity. 

Cesta k sociální skutečnosti nevede měřícím, nýbrž funkcionálním rozumem. A nejen ke skutečnosti sociální: ke skutečnosti bez rozdílu.30)

Skladebné pojetí skutečnosti nabízí se nám tedy i dnes, kdy nejen že se ona krize nevyřešila, ale naopak prohloubila a vzala na sebe tajemnou masku, jež se nám snaží vemluvit, že vše je v pořádku; nabízí se nám jako východisko z krize, avšak také jako možný způsob bytí lidské společnosti, přihlédnuvším k rozdílnosti všech jednotek (států, krajů, měst, lidí), tedy k jejím kvalitám, i k vzájemné propojenosti, výskytu, tedy skutečnostního rázu, ke kvantitě.

Je jím [pevným bodem, jenž by zrušil starou nejistotu a nahradil ji novou, programovou jistotou] skladebné pojetí, které vnáší řád do celku dnešních úkolů, lhostejno, zda teoretických či praktických.
	Poněkud přesněji: je jím úhelný kámen celé budoucí kulturní stavby, pojem funkce, jednotnou vazbou spínající všechny skutečnostní útvary, vršené v jednotnou hierarchii podle jednoznačně určených kritérií kvalitativních.31)

Filosofický systém Fischerův lze tedy chápat jako základní osnovu, výchozí bod, jenž může být rozvinut v dokonale života schopný a neustále se vyvýjející organismus. Konkétní, ikdyž v určitém smyslu stále obecný, příklad aplikace skladebné společnosti může být pojetí školství:

Demonstrováno konkrétně: školství ve skladebné společnosti představuje jednotnou hierarchii, postupující od útvarů nejnižších po nejvyšší tak, že na jedné straně každý tento stupeň plní svůj specifický výchovný úkol i má svůj specifický výchovný řád, na druhé straně však všechny stupně jsou poutány nadřazenou jednotou výchovného cíle, aby dále celá tato hierarchie se řadila v širší oblast institucí sociálních a odtud v celek společenské skladby. A aby se posléze jako v živný svůj zdroj začleňovala v oblast kulturního řádu.32)

Tudíž každá část (konečná jednotka celku), onen konkrétní obor - předmět, 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 řádu, tedy svobodě) zařazuje do struktury celku a srovnává s tíhou kvantity. Což ve výsledku rovná se uměřenost (díky optimu) těchto dvou protiv, jež slouží jako zástupci zbývajících protiv, které v minulosti často svírali tělo společnosti.

Obecně pak lze vysloviti poučku, že výkon kterékoli funkce se utváří o to adekvátněji, oč případněji bylo realisováno personální optimum.33)

V dalších kapitolách budiž okrajově přiblížení dopadu skladebné filosofie J. L. Fischera na politiku, společnost, kulturu a hospodářství. 
	Skladebná filosofie (strukturální filosofii či ještě přesněji funkcionální strukturalismus) se nám tudíž přímo vbízí k použití nejen pro společnost, ale i pro jednotlivce, jako způsob poznání řádu skutečnosti vůbec.

Mimochodem můžeme připomenout opět, že tímto jednotným a při tom kvalitativně odstupňovaným pořadím intelektuálních vztahů funkcionálních se ruší rovněž svrchovaně zavilý svár mezi kausálním a finálním výkladovým postupem, a to proto, že postup funkcionální, jsa jim oběma nadřazen, je vstřebává v sebe; z kausálního principu přejímá jeho formálnost v oblasti anorganické, z finálního principu jeho materiálnost v oblasti kulturní; při tom však odmítá přímočaré schema kausálního progresu, aby je nahradil schematem totalitním i ve fysice, jako na druhé straně vymycuje kategorii finality ze všech oblastí, kde příslušné činnosti nebyly, resp. nemohly být vědomě telicky-finálně intendovány, tedy konkretně ji vymycuje z biologie, aby ji nahradil pomyslem funkcionálních závislostí a funkcionálního podmínění.34)

2.2.1 Politika ve skladebné společnosti

To, že hlavní dílo, v němž Fischer vykládá základy své skladebné filosofie, nese název Krise demokracie, má své opodstatnění. Politika je v současném společenském žebříčku na nejvyšší pozici, politická - mocenská - autorita je též nejvyšší možnou. Tudíž měla-li být provedena změna - a to změna zásadní, převrátivší nebo spíše vytvořivší zcela nový společenský řád - musela by začít právě od politiky. Tedy jako první: změna pojetí politiky. 

Řešení, pro něž se můžeme rozhodnout, je v podstatě dvojí, shodně s dvojí základní formou politické demokracie, a to buď demokracie formální, jak je představována dnešním parlamentárním zřízením, nebo demokracie pořadové. Prvé řešení má tu nevýhodu, že ruší kontinuitu jednotlivých stupňů politické správy, dávajíc každému z nich vznikat přímou volbou z příslušného volebního (obecního, okresního, zemského, říšského) plena. Po této stránce bylo by tedy lépe dáti přednost řešení druhému, které vytváří vyšší zastupitelské sbory delegací ze sborů nižších asi tímto postupem: elementární volební oblasti (obce zhruba 2000 obyvatel nebo analogicky rozvržené volební okresy větších měst) volí obecní zastupitelstvo, které opět jednak volí ze sebe obecní radu, jednak deleguje zástupce do župního či zemského zastupitelstva, které volí ze sebe župní či zemskou radu a deleguje zástupce do říšského zastupitelstva, které volí ze sebe říšskou radu jako nejvyšší politický orgán státu. (V přibližné analogii by říšská rada odpovídala dnešní ministerské radě, říšské zastupitelstvo dnešnímu parlamentu atd.)35)

Při zavedení takovéhoto politického řádu (pořadový princip vertikální a teritoriální) dochází k částečné decentralizaci, čili snížení dnes všudypřítomného byrokratismu. Zároveň si je v tomto systému volič a volený (zástupce) podstatně blíže. Existuje mezi nimi citelná zpětná vazba a snaha na každé straně o lepší komunikaci je tedy nasnadě. Způsob volby zároveň zaručuje příslušnou odbornost a znalost (lidí i určité společenské sféry). Zpětná vazba může být zajištěná referendy, jež by též vyloučila „stále početnější vrstvy společenské z přímého rozhodování politického, a to tím více, čím je toto rozhodování političtější, rozuměj obecnější.“36)
(Viz dále Dodatky: 3: Funkce politická)

2.2.2 Společnost ve skladebné společnosti

Navzdory nevzhlednosti názvu této kapitoly je potřebné uvědomit si i samotnou společnost jako jednotku našeho celku. V tomto případě tedy „definovat společnost jako soustavu sociálních funkcí.“37)
	Úlohou státu, tedy celé soustavy sociálních funkcí, „je ochrana individuálních práv, rozuměj individuální svobody.“38)

Protože v individuu jsme poznali „látku“, nezbytnou pro vznik jakékoli společnosti, budou analogicky tvořit i individuální zájmy „látku“ pro vznik zájmů sociálních.39)

Povinnosti, vazby a možnosti se mají vztahovat na celek společnosti, tedy celek občanů, rvnou měrou: „což je vlastní smysl požadavku t. zv. rovnoprávnosti, resp. společenské rovnosti.“40)

Odtud poučka 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. [...] Oprávněný jejich smysl je v tom, že každé sociální zařazení individua má se díti s ohledem na jeho svéprávnost [viz 3.2 Svoboda a řád] a tento nárok že se vztahuje na individua bez rozdílu; ne však rovnou měrou, neboť dosah této svéprávnosti je vymezen jednak povahou dané funkce, jednak individuální přizpůsobeností k jejímu vykonávání. Jinak bychom mohli říci: jednotlivé regulativní vazby, ukládané sdruženým individuím, mají býti zaměřeny tak, aby nerušily individuální svéprávnost v mezích, odpovídajících kvalitatitnímu pořadí příslušných funkcí.41)

Zatímco v dnešní době má politika jakési výsostné postavení, tak ve skladebné společnosti je přímo dána její závislost, tedy určitá míra nesvobody, na společnosti, tedy funkci sociální. Neboť „zárukou sociálního optima je svoboda jednotlivých funkcí, úměrná jejich rozvojné naléhavosti, a to tak, že čím větší tato naléhavost, tím žádoucnější jejich svoboda a naopak“42), právě a jen proto „politický zřetel je svou nejvlastnější podstatou nesvobodný, protože vázaný zřetelem na sociální optimum.“43)
	Sociální optimum jako výchozí bod, určující směr, dle něhož se politická, ale i hospodářská, funkce řídí. Politická funkce a její svoboda musí být chápána jako povinnost - vůči sociální funkci - a nikoliv jako právo.
	Velice důležitým a zásadním bodem nadřazení pracovního optima ekonomickému optimu, vyplývajícího „z nadřazenosti personálního optima nad jakýmkoli optimem věcným [...]“.44) Což ve výsledku zajišťuje službu hospodářství - ekonomického optima - člověku - sociálnímu otpimu - a vylučuje jakoukoliv formu vykořisťování (zaměstnanců podniky, státních politik nadnárodními korporacemi).
	Tímto jsme postupně přešli k tématu následující kapitoly.

2.2.3 Hospodářství ve skladebné společnosti

Celý systém skladebné společnosti mohli bychom s trochou nadsázky připodobnit k člověku, kde funkci hlavy zastoupí politika, funkci srdce kultura, funkci celého těla společnost sama, funkci krevního oběhu zastupuje nám hospodářství. Tedy funkce hospodářská jako biologický a existenciální minimum - či lépe: optimum.

Jejím primárním určením je tedy biologická záchova - sdružených - individuí a plní ono určení, opatřujíc různé statky, jichž je k této záchově zapotřebí.45)

Ekonomická funkce vyplývá z z jejího optima, jež je rovno hospodárnosti a výnosnost. Zároveň na optimum ekonomické má vliv, tudíž jej činí závislým, personální optimum, sociální optimum, ale také kulturní optimum.
	To je opět velice důležitý moment výkladu skladebné společnosti, neboť ani politická funkce, ani ekonomická funkce nejsou ve své podstatě svobodnými, nýbrž závislými - sloužícími člověku. Jako nástroj, prostředek, nikoliv samostatná, svébytná skutečnost. 

Či bych měl ještě nově vykládat, že je zvrácením ontických poměrů, jsou-li hospodářské zřetele prohlašovány za „svobodné“ a svobodně uplatňovány, kdyžtě jsou mnohonásobně závislé a když se „svobodně“, rozuměj svézákonně, mohou rozvíjet jen v mezích sociálních, po př. dalších vazeb?46)

Je to právě „asociálnost hospodářských subjektů“, jež nabourává uměřený chod společnosti.

Odtud poučka druhá, že sociální optimum je zaručováno úměrně s tím, nakolik byla omezena autonomie a tím i přímý politický dosah hospodářských zřetelů ve společnosti.

Neurvalost, nespoutanost, tedy právě neomezenost, neuvážená svoboda čili nedostatek závislosti ekonomické funkce způsobila, že právě ona je to - ekonomická funkce -, kdo v 21. století diktuje politické, společenské a dokonce i kulturní funkci. Přítomnost ekonomického maxima, namísto optima, pak způsobuje otročinu člověka odosobněným hospodářským celkům. Pro větší srozumitelnost a umocnění důležitosti tohoto bodu dodávám následující citaci:

Abychom dobře rozuměli smyslu těchto pouček: výkon ekonomických funkcí může nedbati kterékoli z nich, tedy konkretně: může nedbati principu hospodárnosti, ale pak s tím nezbytným důsledkem, že v zápětí se dostaví ekonomická újma; může nedbati i principu kvalitativního pořadí, t. j. docilovati ekonomického optima na úkor zřetelů kvalitativně vyšších, ale pak s tím nezbytným důsledkem, že v zápětí se dostaví sociální újma, ať záchovná či rozvojná.
	(Klasickým dokladem takovéto újmy je osamostatnění ekonomických zřetelů v kapitalismu. Protože zde bylo intendováno ekonomické optimum ryze autonomně, dokonce jako nejvyšší v pořadí, musil být jednak zvyšován nepoměr mezi ekonomickým a sociálním optimem úměrně s tím, oč se ekonomické optimum utvářelo vydatněji, za druhé pak se musila převaha „praktických“ zřetelů projevit služebnou podřízeností ideálně-kulturní tvorby vydatnosti ryze ekonomické, aby za třetí celá struktura společenská byla přizpůsobena intencím kapitálové „hmoty“. Protože pak nepoměr mezi ekonomickým a sociálním optimem se musil projevit formou sociálního disensu, musila mu v zápětí jíti také újma ekonomická, když s rozvratem sociální základny zachvátil analogický disensus zpětně i sféru ekonomickou.47)

Řád jednotlivých hospodářských celků se pak podobá politickému, již nastíněnému, řádu. Podstatným znakem skladebného hospodářství je suverennost ovládání hospodářského procesu, k čemuž „je zapotřebí jednoho jediného: že bude disponovati kapitálovými zdroji.“48)

Konkretně to znamená, že by hospodářské funkce byly společensky organisovány, jako dnes na př. doprava železniční či listovní a pod.49)

Zde přichází podobnost řádu hospodářských celků s politickými: jednotlivé podniky by byly zařazeny do organizací, ty do sdružení až do celkové hospodářské správy. Jedná se tedy o správní řád, do nějž se každá hospodářská samostatná jednotka zařadí dle své specifikace. Hierarchie správních jednotek tak může stoupat dále:

Plánovité a mezinárodní, resp. světové hospodaření jsou v tomto smyslu synonyma [...].50)

Osobní odpovědnost pak je jediným možným řešením odosobnění celkového hospodářského procesu:

Rozřešit t. zv. sociální otázku znamená, dáti celému společenskému kolektivu živé a radostné vědomí spoluodpovědnosti za „vlastní“ společenský „domov“ a umožniti každému, aby takovýchto domovů si mohl vytvořiti co nejvíce.51)

Podobnost této zásady se socialistickou či komunistickou kolektivisací vysvětluje J. L. Fischer takto: „Ale pak vlastním a nejvnitřnějším obsahem socialistického postulátu je právě tento požadavek co nejautonomnější organisace společenské, který konstituuje princip skladebné společnosti, takže skladebné pojetí by bylo stejně tak naplněním socialismu, jako jsme oznali v něm naplnění demokracie [svobody].“52)
	Jádro hospodářské funkce pak obnovuje to nejzákladnější a snad také nejzanedbávanější, co právem může býti pokládáno za příčinu celkového odcizení člověka od práce, ztráty svého, subjektivního - tedy štěstím protchuntého - přístupu:

Než my všichni, neuvědomujíce si tuto elementární poučku a proti tomu naučeni přezírat průměrnou inteligenci dělnictva, netušíme ani, o jaké nepřebratelné fondy tvořivých přínosů, jichž je každý, i ten nejprůměrnější z nás, byť v míře různě odstupňované, schopen, ochuzujeme sebe i celou společnost; trvale podléhajíce svodům mechanisace, jimž jsme vystavováni na každém svém kroku, neuvědomujeme si ani, jaké nepřebratelné fondy radosti z práce nejen necháváme nezužitkovány, ale přímo soustavně zasypáváme; vychováváni i nuceni k nesamostatnosti, ani si neuvědomujeme, jaké nepřebratelné fondy činorodosti nejen promarňujeme, ale vytrvale ubíjíme.53)

2.2.4 Kultura ve skladebné společnosti

Funkce kulturní stojí na vrcholu celé skladebné hierarchie, o řád výše jak politika, jíž je tedy nadřazená (viz Dodatky: 1: Skladebná společnost).
	Prvním předpokladem skladebné kultury je závislost na této funkci funkce hospodářské:

Tak by na př. existovala filmová censura, pravděpodobně mnohem přísnější, než je dnešní, ale při tom představující její nejmyslitelnější protiklad: jestli dnes díla právě nejprůbojnější jsou nejspíše vystavena censurnímu nebezpečí, za to filmový brak se může rozrůstati do libosti, mnohdy dokonce za patronance vládní: stihl by právě tuto filmovou pakulturu osud, který dnes stihá opravdovou filmovou tvorbu a naopak. Pokud pak by jednotlivé kulturní instituce, které jsou spolu hospodářskými podniky - na př. divadla - podléhaly společenské pravomoci: kulturní jejich provoz by byl opět autonomní, jako na druhé straně jejich hospodářský provoz by podléhal kriteriím hospodárnosti. Při tom budiž plně uznáno, že sloučení obojího tohoto zřetele, kulturního a hospodářského, skýtá nemálo obtíží. Není však neřešitelné: i kulturu lze provozovat hospodárně a přes to kulturně.54)

Vztah politiky a kultury - či lépe funkce politické a kulturní - lze nejlépe pozorovat na postavení autority. Totiž jak politické prostředí, tak i kulturní předkládá společnosti své autority. Zatímco ta politická je zákonem daná, jednoznačná a určená, tak kulturní nikoliv a závisí pak na vyspělosti kulturní tvorby, jakou mocí oplývá kulturní autorita. To je také snad důvod, proč se komunistický režim - a v podstatě jakýkoliv absolutistický režim - snaží ovládnout kulturní sféru a vnutit jí své podmínky, aby tak kulturní funkce sloužila politické či alespoň si byly rovnocenné.

Kulturní autorita - jinak řečeno - je „nevažitelná“ a každý pokus vynutiti či mimokulturními prostředky zaručiti její váhu, dovedl by jen k jejímu znevážení.55)

Kultura tak oblažuje ducha společnosti. Připodobnil-li jsem funkci kulturní k srdci člověka, pak je jasné, že člověk bez srdce je nemyslitelný. Kultura však zároveň obsahuje tvorbu, jak aktivní, tak i pasivní. A je to právě tvorba, jež činí podstatů lidského bytí na této Zemi; tvorba se pak nevztahuje jen k práci - k hospodářské funkci -, nýbrž a snad hlavně k člověku, 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 společnosti

Je nejvyšší čas změnit Fischerovo tvrzení: „Zatím zůstává demokracie demokracií v rozpacích“.57)
	Samozřejmě, že takové tvrzení má své opodstatnění, a to rovnou dvě: dvě příčiny naší krize:

Jako základní příčinu tohoto rozvratu jsme oznali osamostatnění, autonomisaci hospodářských činností [...]58)

A přece jenom za předpokladu takovéhoto jednoznačného programu [omezení svobody hospodářské i jednotné zvládnutí činností hospodářských i spojené s tím omezení svobody politické i jednotné zvládnutí problémů politických, rozuměj jednotný a jednoznačný vládní program] může dojít k žádoucímu organisačnímu podchycení všech významných sociálních funkcí, s hospodářskými v čele, aby jako další zisk tohoto opatření vyplynulo odstranění druhé základní nesnáze demokracie, rozuměj její správní nezakotvenosti.59)

Myšlenkový koncept skladebné společnosti si uvědomuje výše popsané kameny úrazů současné demokracie a navrhuje nový způsob, nové řešení, jak naložit se společností: společnost jako struktura celku, v němž jsou zařazeny všechny části, kvalitativně i kvantitativně nazírány, až po člověka samotného, a to i jako ryze subjektivní část.
	Několikráte už jsem o skladebné filosofii J. L. Fischera mluvil jako o návrhu či konceptu a to skutečně proto, že systém, o němž je řeč, musí být dopracován do poslední části celku, do posledního občana státu. Osnova, jež je právě načrtnuta, tak může sloužit v různě odstupňované formě pro různé kvalitativně odlišné části celku.
	Především ale platí a nutno si řádně uvědomit:

K řešení tohoto úkolu jsme nemohli podati více než základní kameny v podobě pořádajících principů; jejich konkretní rozvedení i praktická aplikace bude se moci stát až dílem generace, po př. generací.60)


3.1 Skladebná filosofie čili funkcionální strukturalismus

Strukturalismus (z latinského structura, stavba či složení)61) označuje typ filosofie, jenž za základ všeho považuje celek (jedno, složka, samostatný útvar), jenž se skládá z částí, do určité míry samostaných celků, dále se rozvrstvujíce, jsouce však podřízeny prvnímu celku. Kvalitativní určení částí udává jejich vzájemný vztah, zároveň také zabraňuje redukování zákonitosti celku na zákonitosti složek. V tomto smyslu si každá část zachovává svoji identitu, subjektivnost, jedinečnost, nezaměnitelnost. Kvalitativní určení udává funkcionální určení a naopak.

Vyšli jsme z předpokladu, že lze předmětnými metodami, tedy objektivně, zjistiti funkcionální určení i funkcionální podmínění jednotlivých sociálních útvarů a konkretní provedení tohoto úkolu nás dovedlo ke stanovení kvalitativního optima jednotlivých sociálních funkcí a k vytčení jejich kvalitativního pořadí.63)

Jakýkoliv útvar tak strukturálním nahlížením dosahuje přímočarosti a jasnosti. V jakékoliv jednotě - celku - se  vyskytují protikladné tendence, vždy dva protipólu, zápasíce spolu, anebo harmonicky se doplňujíce a vyvažujíce. Božská uměřenost, sófrosyné, je právě zvládnoutím těchto protiv proudících našimi těly, naší hmotnou skutečností, tedy i celou přírodou. Člověk jako jediný tvor se schopností vědomě zacházet s těmito životními silami může jejich následkem trpět a jeho úsek života proměnit v jeden velký boj, vnitřní svár, jenž mu nedovolí splynout s přírodu v harmonickém souznění; anebo jejich následkem zachytit boží jsoucnost i v této hrubohmotné sféře, růst daleko účinněji a přirozeněji, což mu nepřinese absolutní rovnováhu, tu nikoliv, avšak dovolí mu pocítit uměřenost jako odraz této rovnováhy, po níž přirozeně touží. Nazíráme-li tedy cokoliv jako část vyššího celku, jež souvisí s dalšími částmi, vyhneme se jakýmkoliv extrémům. Neboť bychom zásadně narušili vyváženost celku, budeme i k části přistupovat čistě a dokonale, ne dle maximy či minimy, nýbrž dle optimy. Náhle si uvědomíme, že výkon kterékoli funkce se utváří o to přesněji - uměřeněji -, oč případněji bylo uskutečněno osobní, subjektivní, optimum.62)
	Vazby mezi jednotlivými částmi tvoří posloupnost. A stejně jako funkce není stejnorodá, tak i jejich vazby. Mluvím-li o posloupnosti, pak nikoliv o aritmetické, nýbrž o geometrické. Čím vyšší funkce, kvalita, tím vyšší růst, vliv větší na jednu a menší na druhou stranu, tím menší kvantita. 1 a 1 v tomto případě nejsou 2, ale 3.
	Hierarchické uspořádání dovoluje plynulý vývoj a tok kvalit všemi směry.

To vše [nové pojetí přírodní zákonitosti i její platnosti vůbec] za jednoho předpokladu: že dosavadní vrcholný metodický princip vědecké práce, žádající výklad složitějších útvarů nižšími, resp. převedení prvých na druhé, bude nahrazen principem právě opačným, který by v útvarech nejsložitějších spatřoval klíč k výkladu všech skutečnostních útvarů ostatních. Nebo jinak: jestli doposud byla hierarchie vědní budována jako pyramida od hrotu při zemi nahoru k základně se rozšiřujíc, byla by budována nyní od široké základny dole k stále se zužujícímu hrotu.64)

Funkcionální strukturalismus nabízí účinný pohled na věc z libovolného zorného úhlu, sociálního, politického, kulturního. Pohled na skutečnost samu. Není snadný, vyžaduje práci. Není jednoduchý, vyžaduje pochopení a uvědomění složitosti (mnohovrstevnatosti) skutečnosti. Je ale možný a je také uskutečnitelný. Utopická teorie se bláhově koupala v samotných ideách. Nihilistické sebezavržení (čili zamítnutí veškerých hodnot) se namáčelo v blátě. Pojetí skutečnosti, zvané funkcionální strukturalimus, si bere do náruče jak kousky nebe, tak blátivou zemi, dokonce mu zbývá i jedna ruka, schopná tvořit.

Tak jako jsme dříve proti theoretickému postulátu zmechanisované skutečnosti vyzdvihli postulát jejího zlidštění, rozšiřujeme nyní týž postulát i ve směru sociálního utváření lidské skutečnosti. V jeho důsledcích stala by se společnost východiskem všech činností, kde dříve byla pasivním nástrojem, a cílem, kde byla pouhým objektem, aby celek sociálních institucí vyrůstal ze široké základny sociálních potřeb a vyústil v mocenskou jednotu, dirigovanou jednak týmž sociálním zřetelem, nadto pak prolnutou hierarchickou stupnicí orgánů demokratické kontroly. Čili: kapitál stal by se poplatný společnosti, kde dříve společnost byla poplatná jemu; stroj zbaven své nadvlády nad člověkem, stal by se opět nástrojem v jeho rukou, a lidské práci, dříve zmechanisované, dostalo by se lidského smyslu i tam, kde se nemohla státi osobním určením a tvůrčí radostí. Postulát ekonomie ustoupil by intensitě, postulát rozlohy hloubce, postulát kvantity kvalitě. Místo poddanství hmotě nastolena by byla nadvláda nad ní po všech stránkách lidské činnosti a individuální isolovanost ve stádném mechanismu ustoupila by tvůrčí samotě v kolektivním společenství při vytváření nového cíle. Jedním slovem: kultruní prototyp zmechanisovaného světa ustoupil by novému prototypu světa zlidštěného po všech jeho stránkách.65)

3.2 Svoboda a řád

Klíčem k pochopení skladebné filosofie, avšak nejen k ní, vždyť i ona, skladebná filosofie, nám má posloužit jako klíč ke skutečnosti samé; čili klíčem k pochopení skutečnosti samotné je pojem svoboda. 
	Ne nadarmo jsou dvě knihy Krise demokracie označeny názvy I. Svoboda a II. Řád. Má-li totiž demokracie sloužit k svobodě, tak pak jedině s pevným řádem a ještě pevnější kázní všech jejich účastníků - tedy občanů.

Jakákoli svoboda, tedy i demokratická svoboda, má jen tehdy cenu, opírá-li se o nějakou positivní kostru, ať společenskou, ať kulturní či jinou. Jinak se stává jen synonymem rozvratu, provokujíc proti sobě - kontrastní reakcí - útlak jako princip pořádku. Svoboda - a demokracie neozdraví, dokud nepoznala tuto moudrost i její závažnost - může býti jen svobodou řádu.66)

Zdánlivě nyní odběhnu od tématu: snad jediná věc, již J. L. Fischer vytýkal Tomáši Garykovi Masarykovi, byla jeho neschopnost nechápat řád jako poddanství, což bylo důvodem nepochopení pravé demokracie, jíž se přibližuje skladebná filosofie.

Nuže to, co je Comteovi omylem metafysické epochy, její individualismus, nepřátelský všemu řádu, je Masarykovi neodčinitelným přínosem a základním pilířem i nové epochy. Individuum nelze více spoutat ani po rozumové, ani po sociální stránce. Žádoucí řád, žádoucí jednota musí vyrůstat z vnitřku individua, ne pod vnějším nátlakem.
	[...]
	Nuže: Masarykovi je každý řád poddanstvím a jinak než jako poddanství si jej nedovede představit. Ani náboženský řád - zůstávaje náboženským individualistou; ani sociální řád - zůstávaje politickým individualistou.
	Proto mu zůstaly ukryty vnitřní souvislosti mezi novodobou vědou, demokracií a kapitalismem, proto dnes může nevidět kritický stav demokracie, proto stále může setrvávati u svého individualismu, proto stále jediným prostředkem společenské nápravy je mu mravní reforma individuí.67)

J. L. Fischer však pojem svobody rozebírá do vší důslednosti, rozebíraje ji na tři části: svoboda jako svépovinnost, svéprávnost a nezávislost. Svépovinnost představuje dobrovolné podřízení pod určitý řád. Svéprávnost osvobození od nepatřičných vazeb. Nezávislost zrušení útlaku. Protikladem svépovinnosti jest povinnost; svéprávnosti poslušnost; nezávislost závislost.68) V aplikaci na jednotlivé funkce, ať kulturní, politické či hospodářské, to pak směřuje k výkonu co nejosobitějším a nejpříslušnějším.
	V souladu s tím, co již bylo řečeno o jednotlivých funkcích pak zcela jasně platí: funkce politické a hospodářské 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], rozřeší se nám všechny demokratické antinomie samy sebou. Předně zjistíme, že požadavek nezávislosti nemůže býti reklamován pro všechny činnosti sociální (a tedy ani individuální) rovnou měrou. Nemůže existovat nezávislost zřetelů hospodářských, protože jejich určení je služebné: jsou vázány zřeteli společenské potřeby. A jenom v tomto omezení se mohou rozvíjeti svým vlastním řádem, svézákonně, vyžadujíce nyní, aby ti, kdo se jim odevzdali, podrobili se jak tomuto omezení, tak jejich řádu, tedy aby učinili tak svépovinně a v tomto rámci se uplatňovali svéprávně, resp. co nejsvéprávněji.
	Vazby, jimiž byla omezena nezávislost hospodaření, pochodily ze sféry sociální, kde jsou normovány zřeteli politickými. Příkaz, pod nímž stojí tyto zřetele, je dán požadavkem sociálního optima, které nyní omezí nejen nezávislost hospodářského pohybu, ale individuálního a skupinového pohybu ve společnosti vůbec. Politickou nezávislostí pak nazveme vše to, co bylo vyňato z tohoto omezení, aby v rámci takto ustaveného politického řádu vstoupil opět v platnost požadavek (individuální i skupinové) svépovinnosti a svéprávnosti.
	Než měrou žádoucího sociálního optima nejsou sociální zřetele ze své vlastní kompetence, nýbrž v důsledku předmětných i telických („normativních“) příkazů, pochodících z oblasti kulturní tvorby. Protože její postavení je vůči všem ostatním činnostem sociálním nadřazené, těší se vzhledem k nim nejvyšší nezávislosti, nezbytné ostatně nadruhé straně i proto, aby byl zaručen optimální rozvoj sociální vůbec. Neboť z této kulturní sféry proudí nové „vymoženosti“ do ostatního sociálního prostoru a společnost, která podvázala tento proud omezením „svobody badání“, „přesvědčení“, jedním slovem omezením kulturní tvorby, zabrzdila tím možnost svého vlastního růstu.69)

Nejhorší možné pojetí svobody, nebo spíše její nepojetí, vyplývá z nejabsurdnější možnosti:

Kde není svépovinnosti ani svéprávnosti, není ani nezávislosti, nýbrž nesvoboda, t. j. autoritativní útlak, který je nejbezpečnější zárukou, že nejen nebude docilováno objektivačního optima při výkonu jednotlivých funkcí, nýbrž a zejména že bude znemožněn jejich optimální rozvoj.70)

Jedině zvládnutím svého ducha - a až poté ducha společnosti - je možné přiblížit 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 uvědomění naší funkčnosti; na aktivním udržování protikladných sil v nás, tedy na uměřenosti; a na svobodě, spočívající v pevném a pravdivém řádu, jimž nám může být skladebná filosofie, a v udržitelnosti, dané kázní. 
	Kázeň je dalším veledůležitým pojmem skladebné filosofie, potažmo života vůbec.

Kladu-li při tom stále a napořád prvý a hlavní důraz na požadavek občanské kázně, nečiním tak proto, že bych vyzdvihoval na prvé místo u nás stále ještě ne dosti vyvinutou demokracii politickou, ale proto a především proto, že jen tehdy, osvojíme-li si zásady občanské kázně ve všech úsecích našeho sociálního žití, tedy také a nikoli naposled v znárodněném úseku našeho hospodářství, budeme se moci nadíti, že právě tento nejodvážnější pokus skončí úspěšně.71)

Uvědomíme-li si, že demokracie stojí na pojmu svoboda, je nesmírně důležité, za co považujeme právě onu svobodu, bezprostředně se pojící s řádem a kázní. Tedy za co považuje dnešní demokracie svobodu, řád a kázeň?
	Z duchovního hlediska můžeme ke kázni dodat; Dan Millman:

Zákon kázně poukazuje na paradox: zatímco svoboda je naše mimořádné dědičné právo, na tomto světě si ji musíme zasloužit - a klíčem ke svobodě a nezávislosti zůstává kázeň. Tento princip platí jak pro svobodu niternou, tak svobodu vnější.72)

Myšlenka svobody bez řádu stává se rázem anarchystickou myšlenkou, něčím absurdním, bezpřehým. Svoboda člověka, myšleno svoboda jeho těla, je stejně tak myslitelná pouze existencí masa a kostí, bez kostí, jakožto řádu, by tělo, tedy maso, bylo hromadou ničeho, respektive ničeho svobodného.
	Dodejme tedy ještě koncept pojmu řádu J. L. Fischera:

Funkce, hierarchie, řád: v oblasti ideálné.
Program, organizace, řád: v oblasti reálné.
Jejich uskutečněním: tvorba.
Jejím předpokladem: kázeň.
Výsledkem: jednota skladebného pojetí.734.1 Systém praktické filosofie

Základním kriteriem pro ideologie a jékoliv myšlenkové koncepce by měla být udržitelnost v praktickém životě. Čili v té dennodenní skutečnosti, v níž žijeme. Nepřibližuji se zásadám pragmatismu, snad právě naopak: užitek není udržitelnost. Žádná ideologie nám nepřinese okamžitý, tedy bezprostřední, užitek, ale je možné, že skladebná filosofie nabízí udržitelnost našich nároků a ideálů, našich snů a odhodlání, snažení a tužeb a konečně, že se jich též dočkáme tady a teď: že se uskuteční a na té nejhrubší úrovni, v hmotném světě.
	Skladebná filosofie se mi zdá nejen jako udržitelné filosofické směřování, ale též jako způsob naplnění smyslu života; naplnění smyslu filosofie.
	S čistým svědomím oznamuji, že prvé potřebné jsem právě objevil, tak jako J. L. Fischer a tak jako, jak věřím, mnozí další; podstatné je dojít k tomuto většinově - než nakonec všichni - a pokud možno společně, což nám - filosofům - dává jeden převeliký úkol: přiblížit skladebnou filosofii veřejnosti a oborům nefilosofickým.

Primum necessarium, prvé potřebné, - opakujeme napořád -, je názorová synthesa, která, pořádajíc dnešní rozvrácený kulturní kosmos ideologicky, stala by se oporou a spolu východiskem pro jeho uspořádání politické.74)

S vírou, jež má otevřené oči, souhlasně s J. L. Fischerem na závěr této práce dodávám, že doba, kdy si člověk po člověku sám v sobě uvědomí otevřevší se cesty takřka ideálním zítřkům, přijde co nejdříve.

Neboť budoucnost patří skladebné společnosti, i kdyby její stavbu, k níž základy klademe my dnes, měli dokončovati a vejíti do ní až naši synové či synové našich synů.75)
Doslov

Pokusil jsem se tedy co nejlépe, nejstručněji a zároveň nejsrozumitelněji přiblížit skladebnou filosofii, funkcionální strukturalismus, osobu J. L. Fischera i uskutečnitelnou aplikaci všech těchto myšlenek. 
	Samozřejmě, že zjednodušení celé Fischerovy filosofie, jež jsem učinil, sebou nese jisté zobecnění, tudíž celá tato práce může být jen přiblížením se k samostatnému nahlédnutí do odkazu tohoto vyjímečného filosofa, přinejmenším pak ke stručnému seznámení se s jeho skladebnou filosofií.
	Obtížnost pochopení všech načrtnutých témat může pak být dána oním vytržením z kontextů, jemuž se má, z větší části kompilační, práce nevyhnula. Vždyť sám Fischer na počátku Krise demokracie předznamenává, že jednotlivé části jeho díla musí být „prostudovány a nikoliv přečteny: neboť vědecká díla se musí právě studovat“.

Nebylo-li možné uvážit či dokonce aplikovat Fischerovo pojetí skladebné společnosti ve 30. letech, v nichž vznikalo, a kdy na mezinárodní politické scéně bujel zhoubný nádor v podobě německého nacionalismu; ani po skončení 2. světové válce, kdy se pomyslných otěží českého národa ujal ne méně zhoubný režim komunistický, tedy snad dneska po více jak sedmdesáti letech mohl by být Fischerův přínos doceněn.
	Na závěr tedy: jak jinak nežli takto, od člověka k člověku, by mohl celý vesmír možností schovávající se pod slovy „skladebná filosofie“ opět přijít k životu.



DODATKY


1 Život Josefa Ludvíka Fischera


Do krušného období, kdy ještě Rakousko-uherská říše ve svých rukou svírala otěže nad českými zeměmi, se 6. listopadu roku 1894 v Praze narodil Josef Ludvík Fischer. Jeho otec se živil jako lesník na panství Schwarzenberků.1) 
	Rok před jeho narozením abdikoval profesor Tomáš Garyk Masaryk na poslanecký mandát. V čele nově zvolené vlády stál vnuk nechvalně proslulého generála Alfreda Windischgrätze. Politická scéna vřela. Čeští politici si neustále víc a víc uvědomují potřebu větší nezávislosti na Rakousko-uherské říši. I ve společenské a umělecké sféře je cítit stísněnost, strach a hlavně neutuchající touha projevit se a ukázat se světu. V říjnu roku 1895 podepisují František Xaver Šalda, Antonín Sova, Otokar Březina a další Manifest moderny. Celá devadesátá léta pak předznamenávají nové směry, jež později dostanou konečnou podobu a jimiž se budou řídit kulturní, společenské i politické toky. V takové atmosféře se tedy rodí budoucí „konstruktivní myslitel řádů“, demokrat a hluboký myslitel, J. L. Fischer.2)
	Vychodil gymnázium v Třeboni, na němž také složil roku 1912 maturitu.3 )Na vysokošolská studia se vrátil do rodné Prahy, kde na filosofické fakultě studoval češtinu, němčinu a filosofii.4) Právě zájem o metodologické otázky literární historie jej dovedl k filosofii, jíž se pak plně oddal.5) Doktorem filosofie se stal roku 1919. První světová válka, jež činila kulisu jeho studiím, dlouhodobě neutěšená celospolečenská a politická situace a nespokojenst se stavem české i evropské společnosti jej vedli k zájmu o sociologii.6) Roku 1927 se tak již v Brně na filosofické fakultě habilitoval ze sociologie a začal jako soukromý docent přednášet.7)
	V té době má za sebou již řadu vydaných děl. Kromě vlastních knižních publikací překládá Schopenhauerovo dílo, Genius - uměnní - láska - světec. Pravidelně přispívá svými studiemi, články a glosami do odborných časopisů, jako je ku příkladu Ruch filosofický. Na přelomu dvacátých let přispíval do Neumannova Června a Kmene. 8) Spolupracoval s většinou tehdy významných levickových intelektuálů. 9) S Bedřichem Václavkem redigoval mezi roky 1929 a 1939 Index. Zasadil se o pomoc v republikánském Španělsku. S Emanuelem Chalupným a Inocencem Arnoštem Bláhou se v 30. létech podílel na založení Sociologické revue. 10)
	Část Fischerova života až do studií sociologie znamená pragmatistické období. 11) Právě vyrovnání se s pragmatismem, vznikajícím v druhé polovině 19. století, se stal úkolem jeho generace. Překonání pak nejen pragmatismu, ale i pozitivismu mu dovolilo vytvarovat si vlastní a osobité pojetí filosofie. 12) Počátkem třicátých let, kdy vstřebává i subjektivismus a voluntarismus, konečně staví svůj filosofický systém. 13) Skladebná filosofie je položena na třech základních kamenech: funkce, struktura a celek. Popřípadě můžeme dodat ještě další ústřední pojmy: vazba, hierarchie a řád. 14) Od této doby již po celý život Fischer zastává názor, že jen skladebná filosofie je sto řešit společenskou krizi 20. století.15) Aktuální vývoj společnosti a jeho filosofické úsilí vrcholí požadavkem „skladebného“ státu, jenž v sobě slučuje principy klasické demokracie s plánovitě řízeným řádem socialistického typu.16)
	Svět vidí jako strukturálně kvalitativní rozrůzněnost s odlišnými způsoby existence. 17) Což v důsledku znamená důraz na celek, jenž je definován pomocí funkce, ale i na jednotlivé části, též obsahově a kvalitativně hodnotné. 18,19) Funkcionální strukturalismus, neboli skladebná filosofie jako způsob jeho vstřebání kritiky kvantitativně pojaté vědy novověku, jež kvantitativní a mechanistické pojetí spojuje s krizovými jevy novověké evropské společnosti. Nalézá tedy cestu z krize v obnovení kvality a osobnosti člověka.20)
	Život J. L. Fischra je neodmyslitelně spjat s jeho bezprostřední účastí na řešení problému tehdejší doby. Na konci první světové války tak volil cestu revoluce a jeho mladé srdce tehdy obhajovalo vznikající sovětskou společnost. 21) Svou prozíravost však dokazuje ku příkladu dílem Krise demokracie, kde vedle formulování své skladebné filosofie vykládá podrobně podobu italského fašismu, německého nacionalismu a dalších politických forem; a hlavně varuje před zhoubnými základy těchto ideologií. Systém skladebné filosofie tak získával i aktuálně politické funkce jako je obrana před fašismem. 22) Důsledkem jeho společenské angažovanosti je osobitý myšlenkový koncept: skladebná filosofie. 23) Díky tomu zůstává Fischerovo dílo jednotou teorie a života, ponechává si tvář skutečnosti a neutíká k utopické ideologii, ani k aktuálnímu řešení krize, jež by nemělo uskutečnitelné pokračování. 
	Po studiu na pražské fakultě byl zaměstnán od roku 1921 od roku 1935 jako odborný pracovník ve Veřejné a univerzitní knihovně v Praze a v Zemské a univerzitní knihovně v Brně; mezi roky 1923 a 1933 ve Studijní knihovně v Olomouci. 24) V roce 1935 je mimořádným profesorem sociologie a dějin filosofie. 25) Období mezi roky 1939 a 1945 strávil v Nizozemsku. Po válce, již v roce 1945, stál u rozšíření Palackého univerzity o Filosofickou fakultu, jejímž prvním rektorem se také stal. 26) Působil pak zde jako profesor až do roku 1957. Řádné profesury dosáhl na brněnské universitě roku 1945, kde přednášel kromě období války od roku 1927. 27) Mezi roky 1957 a 1960 přednášel opět v Brně, pak se musel na dlouho odmlčet 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 přizpůsobit své myšlení: zásahy státní mašinerie, pomluvy inteletkuálně blízských, nedokončenost vlastního díla. 29) Byl členem mnoha organizací, ČAVU, Svazu čs. spisovatelů, Leibnizovy společnosti v Hannoveru, Světového parlamentu pro světovou kulturu v Berlíně aj.30)
	Fischerova práce a dílo třicátých let je názorným důkazem části českého nemarxistického antimechanistického myšlení, jež spontánně rostlo a samostatně spělo k dialektice. 31) „Jsem totiž přesvědčen, že strohost mechanistického prototypu je pouhým důsledkem názorového primitivismu evropského, a široce se rozvětvující nesouhlas s ním že je ukazatelem úsilí o vytvoření skutečnostního prototypu vyššího, resp. dokonalejšího.“38) J. L. Fischer patřil k našim předním znalcům dějin filosofie, avšak jeho snaha o vlastní filosofický systém a analýzu soudobé společnosti mu nedovolila v tomto směru výrazněji vyniknout. 32) Jeho skladebná filosofie v mnohém předjímala pozdější západoevropský strukturalismus. 33) Předběhl amerického sociologa, Parsona Talcotta, jenž se pomocí strukturálně funkcionalistické teorie pokusil uspořádat společnost, jejíž podmínkou by byla identifikace s obecně uznávanou soustavou hodnot.34)
	Filosof a sociolog J. L. Fischer, pronikavý analytik své doby, jež byla neuměřeně zatížena mechanismem a kvantitativismem, po sobě zanechal rozsáhlou vědeckou a publicistickou práci. Zemřel 17. února 1973. Roku 1992 mu byl im memoriam udělen řád Tomáše Garyka Masaryka 4. třídy. Téhož roku byla založena v Olomouci Společnost J. L. Fischera. Smysl Fischerovy práce, jeho snah a úsilí, účel skladebné filosofie a celého jeho života charakterisuje krásně následující text: „Tento stát, náš stát, byl nám dán jako úkol, který teprve musíme plnit, jako přislíbený démant, jejž si musíme zasloužit. Pokud tak dovedeme, stane se nám i koruna svatováclavská, tento viditelný symbol českého státu a české státnosti, více než mrtvým kovem a mrtvými kameny: rozzáří se živým světlem a teplem našich srdcí a teprve pak v její záři 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. Řád, 1933; Národní tradice a česká filosofie. Úkol a výzvy, 1939; Tři stupně. Filosofický vějíř, 1948; Sokrates nelegendární, 1965; a další.35

36)


Mně učaroval svět:
svou krásou, svým tajemstvím, svou dravostí k činu.
Sterými výzvami mě volá - za sterými výzvami jít -
což mohu?
Chtěl bych ho schvátit celý a zatím musím věčně na rozcestí stát,
jen jedním, jen jedním životem žít,
věčně tulákem být -
Proč není možno, proč není možno
tisíci životů žít?37)



2 Skladebná společnost


Nástin umístění základních sociálních funkcí:
I. Funkce, jež různým kulturním zásahem formují přírodní skutečnosti pro individuální i sociální potřeby, dále bohatě větvené, podřízené však dalším funkcím (II. a výšším). Mezi ně patří na prvním místě výroby zemědělské a průmyslové, opět větvené. Dále hospodářský styk: pěněžnictví, obchod; komunikační styk: doprava; ubikační funkce: stavebnictví.
II. Funkce, jejichž předmětem je lidský subjekt jako sociální skutečnost (zdravotnické, tělovýchovné).
III. Funkce, jejichž předmětem je lidský subjekt jako sociální skutečnost. Mezi nimi ústřední místo zaujímá funkce politická. Další pak funkce sociálně-regulativní, mající na starost legální zabezpečení, úpravu společenských či mezinárodních vztahů.
IV. Funkce, jejichž předmětem je tvorba nových kulturních skutečností. Funkce kulturní, kulturně-zprostředkující, výchovné, technicky-výzkumné. 40)
3 Funkce politická


Samotná funkce politická je svézákonná, tedy povinná dbát svézákonnosti, to je specifického optima všech zřetelů částečných. Její svézákonnost je tendencí po sociálním optimu, jejíž zárukou je míra závislosti na společenském celku. Funkce politická se větví v další dílčí funkce, jež jí jsou podřazené. Rozsah této svézákonnosti jednotlivých funkcí tvoří spolu přípustnou míru jejich autonomie. 
	Politická správa: politická funkce působí na ostatní funkce dvojím způsobem: jako mód věcný (objektivní), tvořící věcnou správu, jež je řízená společensky (výkonná správa) či svobodně (dohledávací správa), v obojím případě působí na další jednotlivé funkce speciální; anebo mód osobní (subjektivní, existenciální), mající na starost jednotlivá či sdružená individua ve vztahu, v němž je individuum subjektem i objektem zároveň (povinnosti nejsou ukládány neosobně shora, avšak vyplývají z jejich osobního souhlasu).
	Obojí módy má v kompetenci politická samospráva, pro níž dále pracují tři funkce: samospráva odborná s autorativními a odbornými kompetencemi (působící jako poradní odborné sobory); zájmová a odborová, jež působí jako ekvivalent věcné správy, dbající na osobní zřetel.
	Politická samospráva  je nositelkou politické svrchovanosti, ustavujíc politické zřízení demokratické. Jest poslední a základní mocenskou autoritou ve společnosti, konečnou a rozhodující instancí ve všech věcech politických.	
	Politická funkce je vázána vůči společenskému celku, tedy sociálním funkcím, buď personálním svézákonností, anebo sociálním optimem. Samotný vztah je pak určen významem konkrétní sociální funkce, jenž je buď záchovný, anebo rozvojový. Vztah módu věcného a se společenskou funkcí záchovného významu je přímoúměrný. Vztah módu osobního a sociální funkce rozvojového významu je nepřímoúměrný.
	Politika jest autoritou ideálně-normativní, nikoliv kvalitativní; nejvyšší mocenskou a legální instancí.
Takto vypadá nástin skladebné společnosti a politické funkce. Koncepce, z níž vychází je do úplnosti osvětlena v Krisi demokracie J. L. Fischera. 41)
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